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Förord 

Forskningsinriktningen vid den historiska avdelningen vid Linköpings universitet har 
sedan länge en stark socialhistorisk profil. Kollektivens vardag studeras på en rad om
råden, på olika nivåer och över sinsemellan skilda tidsperioder. Det gäller inom såväl 
agrara som industriella miljöer, på samhällelig liksom på grupp-, familje-, och individ
nivå samt över tid som omspänner senantiken till det sena 1900-talets historia. Hur 
identiteter skapas, tillägnas och förändras är en alltmer växande inriktning, liksom an
knytningen till socialpolitiska ideer, normsystem, attityder, värderingar och mentalite
ter. Även den rättshistoriska och ekonomiskhistoriska forskningen ryms inom detta 
fält. Den historiska demografin utgör också traditionellt en stark del av det socialhisto
riska fältet. Studier av arbete och ohälsa, sjuklighet, dödlighet och hälsopolitik ligger 
långt framme. Bredden i den socialhistoriska profilen motsvaras av en mångfald meto
dologiska inslag. 

Skriftserien Socialhistoria i Linköping uppmärksammar denna profil och vilja ut
tryck den tar sig i grundutbildningen. I serien publiceras i första hand uppsatser 
skrivna på C- och D-nivå, men även bidrag från lärare och doktorander vid avdel
ningen förekommer. 

Det elfte numret i skriftserien innehåller två D-uppsatser från vårterminen 2000. 
Thom Axelsson presenterar en historiografisk studie av uppfattningar om självmordets 
innebörd i Sverige. Mats Brusman behandlar historikers användning av begreppet nät
verk och diskuterar en egen precisering av begreppet som forskningsperspektiv. 
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Självmord i teorin 

En analys av olika forskares tolkning av självmord 

Av Thom Axelsson 

Inledning 

Hans Eriksson i Önsby har sistlidne torsdag (30/1) skurit sig i halsen med en kniv 
och avlidit dagen därpå. Skräddaren Nils Nilsson i Holmby, som varit i gården för 
att sy, berättar att Hans nämnt när han och dottern Karin kommit hem från tinget, 
att han blivit dömd att betala 50 d smt. Hans Johansson och Hans Månsson i 
Önsby uppger att när de under hemfärden i sällskap med Hans Eriksson och hans 
dotter stannat i Svineberg, har Hans Eriksson varit mycket nedslagen och sagt till 
Jon Eriksson: "Nu taga de ifrån mig hus och hem och livet med." Dottern har om 
morgonen sökt sin far och funnit honom liggande i vedskjulet. Prosten Johan Iser 
har kommit till gården vid middagstiden sockenbudstygen för att ge Hans Eriksson 
nattvarden. Eftersom dottern Karin kan läsa, har prosten uppletat tjänliga böner 
och skriftspråk åt henne att läsa över fadern. Hans Eriksson har varit en saktmodig 
och enkel man, men när hans systersons svärfar Ivar i Gunnerud stämt honom till 
tinget för att såsom målsman redogöra för systerbarnets egendom, har han blivet 
upprörd, och rätten erinrar sig att han vid rättegången knappt kunnat tala eller ens 
lämna fram sina skrivelser, fastän man talat vänligt med honom och framhållit att 
det ej var någon fara, eftersom han skött sitt förmyndarskap väl. Rätten finner att 
han visserligen lagt hand på sig själv men dock bör få begravas i vigd jord, fastän i 
stillhet och utan ceremonier.1 

Självmord i all sin tragik tycks vara en av de saker som människorna i alla tider haft 
svårt att förlika sig med. Det är något som berör alla inblandade med olustiga och 
vanmäktiga känslor. Därmed är inte sagt att det tolkats och setts på samma sätt genom 
åren. Ovanstående fall som är hämtat från vårtinget i Fryksdal 1724 ger oss en inblick i 
hur dåtidens människor såg på självmordet och hur de hanterade det. 

Självmord och självmordsförsök var kriminellt i Sverige ända fram 1864. Trots 
avkriminaliseringen så tillämpades en särskild begravning för de som tagit sina liv 
ända till 1908. Självmord nämns i lagen för första gången i Kristofers landslag 1442 
och i den kyrkliga lagstiftningen 1571. Självmördarna hörde hemma bland de grova 
brottslingarna vilket innebar att de gick miste om en kristlig begravning. Enligt 
kyrkoordningen från 1571 skulle kyrkan inte ens befatta sig med självmördare. Den 
som begått självmord skulle föras av skarprättaren till skogen och brännas eller grävas 
ner på galgbacken. Självmordsförsök nämns i lagen först 1734, men har redan tidigare 
varit straffbart i praxis. Det heter då att den som försökt begå självmord ska plikta med 

Sammandrag av Fryksdals härads domböcker 1701- 1 725, Gunnar Almqvist, Västra Frölunda 
1993, s 571. 
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fängelse vid vatten och bröd, spö eller ris, efter omständigheter.2 Från att under 1600-
talet ha setts som ett djävulens verk och ett brott mot Gud gavs det under 1800-talet allt 
mer psykologiska och medicinska förklaringar. 

Trots lagen fick Hans Eriksson en kristlig begravning, vilket han inte borde fått då 
han själv berövat sig livet. Inte heller var han galen vilket kunde ha hjälpt till en mil
dare behandling. Lag och praxis stämde inte alltid överens utan fortfarande var det 
viktigaste om man var en gudfruktig människa och en integrerad del i samhället. Det 
kan vara värt att noterar att det var de världsliga domstolarna, inte de kyrkliga, som 
bestämde hur man skulle straffa självmördare och begrava dom. Från och med 1684 
var det de världsliga domstolarna som bestämde om den nesliga begravningen eller 
inte.3 

Allt sedan 1600-talet och 1700-talet verkar det som om självmorden har ökat i 
Sverige eller åtminstone i Stockholm. Det är dock svårt att säga något säkert i absoluta 
tal på grund av att det inte finns någon tillförlitlig statistik.4 Under 1800-talet, inte 
minst den senare halvan, kom det däremot att ske en enorm ökning. 5 Frågan som då 
osökt dyker upp är kort och gott varför självmorden ökar i det tidigmoderna och mo
derna samhället? Denna högst individuella handling kan inte bara föras in på individ
nivå utan hela samhället måste tas i beaktande. Som fallet var med Hans så kan ju frå
gan resas om han hade begått självmord om han inte blivit stämd inför tinget. Att få 
sin heder ifrågasatt på det viset kunde upplevas som en katastrof. Det är i det fallet 
svårt att säga om det "inre" eller "yttre" trycket har haft störst betydelse. Det finns ett 
svåröverbryggligt problem mellan mikronivå och makronivå, mellan individ och 
struktur som i allra högsta grad bli tydligt i självmordet.6 

Självmordsfrekvensen har ibland sagts vara en parameter på hur samhället mår. 
Det skulle i så fall indikera att något är fel i samhället men frågan är vad? Om nu sam
hället har blivit så mycket bättre, eller till och med "snällare" som det har framförts 
från vissa håll,7 varför ökar då självmorden? 

Varför studera självmord? 

Det finns svårigheter med att förklara självmord på individ eller samhällsnivå. Det är 
inte heller de enda sätten att förklara självmorden utan i anknytning till dem finns det 
sociologiska, biologiska, medicinska, psykologiska, kulturella osv. För de flesta ses 

2 Ann-Sofie Ohlander Kärlek, död och frihet: Historiska uppsatser om människovärde och livsvill
kor i Sverige, 1985, s 26, 33-47; Birgitta Oden "Äldre som riskgrupp" i Självmordsbeteende som 
språk, Forskningsrådsnämnden, rapport 2:99, Stockholm 1999, s 171-174. 

3 Jonas Liliequist "Bekännelsen, döden och makten: En studie i social kontroll med utgångspunkt 
från tidelagsbrotter i 1600- och 1700-talets Sverige", Historia nu: 18 umeåforskare foreläser om 
detforflutna, Umeå 1988, s 153; Yvonne Maria Werner "Självmord i det stora nordiska krigets 
skugga: En analys av självspillningsmålen vid Göta hovrätt 1695-1718" i Den frivilliga döden: 
Samhällets hantering av självmord i ett historiskt perspektiv, Stockholm 1998, s 85. 

4 Arne Jansson, From Sword to Sorrow: Homicide and Suicide in Early Modern Stockholm, Stock
holm 1998, s 25-26; Birgitta Oden, Leda vid livet: Fyra mikrohistoriska essäer om självmordets 
historia, Lwtd 1998(B),s 74. 

5 Ohlander 1985, s 60--6 1. 
6 Birgitta Oden, "Förord", i Den frivilliga döden: Samhällets hantering av självmord i historiskt 

perspektiv, Stockholm I 998(A), s 233. 
7 Börje Bergfeldt Den teokratiska statens död: Sekularisering och civilisering i 1700-talets Stock

holm, Stockholm 1997, s 180, 190. 
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handlingen som något negativt som man i möjligaste mån vill förhindra därav följer att 
det är viktigt att studera. Trots ändrade attityder och inställningar till självmorden så är 
det knappast något som bejakas och samhället markerar sitt avståndstagande genom att 
satsa pengar och resurser på prevention. 8 Detta är en ytterst viktig fråga att vara på sin 
vakt mot i detta "överbefolkade tidevarv" när inte längre det mänskliga livet ses som 
okränkbart från vissa håll. Än så länge är det i Sverige förbjudet i lag med hjälp till 
självmord och eutanasi men frågan är om det kommer att förbli så?9 

Historieämnet ger en möjlighet till att bredda perspektivet och kan tillföra olika 
komparationer över tid och rum. I följande uppsats som är av historiografisk karaktär 
är det istället olika teorier och forskares tolkning som står i fokus. I det sammanhanget 
ger självmordet en bra möjlighet att studera olika ståndpunkter. För att ta ett belysande 
exempel. Att självmorden har ökat, åtminstone under senare delen av 1700-talet och 
under hela 1800-talet, är de flesta ense om. Vad man däremot inte är ense om är orsa
kerna till ökningen. T.ex. så menar historikern Ann-Sofie Ohlander att självmorden 
ökar på grund av att människan rar en större frihet.10 Tvärtemot detta tolkar historikern 
Björn Horgby det som en följd av en ökad disciplinering av människorna. 11 

Detta är inte de enda ståndpunkter som står i stark kontrast till varandra vilket ger 
vid handen att studier av olika forskares syn på självmord borde vara fruktbara. Det 
som ter sig intressant att studera är också vilken syn de olika forskarna har på den hi
storiska utvecklingen. Vilka mer övergripande teoretiska ramar har de och är det möj
ligen det som är anledningen till att man tolkar självmorden så olika. Ett instruktivt 
exempel till följande uppsats kan vara professor Jan Beskows syn på den historiska 
utvecklingen. Beskow är inte historiker utan psykiatriker men väljer att förklara själv
mordens ökning i ett historisk perspektiv på följande vis: 

Civiliseringsprocessen. Antalet mord och dråp började sjunka under 1600-talet. Detta berodde 
inte på införandet av en starkare stat och mer poliskontroll, det kom senare. Sannolikt var det en 
följd av långsam fortskridande civiliseringsprocess. Kontrollen försköts från yttre till inre makt. 
Något senare spreds mer allmänt skrivkonsten, som också var en förutsättning för självreflexio
nen. Människan började se in i, reflektera över sig själv och över sin situation. Det var många 
som förskräcktes.12 

8 Ilkka Henrik Mäkinen, "Självmordsrelaterade brott i europeiska strafflagar", i Självmordsbete
ende som språk, Forskningsrådsnämnden, rapport 99:2, Stockholm 1999, s 206; Werner 1998, s 99. 

9 Jag tänker t.ex. på den inte helt okontroversielle Australienaske professorn och moralfilosofen 
Peter Singer. Han förespråkar olika former av eutanasi och han går till och med så långt att han 
rättfärdigar vissa former av spädbamsdödande och icke-frivillig eutanasi. Peter Singer Praktisk 
etik, (andra upp.) Stockholm 1996, främst kap. 7; Ett problem i anslutning till det är Odens 
behandling av de äldre som riskgrupp. Hon ställer sig frågan hur den ökade självmordsfrekvensen 
bland äldre ska tolkas? Oden 1999; Jfr. Birgitta Oden ''.Ä.ttestupa-myt eller verklighet?" Scandia 
62 ( 1996), s 228- 231, där ser hon ättestupan som en myt och eutanasi som en förlängning av denna 
myt. Ättestupan kan inte vetenskapligt beläggas och måste därför, än så länge, hänföras till 
mytens värld. 

10 Ohlander 1985, s 65-6. 
11 Björn Horgby, Den disciplinerade arbetaren: Brottslighet och social forändring i Norrköping 

1850-1910, Stockholm 1986, s 206-207, 215. 
12 Jan Beskow, "Självmordets kulturella funktion" i Självmordsbeteende som språk, Forsk:nings

rådsnämnden, rapport 2:99, Stockholm 1999, s JO. 
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Problemet med ovanstående skulle kunna vara den att den historiska utvecklingen inte 
alls såg ut sådan. Människan kanske inte alls blev fredligare av sig själv eller ökade 
sina självreflexiva drag med skrivkonsten, de kanske fanns där tidigare. Poängen är att 
om Beskow valt fel historisk teori så kanske han söker självmordens lösning på fel 
ställe. Därav följer att det är självklart och viktigt att diskuterar och analysera olika 
historiska teoretiska ramar. 

Syfte och f rågeställning 

Det övergripande syftet är att studera hur olika forskare har tolkat och förklarat själv
mordens ökning från 1600-talet fram till och med 1900-talet. Går det att se vilka beve
kelsegrunder de har för att förklara det historiska händelseförloppet. De infallsvinklar 
som kommer att användas är följande: 

• Vilka samhällsteorier använder man sig av och knyter an till för att förklara själv
mord? 

• Vilka tolkningar finns det av självmord? 

• På vilket sätt hänger förklaringen av självmord och övergripande samhällsteorier 
samman? 

Avgränsningar och disposition 

Det är det svenska forskningsfältet som kommer att stå i fokus av flera anledningar. 
Som alltid när man intresserar sig för ett ämne tror man att det är litet och avgränsat. 
Som alltid blir man snart smärtsamt medveten om att så inte är fallet. Det är således 
främst av arbetsekonomiska skäl som jag bara kommer att beröra internationell forsk
ning i korthet. Det är inte heller helt självklart att man kan jämföra olika länder. Det 
kan skilja på en rad olika områden som t.ex. att självmord i vissa länder var ett under
klassfenomen eller att det fanns religiösa skillnader. Inte minst viktigt är att det också 
fanns skillnader i de juridiska system och den allmänna opinionen som tycks ha varit 
olika i olika länder i Europa. 13 Skillnaderna i sig är givetvis intressant men skulle 
kräva en egen studie. Att ändå ta med internationell forskning är ett sätt att visa hur 
samma frågor som diskuteras internationellt även diskuteras i Sverige. 

Tidsramen är inte heller så viktig i sammanhanget men det är självmordet som ett 
historiskt problem som kommer att synas. För att sätta några gränser som är relativt 
rimliga har jag valt att börja med 1600-talet och gå fram till 1900-talets början. Orsaken 
till det är att man då med säkerhet kan säga huruvida självmorden har ökat eller 
minskat. Ytterligare en tanke bakom detta är att man inte granskar all forskning som 
skett i Sverige utan man väljer ut just de som sysslat med den nämnda perioden. 

13 Werner 1998, s 97-98; Bodil Persson, "Drunknad eller dränkt: P lötsliga oväntade dödsfall, särskilt 
drunkningar, i Skåne 1704-17 I 8", i Den frivilliga döden: Samhällets hantering av självmord i 
historiskt perspektiv, Stockholm 1998, s 112- 113; Illcka Henrik Mäkinen On Suicide in European 
Countries: Some Theoretical, Legal and Historical Viewes on Suicide Mortality and lts 
Concomitants, Stockholm 1997, paper 2, s 25-28; Mäkinen 1999, s 202. 
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Flera perspektiv måste också väljas bort så som klass, ålder och genus. De är 
samtliga i högsta grad intressanta ur flera aspekter men måste väljas bort för att inte 
uppsatsen ska svälla allt för mycket. Indirekt kommer ändå vissa saker att beröras som 
t.ex. den manliga överrepresentationen i självmordsstatistiken. Statistiken eller mör
kertalen i självmord är intressant i sig och kommer att diskuteras nedan eftersom det 
råder en talande oenighet till och med om den frågan. Syftet är i första hand att studera 
just det som man inom svensk forskning är oense om. Därav följer att de bitar där kon
sensus råder i huvudsak inte kommer att beröras. 

Dispositionen är sådan att Durkheims epokgörande teori om social integration pre
senteras till att börja med. Därpå kommer den internationella forskningen att kort 
kommenteras. Sedan följer en ansats att på ett mer allmänt plan försöka skapa olika 
teoretiska ramar där det är möjligt att föra in olika forskare och deras övergripande syn 
på den historiska utvecklingen. I huvudsak kommer det att röra sig om två riktningar 
som är av intresse i denna uppsats. Två inriktningar som i stora drag tolkar självmor
den på olika sätt. Vad man är oense om kommer i följande avsnitt där de mest strid
bara frågorna kommer att belysas och analyseras. I den avslutande delen analyseras de 
två inriktningarna och problemen med dem. 

Durkheim och internationell forskning 

När man skriver om självmord är det nästan omöjligt att göra det utan att ta upp den 
franske sociologin Emile Durkheim. I så gott som alla böcker och artiklar som be
handlar ämnet självmord nämns eller kommenteras Durkheim. Hans epokgörande bok 
om självmord kom ut första gången redan 1897 och den behandlar självmordet i 1800-
talets Europa. Han menar att självmorden är en produkt av samhället eller sociala fakta 
som han kallar det. Han undersöker en rad olika social fakta i samhället som han sedan 
korrelerar mot självmorden och kommer fram till att vissa fakta har stor betydelse. 
Dessa ärt.ex. familjen och religionen som båda har en starkt motverkande kraft mot 
självmord. Självmorden avtar där familjens fasthet ökar, likaså leder stora krig och 
politiska oroligheter till mindre självmord. 

Slutsatsen är den att det avgörande är hur integrerad individen är i samhället. Ett 
samhälle som är starkt integrerat håller individen under kontroll och vi är beroende av 
samhället för att må bra. Det individuella skapar sorgsenhet när vi inte har med andra 
människor att göra. Durkheim ser också olika kulturella skillnader i självmorden och 
ger olika exempel på det. Poängen för honom är dock att även de kulturella skillna
derna är socialt betingade. Det finns så gott som inga individuella självmord. 

Durkheim menar att det i huvudsak finns tre olika typer av självmord. Det är mot
satsparet egoistiska och altruistiska självmord. Det första begås på grund av att den 
inte går att se några värden förutom de individuella, egoisten är oförmögen att anpassa 
sig till sin omvärld. Det andra för att det inte finns några mål, vilket leder till att man 
känner sig värdelös och att allt känns meningslöst, det uppstår i de sammanhang där 
kontrollen är allt för stark som t.ex. militären. Ytterligare en typ av självmord som 
även kan sammanfalla med någon av de ovanstående är det anomiska eller normlösa. 
Det uppstår i ett samhälle som saknar regleringar vilket ofta sker under stora samhälls
omvandlingar. Durkheim avvisar självmord på grund av individuella orsaker och me-
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nar att det är under det kollektiva trycket som vi handlar. 14 Samhället är allt, individen 
inget. Det bästa, eller enda, skyddet mot självmord är att ingå i en större helhet. Det 
krävs där att individen underkastar sig viss disciplin. 

Graden av integration blir också tydlig i det religiösa livet enligt Durkheim. Det är 
t.ex. en skillnad mellan katolska, protestantiska och judiska grupper och länder. Kato
liker har en mer uttalad integration än protestanter och judarna har i sin tur högre grad 
av integration jämfört med katolikerna. Han hävdar därrör att självmordsfrekvensen är 
högst bland protestanterna och lägst bland judarna. Vidare ses självmorden som en 
lösensumma för civilisationens uppgång i Europa. Självmorden är som mest spridda i 
de kultiverade regionerna i Europa. Därav följer att Durkheim menar att det troligtvis 
kommer att vara många självmord under en övergångsperiod i civilisationen.15 

En mer modem forskare som sociologen Ilkka Henrik Mäkinen menar att Durk
heims teori i många avseende fortfarande är den dominerande. Många efterföljare till
mäter de strukturella samhällsfaktorerna stor del men Mäkinen hävdar att det kan ifrå
gasättas. Mäkinen arbetar liksom Durkheim med ett brett internationellt perspektiv när 
han undersöker självmorden. Till skillnad mot denne menar han att de sociala mönst
ren och individens handlingar inte är socialt bundna utan kulturellt. Till exempel tar 
han avkriminaliseringen av självmord i Sverige 1864 och menar att självmorden ökar 
före detta. Självmorden ökar alltså före det moderna samhällets uppkomst vilket då får 
till följd att självmorden snarare hänför till kulturella faktorer än sociala. 

Vidare säger han om de moderna samhällena att även om självmord eller själv
mordsförsök inte längre är brottsliga så finns det dock straff i de flesta länder mot 
självmordsrelaterade brott somt.ex. dödshjälp eller att man drivit någon till självmord. 
Slutsatsen blir för Mäkinens del att ökningen av självmord i Sverige berodd~ på kultu
rell och social modernisering. 16 

Kulturens betydelse för att förstå självmord har också uppmärksammats av den 
amerikanske historikern Michael Macdonald som undersökt självmorden i England 
från senmedeltiden till 1700-talet. Han menar att kulturen är ett fruktbart sätt att stu
dera självmord i England på. Tesen Macdonald driver är att attityden mot självmord 
hårdnar i början av 1500-talet men att den vänder och en mer tolerant och sympatisk 
syn växer fram. Han studerar synen på självmord på flera nivåer i samhället, från den 
lilla byn till hela landet. Skärpningen av attityder sätts samman med den framväxande 
statsmaktens förstärkta ställning. 

Till skillnad mot Sverige fanns det i England också fiskala intressen som spelade 
in i självmorden. Egendom till den som själv berövat sig livet utan att vara sinnessjuk 
konfiskerades helt sonika, vilket också ledde till att det var noga att klassificera själv
mordet. Macdonald ser rätten som en offentlig tolkningsritual. De var samhällets kol-

14 Emile Durkheim, Suicide: A study in sociolgy, London 1979, s 276, En enda gång nämner Durk
heim i en fotnot att det finns en fjärde typ av självmord som kan ha individuella orsaker. Det är 
vad han kallar det fatalistiska självmordet men han konstaterar att det har en mycket liten samtida 
betydelse. 

15 Durkheim 1979; För en kritisk genomgång Johan Asplund Tid, rum, individ och kollektiv, Stock
holm 1983, kap. 14 och 15. Främst riktar sig kritiken mot att alla orsaker står att finna i samhället 
och inte i individen. Kritik drabbar också Durkheims sätt att använda statistiken särskilt när han 
hävdar att protestanterna begår fler självmord. Att protestanterna skulle vara mer självmordsbe
nägna står och faller i praktiken med ett enda land, Sachen. 

16 Mäkinen 1997. 
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lektiva "läsning" av den fysiska händelsen. Alla deltog i tolkningen. Det var här vitt
nen skulle svära på om självmordet begåtts under psykisk sjukdom, om så var fallet 
kunde egendomen räddas. Macdonald visar också att det sker en sekularisering av sy
nen på självmorden i England från andra halvan av 1600-talet fram till 1800-talet. 
Övernaturliga förklaringar försvinner allt mer ur de bildades föreställningar och det 
sprider sig vidare i samhället. Det blev en allt mer tolerant och sekulariserad attityd till 
självmorden. 17 

Historikern och statsvetaren George Minois studerar självmordet från antiken till 
1990-talet. Han studerar det ur en rad olika perspektiv som teologi, filosofi juridik och 
litteratur. Tyngdpunkten ligger på 1500-talet till 1800-talet och de flesta exemplen är 
hämtade från England eller Frankrike. Han menar att det fanns en skillnad mellan lag 
och praxis hur man behandlade självmord och dess anhöriga. Den styrande aristokratin 
hade en syn, prästerna en annan och folket ytterligare en. Minois väcker också en in
tressant tanke om själmordssubstitut. Ett exempel på det som han nämner är aristokra
tins utbredda duellerna under den tidigmoderna statens framväxt. Det finns anledning 
att återkomma just till detta ämne. 18 

Att våld och självmord kan vara något som hänger ihop finns det fler som anser. 
Den amerikanske sociologen Roger Lane har studerat självmord, olyckor och mord i 
Philadelphia mellan åren 1839- 1901 och menar att det finns vissa korrelationer. 
Självmorden ökar i Philadelphia liksom på många andra håll i värden under 1800-talet 
och det sätts i samband med industrialisationen. Det ses delvis med bakgrund i att 
självmorden ökar drastiskt runt 1870, det vill säga när industrin tar fart efter inbördes
kriget. Lane menar att Philadelphia tidigare varit en stökig stad med hög andel våld 
och mord. Han ser att det sker en disciplinering av människorna i och med industrins 
framväxt. Industrin omvandlar affekter av olika slag. Den skapar också det individu
ella samtidigt som den lär människor att samarbeta under ordergivning. Till denna di
sciplinering eller socialisering går det också att lägga till skolan. Det är alltså frågan 
om en omvandling från det agrara samhället till det industriella med allt vad det inne
bär av kontroll. 

Man reagerar olika på detta inom olika grupper menar Lane vilket särskilt blir 
tydligt bland de olika emigrantgrupperna. Han menar att det i grupper med mycket 
våld och olyckor finns få självmord och vice versa. Självmordsfrekvens är hög bland 
vita medelålders män och lägre bland minoritetsgrupper, svarta och kvinnor. Lane ser 
detta som ett tecken på att de som är mest involverade i industrin eller den nya byrå
kratin också är mest benägen att begå självmord. De yrkeskategorier som klarar sig 
bäst från självmord är de traditionella agrara, transport och utomhusarbeten. Vad det är 
frågan om är att de aggressioner som tidigare vänds utåt nu vänds inåt i det ny disci
plinerade samhället. 19 

Aggression förklara etologen Richard Dawkins på genetisk väg i sin bok om Den 
själviska genen. Det kan förklara en mängd olika fenomen i naturen och hos männi-

17 Michael Macdonald, Terence R Murphy, Sleepless Souls: Suicide in Early Modern England, Ox
ford 1990; Michael Macdonald, "The secularization of suicide in England 1660-1800", Past and 
Present (1986). 

18 Georges Minois, History of Suicide: Voluntary Death in Western Culture, London 1998. se sär
skilt del två kap. 7 om självrnordssubstitut ; Avsnitt 3 :4 i följande om självmordssubstitut. 

19 Roger Lane, Violent Death in the City: Suicide, Accident,and Murder in Nineteenth Centry Phila
delphia, (second edition), Columbus 1999, kap. 1-2, 6. 
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skan. Det rör sig i huvudsak om biologi och Dawkins menar i bokens förord att den 
ska ses som "en logisk vidareutveckling av ortodox neo-darwinism, men uttryckt i ny 
gestalt".20 Han förklarar självmordsbeteende och altrurism i djurvärden utifrån ett ge
netiskt perspektiv. Han rör sig hela tiden mellan djur och människan, stundom på ett 
problematiskt vis, och hävdar att det i princip kan tillämpas på båda. Det som gör 
människan ovanlig kan enligt Dawkins sammanfattas i ordet kultur och det är det som 
gör honom intressant i sammanhanget. Kulturen förs vidare med imitation, Dawkins 
kallar det för memer. Memernas överföring ser han som analog med generna även om 
memerna i grunden är konservativa. Utan att gå in på hur Dawkins menar att detta 
uppstår kan exempel på memer vara melodier, föreställningar, ideer, religion. Me
merna liksom generna fortplantar sig i den mänskliga strukturen. 

Det viktiga här är att det trots alla biologiska faktorer finns utrymme för kulturen. 
Följaktligen kan inte heller självmordet enbart ha biologiska orsaker. Dawkins tar ty
värr bara kort upp självmordet och då handlar det inte om människan. Intressant är 
också att han förklarar ångesten som ett mem som framkallats genom religiösa doktri
ner på ett omedvetet sätt. Oklart är dock vilket utrymme han ger generna respektive 
memerna men han säger vid ett tillfälle att, kulturen snarare än generna bestämmer 
människan Jeverne.2 1 

Det finns också en del forskning från de tyskspråkiga områdena vilket gör att mina 
språkkunskaper sätter upp hinder eftersom de bara finns att tillgå på tyska. Mycket 
finns dock presenterat på ett föredömligt sätt av den svenska historikern Yvonne Maria 
Werner. Utan att fördjupa mig i det kommer några korta punkter och slutsatser att tas 
upp. 

Den schweiziske historikern Markus Schär har pekat på betydelsen av religiösa 
och socio-kulturella faktorer. Hans undersökning gäller Ziirich och där ökar självmor
den under 1600-talet och 1700-talet. Han konstaterar att många självmord tycks ha 
orsakats av religiösa grubblerier. Historikern Gabriella Signoris behandlar attityder till 
självmord och menar att det ofta rådde en skillnad mellan Jag och praxis. Med exempel 
från Tyskland och Frankrike visar hon att de stränga straffen mot självmördare sällan 
tillämpades. Vidare diskuteras konflikten mellan ortsbefolkning och överhet som 
kunde uppstå om behandlingen av självmördare. Det var inte självklart vem som var 
den hårdaste parten. Att det kan var svårt med källorna när man undersöker självmord 
menar historikern Ulla Baumann. Definitionen vad som betraktades som självmord 
växlade från land till land. Hon pekar också på problem med statistiken och hur man 
har räknat kvinnliga respektive manliga självmord. 22 

20 Richard Dawkins, Den själviska genen, Stockholm 1992, V. 
21 Dawkins 1992. En intressant bok men emellanåt lite problematisk. Dawkins menar t.ex. inte att 

han pläderar för en evolutionistisk moral utan man bör lära sina barn att vara altruistiska. Det gör 
han utan att förklara varför. Det blir även vissa svårigheter med att människan som överlevnads
mask:in kontra att det verkligen begås en del självmord. 

22 Werner 1998, s 40-43. 
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Teoretiska ramar 
I följande presenteras tre olika teoretiska inriktningar. Särskilt de två första teoretiska 
inriktningarna är av betydelse i sammanhanget. Den tredje delen som presenteras, psy
koanalysen, tangerar undersökningen och kan dessutom kombineras med någon av de 
andra inriktningarna. 

Civilisering 

Enligt den tyske sociologen Norbert Elias har det pågått en civiliseringsprocess i väs
terlandet under en lång period. En viktig beståndsdel i den processen är att människan 
har blivet bättre på att kontrollera sina impulser, något den medeltida människan var 
betydligt sämre på. Elias kallar dem för naiva och menar att medeltidsmänniskan ut
tryckte sina känslor mer våldsamt och direkt och att det fanns färre psykologiska nyan
ser och krångligheter i det allmänna tankegodset. I och med den tidigmoderna statens 
framväxt inträffade det sociala omgrupperingar. Samhället förändras från det ridder
liga feodala där förmågan att slåss var viktig, till det höviska absoluta där det i stället 
var väsentligt hur man kunde föra sig. Detta skedde genom en spridning av hovseder 
och modeller till ett bredare borgerligt skikt och sen vidare nedåt i samhället. Männi
skan formar sig själv och andra mer medvetet än tidigare och krav på "gott upp
förande" blir allt tydligare. Detta uppstår i det inre pacificerade samhället där de soci
ala kontakterna blir allt mer bindande. 

Viktigt i sammanhanget är att påpeka att det rör sig om en spridning uppifrån och 
ner i samhället. Känsligheten eller pinsamhetströskeln för olika saker blir allt högre 
bland annat hur man uppför sig vid matbordet. Vidare ökar självkontrollen och ut
sträcker sig i allt större kretsar. Människorna rycket socialt närmare varandra i ett 
mindre hierarkiskt samhälle med större arbetsdelning. Skillnaden mellan att vara barn 
och vuxen ökar också allt mer under civilisationsprocessen gång. Under medeltiden 
var människan som ett barn som fritt gav upplopp åt sina impulser vilket inte sällan 
ledde till våld. Men när en stark centralmakt växer fram tvingas människan av den att 
allt mer behärska sig. Människan lever på det viset mer i fred med varandra och det 
leder också till ändrade affekter och drifter. Ökad återhållsamhet och hänsyn blir re
sultatet i en stat där centralmakten är den som har monopol på våldet. 

Elias presenterar sin teori i två band. Det första, Sedernas historia, behandlar per
sonlighetsstrukturens förändring medan det andra, Från svärdet till plikten, behandlar 
samhällsstrukturens förändring. En viktig poäng för Elias är att han inte ser individen 
och samhället som två åtskilda existenser utan båda har karaktären av process. Be
skrivningen av utvecklingen är att den leder till ett bättre samhälle och vägen dit inte 
implicerar några större konflikter. Det kan sägas vara en positiv bild av samhället som 
blir allt mer humant.23 

Vid Stockholms universitet har det drivits ett projekt om "Civiliseringsteori och 
historieforskning" lett av ekonomhistorikerna Johan Söderberg och Arne Jarrick. På 
många punkter håller de med Elias teori om civiliseringen och ser följaktligen den me
deltida människan som affekterad. Det finns dock vissa väsentliga skillnader. Den 
viktigaste är att de ser civiliseringen som ett resultat, inte ovanifrån, utan underifrån. 

23 Norbert Elias, Sedernas historia , Stockholm 1989; Norbert Elias, Från svärdet till plikten: Sam
hällets forvandlingar, Stockholm 1991. 
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Civiliseringen sker horisontellt och inte vertikalt, horisontellt i den bemärkelsen att 
civilisering är ett resultat av mänsklig själverksamhet snarare än ett folkuppfostrings
projekt Det är således ett tryck underifrån som spontant på många områden driver fram 
en civilisering. Civilisering definieras av Söderberg och Jarrick som en historisk pro
cess vilken har inneburit ett ökat hänsynstagande mellan människor. Fyra aspekter an
ser de som särskilt viktiga. Det är respekten för människoliv, omsorg om svaga grup
per, rätten till likvärdig behandling och personlig autonomi och tolerans. Samhället 
blir fredligare med mindre våld, färre avrättningar, mindre brutalitet osv. Det mest 
centrala eller fundamentala i civiliseringen är att människors empati ökar och att re
spekten för människoliv gör likaledes. Den svenska varianten ska inte här utredas mer 
men en gemensam hållpunkt är att man ser samhället som kvalitativt förbättrar under 
de senaste hundra åren. 24 Eller som ekonomhistorikern Börje Bergfeldt vill hävda om 
den positiva förändringen "att människor över tid blivit snällare mot varandra. I vissa 
avseende vill jag hävda att också samhället blivit snällare mot sina medborgare".25 

Disciplinering och interaktion 

Bergfeldts ljusa bild av samhället delas inte av den franske idehistorikern Michel Fou
cault utan snarare tvärtom. Foucault ser inte den ändrade strafflagstiftningen i Europa 
under 1700-talet som ett resultat av upplysningen och humaniseringen. Den nya straff
rätten var i stället ett redskap för makten att ha en mer tätmaskig kontroll. Ett nytt sy
stem växer fram där en ny teknologi för kontroll utarbetas. Makten tolererar mindre 
vilket gör att kontrollen blir hårdare. Vägen till den kontroll går delvis genom att straf
fen individualiseras och på det viset gör det möjligt att komma åt människors inre. Det 
är inte längre kroppen som ska brännmärkas utan det gäller att nå tanken. Makten be
stämmer vad som är onormalt och ska diskvalificeras i samhället. Offentliga avrätt
ningar försvinner och ersätts av fängelse. 

Foucault går igenom olika tekniker som skapas för att upprätthålla denna kontroll i 
fängelser och menar att det sprider sig till andra delar av samhällskroppen som t.ex. 
armen, skolan, sjukhus, fabriker osv. Målet är att framställa undergivna individer. Ge
nom den ökade kontrollen kan makten straffa det man ser som onormalt och de som 
avviker och kan på det viset upprätthålla en allt hårdare kontroll. Det tvingar också 
människan att allt mer öka herraväldet över den egna kroppen. Makten lär sig så att 

24 Arne Jarrick, Johan Söderberg (red) "Inledning" i Människovärdet och makten: Om civiliserings
processen i Stockholm 1600-1850, Stockholm 1994, s 9-20 ger en god överblick vad dessa herrar 
menar med civilisering och boken presenterar också i stort de som har forskat om civilisering på 
olika områden; Som ytterligare deltagare i projektet som presenteras i Människovärdet och mak
ten, som kan vara av intresse i sammanhanget, kan nämnas Börje Bergfeldt som undersökt seku
lariseringen i Stockholm under 1700-talet, "Osedlighet i 1700-talets Stockholm"; Eva Eggeby som 
starkt ifrågasätter Foucaults tes om den ökade inlåsningen av det "onormala" och den ökade 
kontroll som skulle vara syftet, "Förtryck eller vård på Danvikens dårhus"; Den mest relevanta 
uppsatsen i detta sammanhang är annars Arne Janssons "Mörda för att dö" som kommer att be
handlas mer ingående; Vill man ytterligare studera Jarrick ock Söderbergs syn på civilisering så 
kant.ex. nämnas Arne Jarrick, Kärlekens makt och tårar: -en evig historia, Stockholm 1997, s 17-
19, kap IV där genus och civilisering diskuteras; I Arne Jarrick "Framstegsskräck inom histo
rieforskning" Häften for kritiska studier 3 (1995) bemöter han mycket av den kritik som riktats 
mot civiliseringen; Johan Söderberg, Civilisering, marknad och våld i Sverige 1750-1870: En re
gional analys, Stockholm 1993(A) presenterar han sin syn på sakens iii- vi, 1- 5. 

25 Bergfeldt 1997, s 180. 
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säga nya sätt att manipulera människan. 26 Den ökade kontrollen och inlåsningen drab
bar också de vansinniga tillsammans med en rad andra enligt Foucault. Det ger en 
möjlighet för makten att låsa in de obekväma i samhället. Den förändring som sker på 
1800-talet förklarar Foucault med att industrin behöver arbetskraft. 

I den merkantilistiska ekonomin hade den fattige ingen plats eftersom han varken var producent 
eller konsument. Som dagdrivare, vagabond, arbetslös hörde han hemma i interneringens värld, 
genom vilken åtgärd han var i exil och som abstraherad av samhället. Med den framväxande in
dustrin, som har behov av armar, utgör han på nytt en del av nationens kropp. 27 

Foucault är nu allt annat än okontroversiell och har fått utstå kritik från en rad olika 
håll. Det största problemet är kanske hans oerhörda fixering vid makt som används 
vagt och odynamiskt. Han menar att alla relationer handlar om makt och motmakt vil
ket har diskuterats av historikern Eva Österberg.28 Historikern Roddy Nilsson som dis
kuterar Foucault utförligt i början av sin doktorsavhandling menar att Foucault miss
förstås eller tolkas in absurdum. Nilsson hävdar att Foucault inte anser att alla relatio
nen styrs av makt även om makten är en del av alla relationer. Maktrelationer och 
styrkemässiga relationer är instabila och möjliga att förändra. Motståndet finns där.29 

Få använder Foucault bokstavligt och det finns egentligen ingen anledning att göra det 
heller. Hur som helst ger han goda uppslag och blir på det viset användbar. 30 

Vad många har plockat upp från Foucault är hans intresse för disciplin och kon
troll. Vad forskare som regel främjar sig ifrån är det strukturella perspektivet där aktö
ren inte har någon möjlighet att påverka. Kultursociologen Johan Asplund menar att 
Foucault glömmer disciplinerings socialpsykologiska innebörd. Att disciplinera är en
ligt Asplund att straffa och belöna. Det är inte frågan om enbart en negativ effekt utan 
det gäller att återanpassa individen till samhället, inte tillintetgöra den. 3 1 

En möjlighet att ta sig ur Foucault grepp, vilket många gör, är att använda sig av 
den tyske filosofen Jiirgen Habermas teori om kommunikativt handlande. Habermas 
har inte den pessimistiska syn som Foucault har utan menar att det handlar om en in
teraktion mellan olika aktörer och institutioner i samhället. Det kan vara frågan om 
både samförstånd och påverkan. Sociala handlingar kan vara såväl strategiska som 
kommunikativa enligt Habermas och han ställer upp en modell för hur olika rationella 
handlingar uppstår. Människors handlingar styrs av olika normer och värden, vilka styr 
interaktionen på olika plan i samhället.32 

Att många aspekter av vardagslivet är och var normreglerat är något som Öster
berg tar fasta på. Vidare betonar hon att det sker en interaktionen mellan olika instan-

26 Michel Foucault, Övervakning och straff, (andra upp.) Lund 1998, särskilt del III om disciplin. 
27 Michel Foucault, Vansinnets historia under den klassiska epoken, Malmö 1983, s 248. 
28 Eva Österberg Folk forr: Historiska essäer, Stockholm 1995, s 3 7-42. 
29 Roddy Nilsson, En välbyggd maskin, en mardröm for själen: Det svenska fangelsesystemet un

derl800-talet, Lund 1999, s 34. 
30 Set.ex. Horgby 1986, s 17- 18, som i grunden är kritisk till Foucault men ändå tycker att han är 

användbar; Även Roger Qvarsell, Ordning och behandling: Psykiatri och sinnesvård i Sverige 
under 1800-taletsforstahälji; Göteborg 1982, s 13-14, som menar att Foucault som historiker har 
många brister men att hans teser ändå är värda att begrunda. 

31 Johan Asplund, Det sociala livets elementära former, Göteborg 1987, s 88- 89. 
32 Jiirgen Habermas, Kommunikativt handlande: Texter om språk, rationalitet och samhälle, Göte

borg 1990, s 166, 170-203. 
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ser i samhället. Att människa verkligen blivet mer rationell och empatisk över tid är 
något som Österberg ifrågasätter. Den tidigmoderna människan kan ha varit annor
lunda men var det verkligen så att hon bara var en produkt av barnsliga affekter. Om 
det svenska bondesamhället på 1600-talet säger Österberg att samtidigt som man inte 
kan idyllisera det tillåter inte källorna eller att man målar fan på väggen. Frågan är om 
det överhuvudtaget går att tala om en civiliseringsprocess.33 

Österberg har inte explicit skrivet om självmord men hennes syn på den historiska 
utvecklingen delas i mångt och mycket av hennes föregångare på den historiska pro
fessorsstolen i Lund, Birgitta Oden. Oden har skrivet mycket om självmord och har 
lett ett projekt där ytterligare två historiker, Bodil E.B. Persson och Yvonne Maria 
Werner ingår, Persson är dessutom legitimerad läkare. Poängen här är att Oden med 
sina adeptrar ansluter sig till en historiesyn som i stora drag liknar Österbergs. 34 Oden 
driver också en tes om att självmordet och straffen mot det fungerar som ett språk. 
"Denna icke-verbala kommunikation höjer eller sänker det tillåtnas gränser och bildar 
en kollektiv mentalitet som fungerar som mönsterbildande och kan utlösas av yttre 
tryck mot individema".35 Självmordet kan delvis förklaras utifrån kulturen vilken 
Oden undersöker på olika nivåer. Självmordet skulle då kunna ses som en kulturkri
tik. 36 

Det finns olika varianter på disciplinering och interaktion som inte ska beröras.37 I 
stället kommer ett försök att renodla vissa resonemang. Om man nu grovt generaliserar 
de två inriktningarna kan man säga att å ena sidan civiliseringsperspektivet ser den 
historiska utvecklingen, om än krokig, som en utveckling uppåt. Å andra sidan de som 
sysslar med disciplinering och interaktion betonar i stället den historiska processen 
som utmärkande av stora och små vågrörelse. 

Psykoanalys 

En tredje variant att tolka samhällsutvecklingen, som går att kombinera med någon av 
de ovanstående, står att finna hos Freud och psykoanalysen. Vi vantrivs i kulturen vil
ket enligt Freud skulle vara förklaringen till diverse aggressioner och destruktion i 
samhället. Det råder en primär fientlig inställning mellan människor där drifterna är 

33 Eva ÖSterberg, "Svenska lokalsamhället i förändring ca 1550-1850: Participation, representation 
och politisk kultur i den svenska självstyrelsen", Historisk tidskrift(1987), s 331; Eva Österberg, 
"Kontroll och kriminalitet i Sverige från medeltiden till nutiden: Tendenser och tolkningar'', 
Scandia 57 (1991), s 82; Österberg 1995, 33-34; Eva Österberg, "Civilisationsprocesser och 1600-
talets bondesamhälle: en historia med förhinder", Saga och sed 1985, s 20. 

34 Se t.ex. Birgitta Oden, "Rätten att dö viljan att leva: En förändringsprocess i fågelperspektiv", i 
Den frivilliga döden: Samhällets hantering av självmord i historiskt perspektiv, Stockholm 
I 998(A), s 23, 226; Oden 1998(B), s 78; Werner 1998, s 38-39, 92, 98; Persson 1998, s 206. 

35 Oden 1998(B), s 78. 
36 Oden 1999, ingår i ett projekt från FRN där hela rapporten behandlar självmordsbeteende som 

språk.; Jfr Habermas 1990, s 115, om icke-verbala handlingar. 
37 Marja Taussi Sjöberg, Rätten och kvinnorna: från s/äktmakt till statsmakt i Sverige på I 500- och 

1600-talen, Stockholm 1996, betonar mer än Österberg staten och kyrkans uppfostrande ideal och 
en hårdare styrning ovanifrån; Jfr. Jan Sundin, För Gud, staten och folket: Brott och rättskipning i 
Sverige 1600-1840, Lund 1992; och Dag Lindström, "Oärliga mästare och kivande makar: Ett och 
annat om rättskipning, kriminalitet och normsystem i 1500-talets Norden", Historisk Tidskrift 
( 1994) som går mer på Österbergs linje om samförståndslösningar mellan stat, kyrka och allmoge. 
Därmed är inte sagt att detta skulle vara konfliktfritt. 
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starkare än de förnuftiga intressena. Arbetsgemenskapens intressen är inte tillräckligt 
starkt för att hålla kultursamhället samman. Kulturen kräver så att säga andra uppoff
ringar än den sexuella tillfredsställelsen enligt Freud. Kulturen måste uppbjuda alla 
sina resurser för att sätta skrankor för människornas aggressionsdrift och genom psy
kiska reaktionsbildningar undertrycka dessa. När då dessa aggressiva och destruktiva 
drifter inskränks utåt kan de i stället stegras inåt och leda till en fortgående självförstö
relse.38 

Psykoanalysen är ytterligare ett sätt att förklara det historiska händelseförloppet 
vilket har anammats på sina håll. I samma anda som Lane tolkade våldet i Philadelphia 
tolkar Horgby våldet i Norrköping under den senare halvan av 1800-talet. När våldet 
går ner ökar självmorden kort och gott.39 Mer om detta fenomen nedan. 

Främst är det annars Jarrick som sysslat med Freud och psykologi i svensk histo
rieforskning. Utförligast presenteras det i hans doktorsavhandling vars syfte är att 
åstadkomma en psykologisk fördjupning av historiestudiet. Samhället och individen 
skapas i en process och det gör att det är viktiga att studera båda. Jarrick menar också 
att det tycks vara möjligt att integrera centrala delar i psykoanalysen med Piagets kog
nitiva psykologi.40 

Huruvida det överhuvudtaget är önskvärt med psykoanalysen i historieämnet har 
diskuterats av historikern Anders Floren. Främst är han kritisk mot att använda indivi
dualpsykologins begrepp på masspsykologin och att Jarrick upphöjer psykologisk teori 
till status av samhällsteori. Floren tycker att Jarrick gör ett felslut när han söker orsa
ker till människors annorlunda handlande i deras grundläggande själsliga disposition 
och inte hennes samhälleliga disposition. 41 Såväl de som ansluter sig till civilisering 
som disciplinering använder sig ibland av psykologiska förklaringar och det är inte här 
oenigheten i första hand råder. 

Tolkningar 
Att det går att använda sig av psykologiska förklaringar i historieämnet är forskarna 
relativt ense om. Oenigheten är däremot stor i många andra avseenden om man jämför 
de samhällsteorier som förespråkar civiliseringsteorin kontra disciplinering och inter
aktion. I den förstnämnda är det främst Jarrick, Söderberg och Jansson som behandlat 
självmord. I den sistnämnda är det i första hand Oden, Werner och Persson som kom
mer att studeras. Det är dock inte uteslutande dessa som kommer att granskas utan 
även andra forskare kommer att lyftas in. Återigen vill jag också påminna om att det 
rör sig om två renodlade resonemang för att få ett analytiskt redskap att arbeta med. I 
de fall där det råder konsensus finns inte mycket att diskutera och de kommer i huvud-

38 Sigmund Freud, Vi vantrivs i kulturen, Stockholm 1932, s 65, 78-87. 
39 Horgby 1986, s 206-207, 215. 
40 Arne Jarrick, Psykologisk socialhistoria, Stockholm 1985, s 4, 62- 66; även Arne Jarrick, Mot det 

modemafomuflet: Johan Hjerpe och andra småborgare i Upplysningstidens Stockholm, Stock
holm 1992, kap. 2. 

41 Anders Floren, "Psykologi+ Historia= psykohistoria?'', Häften for kritiska studier (1988); För den 
intresserad finns det en het debatt mellan Floren och Janick i Häften for kritiska Studier. Floren 
4:1988; "En blind höna har hittat ett korn" 3:1989; "Avrundande kommentar om psykologi och 
historia", 4:1989; Jarrick "Försök till samtal med Anders Floren" 2:1989; "Världen går framåt, 
tycker jag" 3: 1989. 
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sak att lämnas utanför. Ett elementärt problem är tolkningen av självmordsstatistiken. 
Inte ens den är forskarna till fullo överens om vilket gör att det kan vara en fördel att 
börja med. 

Vad säger siffrorna? 

Självmorden ökade kraftigt under 1800-talet, därom råder inga tvivel men frågan är hur 
man ser på ökningens storleksordning. Det föreligger redan ett problem med att 
definiera vad som är ett självmord eller olycka. Liksom det skiftar mellan olika länder 
vad man definierar som självmord så skiftar det också inom olika kulturer över tid. Att 
göra klara kategoriseringar är inte lätt vilket t.ex. drunkning är ett tydligt exempel på. 
Männen är de som har begått flest självmord enligt statistiken medan det är kvinnorna 
som dominerat bland självmordsförsöken. Förklaringen till det kan vara att män ofta 
väljer ett våldsammare sätt att ta sig av daga än vad kvinnor gör. Det innebär att det 
blir tydligare att det är frågan om ett självmord. Det skulle kunna vara en del i för
klaringen till att män överväger så mycket i självmordsstatistiken. Ibland har också 
vårdslöshet som fylleri och duellerande jämställs med självmord vilket ytterligare kan 
förklara en snedvridning i statstiken.42 

Det har framförts att underregistreringen var stor i äldre tid eftersom skammen för 
de efterlevande var så stor. "Givetvis är självmorden underregistrerade" hävdar Söder
berg om perioden 1750- 1870. Ökningen av självmord är inte enbart en följd av att de 
blivet fler utan också att det blivet en förbättrad registrering, som hänger ihop med en 
mindre skambelagd attityd.43 Även Jansson anser att det mycket väl skulle kunna vara 
tal om underregistreringar av självmord. Särskilt då vid drunkning då det var svårt att 
avgöra om det var en olycka eller självmord.44 

Både anhöriga och själasörjare skulle haft anledning att dölja självmord enligt so
ciologen Per-Anders Linden. Det skulle ha skett på grund av den stigmatiserande skam 
som det framkallade hos de anhöriga och av den anledningen måste underregistrering 
varit vanlig i äldre tid. Under 1800-talets senare blir det sedan en bättre registrering på 
grund av ett ökat antal läkare och en liberalare syn på självmord.45 

Mot ovanstående resonemang om underregistrering finns det enligt Oden mycket 
som talar. Självmord sågs i 1600-talets och 1700-talets samhälle som ett djävulens verk 
och det var ett brott mot Gud. Det kollektiva ansvaret var inte att ta miste på och man 
ville inte dra på sig Guds vrede. Allt skedde under offentlighetens starka lampa vilket 
måste ha gjort det hart när omöjligt att försvinna ur myndigheternas åsyn. Mot att 
registreringen av antalet självmord skulle ha ökat under 1800-talet i och med att 
läkarna tog över mycket av prästens roll hävdar Oden tvärtom att läkarrapporterna var 
mindre tillförlitliga än prästens. Ett skäl till detta skulle kunna vara att det var så po
pulärt med livförsäkringar under senare delen av 1800-talet. Livförsäkringen betalades 

42 Ohlander 1985, s 55-59; Per-Anders Linden, Självmordet -en teoretisk analys, rapport IV från 
projektet, självmordets sociologi, Stockholm 1985 , s 4-8; Werner 1998, s 42- 43; Persson 1998, s 
106-108. 

43 Söderberg 1993(A), s 25, 225. 
44 Jansson 1998, s 25- 26. 
45 Per-Anders Linden, "Självmord 1750-1970 ", i Självmord i Sverige En epidemiologisk översikt., 

Forskningsrådsnämnden, Stockholm 1993, s 31. 
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nämligen inte ut om det begåtts självmord vilket kan ha lett till att läkarna i osäkra fall 
valda att inte betrakta det som ett självmord. 46 

Det tycks som om civiliseringshistorikerna vill tona ner ökningen av självmord 
medan de som ansluter till disciplinering och interaktion snarast vill betona att 
ökningen är väldigt markant. Här finns det nog anledning att hålla med Oden i hennes 
resonemang åtminstone för 1600-talet men även för 1700-talet. Brott och synd liksom 
världslig och andlig Jag flöt ihop och ofta var det svårt att veta skillnaden. Människor 
kunde vara moraliskt eller religiöst likgiltig men Guds existens tvivlade man inte på. 
Folket hade ett kollektivt ansvar och det var därför viktigt att inte handla fel och dra på 
sig Guds vrede. Vem skulle i det sammanhanget våga ljuga om självmord och andra 
svåra brott?47 

Inåtriktad aggression 

Det man i högsta grad är oense om är vad som är förklaringen till den ökade själv
mordsfrekvensen. T detta sammanhang gäller det framförallt 1800-talets senare del. 
Ohlander drar sin slutsats i analogi med psykiatrisk litteratur och anser att: 

Autism, depression, förtvivlan - kan inte sjukdomens, främlingskapets, förlamningens grepp 
över individen likställas med ett samhälleligt förtryck. I Sverige kulminerade historiskt sett ett 
sådant förtryck under 1600-talet och början av 1700-talet, en period präglad av kronans hård
hänta centraliseringssträvande, den stränga kyrkliga ortodoxin och en påtaglig grymhet i rättsut
övningen. Men när förtrycket släpper, när den påtvungna, negativt betingade "integrationen" lö
ses upp, när den enskilda människan myndigförklaras, kommer också möjligheten att handla, 
precis som för det autistiska barnet [---] Men friheten innebar också en möjlighet att inte bara 
varsebli förtryckets och förtvivlans stämpel på den egna personen, utan också omsätta denna in
sikt i handling. I ett sådant perspektiv blir också självmordet en frihetshandling. Kanske steg 
självmordens antal, därför att det gamla samhällets förlamade förtvivlan äntligen lösgjordes. 
Därmed möjliggjordes också dess självdestruktiva konsekvens, aggressionen mot det egna li
vet.48 

Om samma ökning av självmord och den inåtvända aggressionen säger Horgby att det 
stärker disciplineringshypotesen. Disciplineringen innebär att man går från en ärofylld 
skamkultur till en skuldkultur i disciplin. Den disciplinerade sociala träningen om
vandlade aggressionen och riktade den inåt i stället för utåt. Som en förstärkning av sin 
hypotes tolkar också Horgby det faktum att det var flera män som begick självmord 
vilket tidigare hade varit fallet med våldet.49 Detta exempel är slående i och med att 
samma empiri tolkas på diametralt motsatt vis. Med andra ord är Ohlander och Horgby 
rörande ense om att det sker en markant ökning av självmorden under senare delen av 
1800-talet. Trots det tolkar de anledningen till ökningen i rakt motsatt riktning. Hur har 
detta då kommenterats av andra forskare? 

Ohlander har t.ex. fått kritik av historikern Birgitta Oden för sitt sätt att tolka. Det 
som Oden främst är kritisk mot är tolkningen av den stigande självmordsfrekvens med 

46 Oden 1999, s 184-187. 
47 Christian Braw, Tro på Wasas tid, Borås 1993, s 15-27; Erik Petren, Kyrka och makt, Lund 1990, s 

168; Liliequist1988, s 148- 147; Rudolf Thunander, Förbjuden kärlek: Sexualbrott, kärleksmagi 
och kärleksbrev i 1600-talets Sverige, Stockholm 1992, s 11, 104-106; Sundin 1992, s 299. 

48 Ohlander 1985, s 65-66. 
49 Horgby 1986 , s 215, 234-236, 240. 
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en antropomorf metafor. Det är inte vetenskapligt övertygande att låta en analogi 
mellan människa och samhälle fungera som förklaring. Ytterligare kritik riktas mot att 
självmordet ses som den yttersta friheten eftersom att människor redan under förtryck
ets kulminationsperiod var beredda att ta sina liv.so 

Mot den inåtvända aggressionen vänder sig historikern Arne Jansson som inte an
ser den som övertygande. Han är överhuvudtaget kritisk till disciplineringen som en 
företeelse som skulle kunna ge någon större effekt. Som exempel på att discipline
ringen inte fungerade ger han det kungliga livvakten som under de sista decennierna 
under 1600-talet utsattes för hård disciplin. Trots det var våld och dråp vanligt före
kommande just bland dessa. Men hänvisning till historikern Christer Winberg menar 
han också att disciplineringen lika gärna skulle kunna ge en motsatt effekt. Fabriksar
betarna skulle lika gärna kunna bli mer aggressiva på fritiden.si 

Här är det dock lite svårt att följa Jansson. Tidigare har han nämnt att det finns ett 
samband mellan våldsnivån och tillgången på vapen. Vidare att det ofta är unga män 
som begår våldsbrott och att det ofta är unga män som är militärer. Dessa har mindre 
respekt för människoliv, både sitt eget och andras, och kan utveckla en 'laste for 
blood".s2 Trots det så jämför Jansson en militär grupp i 1600-talets Stockholm med 
fabriksarbetare i 1800-talets Norrköping och hävdar att disciplinering inte spelar så stor 
roll. Det är som att jämföra äpplen med päron, så frågan är hur meningsfullt det är att 
jämföra just dessa grupper? Dessutom är en av Horgbys bärande teser, vilket helt tycks 
ha undgått Jansson, att olika grupper i samhället svarar olika på disciplinering.s3 

Winberg finns det anledning till att dröja kvar vid, han har nämligen kommenterat 
såväl Ohlander som Horgbys syn på självmorden. Han hävdar att det snarast är ett 
problem med källäget som gör att det går att komma till så olika slutsatser. Vad han 
redovisar är sålunda en pessimistisk syn på den antropologiska historieskrivningen. s4 

Hur som helst finns det uppenbarligen problem med att tolka självmordet ur ett psy
kologiskt perspektiv. Oavsett hur man tolkar statistiken är man relativt ense om att det 
krävs individer för såväl frihet som disciplinering. 

Individen 

En så försiktig formulering som att gruppen var viktigare under den tidigmoderna sta
tens framväxt än under den tidiga industrialiseringen kan nog alla ställa upp på. Där
emot är det inte självklart att gruppen alltid kom före individen även om så ofta var 
fallet. Vägen från det mer kollektiva till det mer individuella har förklarats på en rad 
olika sätt som sekulariseringen, upplysningen, pietismen, ökad läskunnighet, kapita
lismens uppgång osv. Här skall några av dessa företeelser granskas närmare. 

50 Oden 1998 (A), s 226-227 , Ett litet problem uppstår dock när Oden hänvisar till att människor 
redan tidigare var beredda att ta sina liv med hänvisning till Jansson. Det var ju ökningen som var 
problemet inte att det fanns självmord redan tidigare. Dessutom så hänvisar hon till sid. 80 hos 
Jansson 1994. Hon menar säkert Makt och vardag men där har inte Jansson skrivet på sid. 80. 

51 Jansson 1998, s 95-99. 
52 Jansson 1998, 81- 83; Jfr. Sundin 1992, 293 , han tillmäter också rättsystemet och kyrkan en viss 

roll i nedgången av konfliktbrott. 
53 Horgby 1986, s 60-61, kap. 4, 6. 
54 Christer Winberg, ''Några anteckningar om historisk antropologi" Historisk Tidskrift ( 1988), s 23-

24. 
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"Kopplingen mellan religiös övertygelse och personlig upplevelse kan kanske vara 
självklar för oss, men förutsätter en tankefigur som ännu inte var aktuell".55 Detta sagt 
om 1600-talets Sverige. Under de 1700-talet kommer sedan den individuella tron under 
pietismens inflytande att bli allt viktigare.56 

Det kan vara en fördel att börja med religionen och samtidigt knyta an till den in
åtvända aggressionen. Jarrick som troligtvis är den svenske historiker som använt sig 
mest av psykologiska förklaringar och framställningar menar att religionen kan ha 
spelat en stor roll för självmorden. Om puritanerna säger han att det kanske var just 
religionen som var orsaken till självmord. Den inåtvända fromhet som de represente
rade gjorde dem särskilt sårbara för självdestruktiva tendenser.57 Det är inte bara på det 
viset att religionen förändras den försvinner också till viss del. Bergfeldt som är en 
förespråkare för civiliseringsprocessen behandlar sekulariseringen i Stockholm under 
1700-talet. Personlig autonomi och tolerans sker som en följd av ökade medborgerliga 
fri- och rättigheter. I det är framväxten av yttrandefrihet samt församlings och trosfri
het viktiga inslag. Bergfeldt anser det som en av de viktigaste samhällsförändringarna 
under detta århundrade. Syftet med hela avhandlingen är att beskriva hur vägen bort 
från den kyrkliga kontrollen såg ut.58 

Detta beskrivs också av Söderberg som dessutom ser en regional skillnad i kyrk
ligheten mellan öst och väst i Sverige. Redan under 1700-talet hade pietismen skaffat 
sig ett starkt fäste i Stockholm. Tanken hos pietismen var att människa själv skulle 
söka sig till Gud och finna honom i sitt inre. I detta sammanhang spelar också läskun
nigheten stor roll. Söderberg hävdar här att skrivkunnigheten var som störst där kyr
kans position var som svagast. Skrivandet leder till en ökad grad av självreflexion. Po
ängen är att ökad läs- och skrivkunnighet också leder till en ökad frekvens av själv
mord. Vidare anser Söderberg att när reflexionen väl sätts i rörelse så finns det ingen 
gräns för vad som kan ifrågasättas, även ångesten skulle vara en del i det. Självmords
frekvensens stegring får ses i samband med den pågående individualiseringen och av 
de ångestskapande effekterna av de traditionella värdenas ifrågasättande.59 

Betydelsen av skriftkulturen framförs också av Jarrick och liksom Söderberg gör 
han det med hänvisning till humanistprofessorn och jesuitpatern Walter Ong. Utan att 
fördjupa sig i Ong kan man säga att han ser en stor skillnad hur människor tänker 
mellan talspråkiga och skriftliftspråkliga kulturer. Det är först när människan börjar 
kunna läsa och skriva som hon kan tänka på ett mer abstrakt och analytiskt plan. Bok
tryckarkonsten är det som på allvar kom att omdana den större allmänheten. Läsning 
gynnar slutenheten och bidrar också till att utveckla känslan för det privat avskilda 
som är så utmärkande för det moderna samhället. Ong menar att utvecklingen av den 
moderna djuppsykologin förefaller löpa parallellt med den utveckling som karaktä
rerna genomgått i draman och romaner. Dessa karaktärer har blivet allt mer bisarra och 
abstrakta, och ofta förekommer det en inre monolog i huvudpersonens huvud. Ong 
hävdar att en viktig kraft bakom utvecklingen av djuppsykologin var den nya känslan 

55 Carl-Axel Aurelius, Lutherbilder i Sverige: Svenska lutherbilder under tre sekler, Skellefteå 1994, 
s 33. 

56 Aurelius 1994, s 94-95; Jarrick 1985, kap. 4. 
57 Jarrick 1997, s 194. 
58 Bergfeldt 1997, s 3, 180-181. 
59 Söderberg 1993(A), kap. 6, s 176, 234-235, 249, 255-256; Johan Söderberg, ' 'Den moderna 

människans uppkomst", Folkets historia (1993)(B), s 45-51. 
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för människans livsvärld och för människan som person som frambragtes genom 
skriv- och boktryckarkonsten.60 

Jarrick menar att det skrivna ordet är ett viktigt inslag i civilisationen. Som ett in
slag i den riktningen för Sveriges del ser han bokbeståndet som ökade starkt under 
1700-talet och början av 1800-talet. Vidare att skriftkulturen spred sig allt längre utan
för kretsen av de redan bildade. Som en drivkraft i detta ser Jarrick också upplys
ningen som han för övrigt verkar ha en ljus syn på. Det centralt nya i upplysningen var 
att beröva auktoriserade ideologiska och kulturella positioner dess generella, tidlösa 
giltighet. Det leder till vad Jarrick kallar en självreflexiv relativism och denna relati
vism ser han som mer grundläggande mentalitetsförändring än sekulariseringen. Hy
potesen som Jarrick driver är den att människan tillägnade sig skriftkulturen aktivt, 
efter eget huvud och på ett sätt som inte kunde förutsättas. Med andra ord blev männi
skor utsatta för fler texter men kunde samtidigt tänka själva och om sig själva på ett 
nytt sätt.61 

Vad civiliseringsteoretikema vill komma fram till är att människan förändras och 
då till det mer rationella individualistiska sättet i en positiv bemärkelse. I civiliserings
perspektivet vill man gärna ha det till att den tidigmoderna människa uppträdde som 
ett barn utan någon större kontroll över sina affekter. Detta har givetvis inte fått stå 
oemotsagt. Österberg menar att människan redan tidigt var något unikt därför att hon 
var en fri individ. Människan hade lång tidigare ett inre liv och ett medvetande som 
gjorde det möjligt att reflektera över sig själv. Österberg säger till och med att: 

Det må vara att den moderna människan har andra drag än medeltidens. Men det är alltså inte 
säkert att det är i kapaciteten till självreflexion som skillnaden ligger. I dagens samhälle saknar 
vi ofta den tid och avskildhet som krävs för det fria övertänkta ordet. Kanske är det tvärtom 
brist på självreflexion i djup mening och benägenheten för intuitivt eller rutinmässigt handlande 
som i stället utmärker modemiteten?62 

Även Werner hävdar att det inte var någon ökad självreflexion som låg bakom själv
morden. I sin undersökning om självmord mellan åren 1695- 1718 ser hon en rad motiv 
och orsakar vilka var skiftande och komplexa. Den slutsats som är intressant här är att 
hon menar att skillnad i motiv fram till modern tid inte var så stora. Hon har till och 
med hittat ett fall där det verkar som om en 25-årig sockenskomakare tagit livet av sig 
för att han inte kunnat läsa innantill lika bra som de andra.63 Ett fall säger ju inte 
mycket men det visar på svårigheter med att dra generella slutsatser ur det komplexa 
med självmordet. 

Även Oden är kritisk till det skulle vara en ökad självreflexion som ligger bakom. 
Hon vänder sig mot att ångesten skulle vara något nytt under 1800-talet. Ångest har 
alltid varit en del i människans historia. Det nya under 1800-talet är i så fall att själv
mordet är en utväg ur ångesten vilket i allra högsta grad är en stor skillnad mot att det 
skulle vara en ny känsla. 64 

60 Walter J Ong, Muntlig och skriftlig kultur: Teknologisering av ordet, Göteborg 1990, t.ex. s 68-
72, 89, kap. 4, s 150-156, 173-178. 

61 Jarrickl992, s 86, 90, 107, 174-176, 186-187, 190-191. 
62 Österberg 1995, s 33-34, (citatet 34); Även Lindström 1994, s 234- 235. 
63 Werner 1998, s 92, 98. 
64 Oden 1998(B), s 10-1 1. 
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Det kan vara värt att notera Åke Dauns syn på individens framväxt. Daun är etno
log vid institutet för folklivsforskning och han pekar ut fem olika förutsättningar för att 
en jagfokuserad snarare än en kollektivistisk hållning frodas. Det första är mötet med 
andra människor, nästa att man är relativt oberoende av grupper och nätverk för sin 
överlevnad. Det tredje gäller den materiella standarden och det fjärde representeras av 
religioner, trosläror eller ideologier som snarare betonar individen än kollektivet. En 
femte omständighet relaterar han till den mediala kommunikationen.65 Således inte ett 
ord om läs- och skrivkunnighet vilket kan vara värt att notera. Det närmaste han kom
mer är den mediala kommunikationen men den är främst relaterad till radio, TV, Inter
net och press. Att ångesten inte var något nytt gör att man osökt kommer in på två fe
nomen som var vanliga runt sekelskiftet vid 1700-talet, suicidalmord och tidelag. 

Självmordssubstitut 

Dessa något märkliga kategorier, suicidalmord och tidelag, som vid första anblicken 
inte tycks ha något med varandra att göra har dock några gemensamma berörings
punkter. Vad det är frågan om är vad man skulle kunna kalla indirekta självmord. I 
båda kategorierna blir samtidens syn på brotten tydlig liksom religionens betydelse i 
människors liv. Det rör sig om brott som ligger i gränslandet mellan juridik och teo
logi. 

1700-talet har kallats tidelagets århundraden av historikern Jonas Liliequist. Tide
laget tillsamman med barnamord sågs som ett av samtidens största samhällsproblem. 
Tidelag var belagt med dödsstraff och mellan 1635-1778 avrättades mellan 600 och 700 
människor. Främst var tidelag ett manligt brott. Det mest frapperande är dock att så 
många ändå erkänner sina brott. I mer än 95% av alla fällande domar har den ankla
gade bekännt fullbordad gärning eller uppsåt och bara undantagsvis dömdes man mot 
sitt nekande. Redan från början var också den folkliga dominansen i att angiva stark. 
Såväl viljan att angiva som att bekänna var stark. Dessutom var den anklagade påfal
lande villig att ta på sig rollen som botfärdig och ångerfull syndare. Varför blir då den 
självklara frågan? 

Synd och brott sammansmälts liksom Guds och svensk lag. I den kollektiva själv
förståelsen är det viktigt att tidelagaren straffas annars drabbas hela riket av Guds 
vrede. Liliequist, liksom Foucault, tolkar avrättningen som en maktritual som har det 
dubbelbottnade syftet att väcka folks fruktan och samtidigt bekräfta makten. God död 
var lika med en kristlig beredelse med syndabekännelse och avlösning. Döden var en 
övergångsrit till en annan existens och där var försoningen med Gud kanske det vikti
gaste inslaget. 

Det är här självmordet kommer in. Ond bråd död som olyckor var illa, självmord i 
än högre grad eftersom det utan tvekan ledde till evig förtappelse. Därav följde att om 
man trodde sig vara på väg att dö gällde det att erkänna sina stora synder som t.ex. ti
delag för att inte vara evigt förlorad. Det erbjöd också den som var trött på livet en 
möjlighet att få god död med förlåtelse osv. Med en självangivelse hade man stora 
möjligheter att bli avrättad. Som Liliequist uttrycker det var det möjligt att ljuga livet 
av sig. I början ses självangivelsen som något högst gudomligt från överhetens sida 
men de börjar att ana oråd och entusiasmen svalnar efter hand. Självmordsförsök och 

65 Åke Daun, "Individualitetens vagga'', Rig kulturhistorisk tidskrift(1999), s 20&-209. 
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självmordstankar fanns ofta i bakgrunden i självangivelser och avrättningen blir i de 
fallen ett bra alternativ till självmord. Att bekänna tidelag blev något av en genre. Det 
kan vara värt att notera att bekännelserna i allmänhet inte pressades fram under tortyr. 
I Sverige blev tortyren aldrig formellt legaliserad. 66 

Jansson har på ett belysande sätt upptäckt ett än mer märkligt tillvägagångssätt för 
den som önskade livet av sig. Mörda för att dö är vad han kallar det eller suicidalmör
dare. Inte bara för tidelagaren var det självklara straffet döden utan också för den som 
mördat. Detta var således ytterligare ett indirekt sätt att ta livet av sig utan att ta själv
mord. I Stockholm 1670-1719 hände det vid ett flertal tillfällen. 

Elsa Persdotter, en båtsmanshustru, hade år 1676 inte hört av sin man sedan han for bort åtta år 
tidigare. Hon hade en tioårig son och var mycket fattig. 1 maj månad var hon desperat över 
olydnad mot mor och över begångna otrohet mot maken. För att bespara sig själv och sonen ett 
liv i fattigdom, tog hon denna av daga med kniv och yxa. 67 

Det är ett talande exempel. Ofta var det frågan om en kvinna som förövare och ett barn 
som offer. Den snedvridna logiken bakom det var, liksom vid tidelaget, möjligheten att 
få förlåtelse. Det fanns förlåtelse för alla brott om man bara ångrade och fick ta emot 
nattvarden, så även för mord. Innan brottslingen blev avrättad fick han eller hon ta 
emot nattvard och förlåtelse från prästen. Att det ofta var ett barn som var offret menar 
Jansson berodde på två saker. Dels var de lättare att ta av daga och dessutom var de 
syndfria och så att säga direktkvalificerad för himlen. 68 

Ovanstående belyser många saker. Kyrkan och religionen spelade stor roll i före
ställningsvärlden. Trots att samhället företrädesvis var baserat på kollektiv så var det 
ändå en individuell ångest och bekymmer för den egna hädanfärden. Liliequist ut
trycker det träffande om de falska bekännelserna som ett sätt att manipulera avrätt
ningens syfte. " .... att omforma straffet till ett instrument för befrielse från plågor och 
ångest under rituella former som garanterade en salig hädanfärd".69 Det fanns också 
exempel på misslyckade självmord eller att man inte dog direkt vid självmordsförsö
ket. Då fanns det också möjlighet att visa ånger och få en god beredelse inför döden. 70 

Både Jansson och Liliequist är ense om det mesta. Först och främst att straffet med 
tiden fick en motsatt verkan mot vad som var tänkt från början. Den offentliga avrätt
ningen med fina kläder, folkets och prästens närvaro kunde snarare attrahera männi
skor än avskräcka dem. Det var ju trots allt en god död där man fick nattvard och syn
dernas förlåtelse av prästen. Med tiden fick det till följd att man övergick till mer 
skamstraff och kroppsstraff i samband med avrättning. Liliequist nöjer sig med att 
stanna vid denna förklaring. Jansson vill dock gärna ha med något som stöder civilise
ringsteorin. Han säger att om något positivt ska sägas om suicidalmorden så är det att 
de snabbare driver fram ett förbud mot dödsstraff. 71 

66 Jonas Liliequist, Brott,synd och straff: Tidelagsbrottet i Sverige under 1600- och 1700-talet, Umeå 
1992, s 2, 5, 49, 68, 74, 90, 106-117; Liliequist 1988 för en mer utvecklad analys om tidelaget som 
ett självmordssubstitut. 

67 Jansson 1994, s 39. 
68 Jansson 1998, kap.3; Jansson 1994, s 21- 51. 
69 Liliequist 1988, s 163. 
70 Werner 1998, s 79-82. 
71 Jansson 1998, s 70. 
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Hur som helst är det, i mina ögon, svårt att förena med den spontana civiliseringen 
underifrån. Ska det tolkas som om det humanitära initiativet kom nerifrån eller upp
ifrån? Eller hur ska det tolkas att domstolarna adderade ett smärtsamt kroppsstraff till 
dödsstraffet, som en framgång? Ska det möjligen ses som en smärtsam övergångspe
riod till ett mer upplyst samhälle? 

Ett brott berörde allt och alla. Det var en plikt att anmäla ett brott som t.ex. tidelag 
och det kunde vara farligt att underlåta sig att rapportera. Individens brott kunde ren
dera i Guds vrede över hela landet så det låg i allas intresse att brott uppdagades och 
straffades, till och med i brottslingens intresse. Med dåtidens ögon sågs detta som ra
tionellt från alla parter.72 Detta talar också mot en underregistrering av självmorden, 
vem skulle våga dölja något sådant? Det pekar också i riktning mot att religionen kan 
ha haft en presumtiv verkan mot självmord. Föreställningen om det hinsides och vägen 
dit var något som fortfarande var en verklighet för alla. 73 

En intressant parentes här är Minois som har identifierat perioden 1680-I 720 som 
en period då självmorden ökade i Europa vilket sammanfaller med Janssons och Lilie
quists undersökningar. Det var vanligt att leda vid livet utlöste självmorden vilket Mi
nois ser som en vändpunkt i Europa. Frågan som ställdes vid föregående sekelskifte 
var "To be or not to be'', svaret under perioden 1680- 1720 blev "To be happy or not 
be".74 Från att ha fokuserat på självmördaren är det nu dags att koncentrera sig på vad 
omgivningen tänkte om dem. 

Omgivningens attityder 

Självmord var under lång tid omgärdat av olika tabun och skamföreställningar. Först 
I 908 avskaffades jordfästning i stillhet för den som begått självmord trots att det redan 
1864 avkriminaliserats. Redan i Kristofers landslag 1442 var förlusten av en kristlig 
begravning en vedertagen strafform för självspillning. Det kallades för neslig begrav
ning att inte få en ordentlig begravning. Den nesliga begravningen verkställdes av 
skarprättaren som grävde ner den döde i skogen eller på galgbacken helt utan ceremo
nier. Det fanns också en mildare form som innebar att man blev begravd på kyrkogår
den men utan gräst och ceremonier. Däremot var det andra som hanterade kroppen än 
skarprättaren. 

Det var nu inte alltid som lag och praxis stämde överens. Det var viktigt att veta 
om självmördaren varit vid sina sinnes fulla bruk när gärningen verkställdes. Var det 
uppenbart att det var gjort i galenskap var det lättare att få en mildare behandling. Jar
rick menar dock att det tycks ha varit få som sluppit neslig begravning före 1700-talet. 
Även om en viss lindring sker över tiden är det anmärkningsvärt att så många döms till 
neslig begravning en bra bit in på I 700-talet och till och med något fall på I 800-ta
let.Det skulle vara en liberalare hållning som på I 700-talet mjukade upp hållningen till 
självmord. Den mildare hållningen skulle också vara ett resultat av en nyväckt em-

. 76 pat1. 

72 Liliequist 1992, s 48, 99; Asplund 1983, s 209-210. 
73 Oden 1998(A), s 9; Även not, 47 ovan. 
74 Minois 1998, kap. 8, (citatens 208 och 209). 
75 Ohlander 1985, s 35, 45-46, 49, 55. 
76 Jarrick 1997, s 191, 198, 199; Arne Jarrick, "Kvinnorna, kärleken och självmorden: Ett tentativt 
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Werner uttalar en viss skepsis inför det påståendet. Hon ifrågasätter om detta 
verkligen gäller för Sverige. Det Jarrick hänvisar till är 35 fall i Västergötland plus 
internationell forskning. Werner hänvisar däremot till Oden och Thunander för 
svenska förhållanden och menar tvärtom att en stor del av de som begått självspillning 
sluppit neslig begravning.77 Historikern Rudolf Thunander är intressant i och med att 
hans uttalande går stick i stäv med Jarricks påstående om den brutala rättvisan under 
1600-talet. Thunander hävdar att: 

Man tillåtet begravning i mindre nesliga former än den som skarprättaren förrättade i skogen 
och med den realistiska mildhet, som kännetecknade så mycket av 1600-talets rättskipning, tol
kat de flesta självmorden som resultat av ''huvudsvaghet eller annor stor vånda" och överlåtit till 
den kyrkliga myndigheten att ta hand om begravningen. 78 

Tolkningen av lagen verkade sålunda ge ett kryphål för att ge en mildare behandling 
än vad lagen stipulerade. 

Persson instämmer också i kritiken och det är inte utan att man kan skönja en viss 
ironi när bon refererar Jarricks slutsatser. Om Jarrick säger Persson att han främst refe
rerar till engelska och amerikanska studier och ger en makaber skildring av hur liken 
efter självmördare brutalt skändades i hela Europa. Vidare har Jarrick bara använt sig 
av 35 fall från Västergötland. Trots det drar han slutsatsen att mycket gamla brutala 
tänkesätt åtminstone i Västergötland länge dröjde kvar. 79 Persson menar att materialet 
som Jarrick använt sig av är undermåligt och att all statistisk bearbetning är vansklig. 
De 35 fall från Västergötland Jarrick använder sig av måste enligt Persson innehålla en 
rad mörkertal. De fall som används av Jarrick är sammanställda av Carl-Martin Berg
strand och han har inte redovisat hur urvalet har gjorts.so 

Även Oden vill korrigera Jarricks uppfattning om den nesliga begravningen och 
hävdar att det inte stämmer mot den studie på mikronivå som hon själv gjort. Vad hon 
egentligen vänder sig mot är Jarricks syn på den nyuppväckta empatin. Oden menar att 
empatin med självmördare och dess familjer fanns långt tidigare.si Ett ytterligare ex
empel på "tidig" empati ger Werner som noterar att det fanns förmildrande omständig
heter. Hon berättar om en piga som tagit livet av sig i förtvivlan över den dåliga be
handling hon ratt. Hovrätten dömde att piga skulle ta en kristlig begravning och be
fallde samtidigt att husbondsfolket skulle ställas till svars för den dåliga behandlingen 
som vållat hennes död. Det fanns olika sätt att döma självmördare på, och hur man levt 
och hur omständigheterna såg ut spelade stor roll.s2 

Inte bara begravningarna har förorsakat diskussion utan även själva behandlingen 
av liket efter en självmördare har varit utsatt för motsatta ståndpunkter. Ett särskilt fall 
som har refererats till i en rad publikationer är det om prosten från Bromma, mäster 
Samuel Hammarinus. Han hade själv skurit ner en piga som begått självmord 1663 och 

77 Werner 1998, s 44-45. 
78 RudolfThunander, ''Trappan i Svenarum: Om självspillning och deras begravning", Rig kulturhi-

storisk tidskrift (1996), s 5. 
79 Persson 1998, s 109. 
80 Persson 1998, s 199-200. 
81 Oden 1998(B), s 71- 74; Birgitta Oden, "Självmordets historia i söndersmulningens tid", i Den 
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sedan låtit forsla henne till kyrkogården där han låtit begrava henne. Detta väckte fasa 
bland församlingsborna som vägrade att gå till kyrkan där han predikande där på föl
jande söndag. Fallet har kommenterats av många och inte helt oväntat tolkar man det 
olika. 

Ohlander ser det som ett tydligt tecken på hur skamligt och vanhedrande det var 
att komma i beröring med självspillning. 83 Jansson, som också återger fallet, tolkar det 
i samma riktning och menar att det såg som skandal att en präst gjorde bödelns syssla 
och skar ner liket. Vidare berättar han att Hammarinus blev avsatt efter en omfattande 
rättegång. 84 Såväl Ohlander som Jansson betonar således 1600-tals människans ovilja 
mot självmördare och behandlingen av dess lik. 

Nu finns det, som vanligt, andra slutsatser man kan dra vilket görs av Werner. Hon 
menar att hon har resultat som går emot den tolkningen som Ohlander och Jansson 
visat. Explicit om fallet Hammarinus säger Werner att hon tror att det är prästens till
tag att utan laga dom begrava pigan på kyrkogården, inte att han skurit ner henne. 
Sockenbornas protest gäller även den begravningen. Werner ifrågasätter dock inte att 
det var skamligt med självmördare och hanteringen av dessa, men att det fanns skill
nader och andra orsaker till att inte röra liket. Exempelvis var det skillnad om man som 
anhörig till den som begått självmord befattade sig med liket, då var det inte så skam
ligt. Orsaken till att det var så viktigt att inte röra liket var också det att det var viktigt 
att fastställa dödsorsaken. Det skulle ju kunna röra sig om mord eller dråp. Werner ser 
gränslinjer vid begravning och om man var anhörig. 85 Persson reser frågan om hur 
representativ fallet med Hammarinus egentligen kan sägas vara. 86 

Ovanstående är ytterligare en instruktivt exempel på hur svårt det är med själv
mord i allmänhet och dess tolkning i synnerhet. Allt som oftast visar det sig hur man 
som forskare är benägen att tolka det i en mer övergripande teoretisk ram som man 
bestämt sig för. Kort och gott handlar det om hur man ser på samhällsutvecklingen i 
stort och om man ser den positivt eller negativt eller möjligen både och. 

Ytterligare en aspekt på självmordet ger historikern Marja Taussi Sjöberg som på
pekar en skillnad mellan det privata och offentliga samhället. Hon berättar om ett 
självmord i Njurunda från 1690 och betonar att lokalsamhället gjorde intryck av att ha 
öppna relationer. Hon kallar det för "de primära relationernas samhälle". Sociala rela
tioner var offentliga och synliga för alla och hemligheter och hemlighetsmakeri var ett 
oönskat beteende. Så även om självmord var tabubelagt så var det en angelägenhet för 
alla. Kännetecknade för detta samhälle var ett ömsesidigt beroende och samarbete 
samt öppenhet. Taussi Sjöberg menar att det är ett mönster eller mentalitet som fanns 
kvar ännu i 1800-talets Norrland. Den bestod av inbördes relationer där empati, om
tanke, omsorg och samarbete blandades med konflikter. Ett kanske onödigt påpekande 
efter detta är att Sjöberg inte anser att 1600-talsmänniskan var affekterad och betedde 
sig som ett barn utan var lika empatisk som dagens människa. 87 

83 Ohlander 1985, s 40-46. 
84 Jansson 1994, s 33. 
85 Werner 1998, s 76, 82-86. 
86 Persson 1998, s 103. 
87 Taussi Sjöberg 1996, kap. 10; Även Persson beskriver döden som offentlig angelägenhet, Persson 
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Det finns fler anledningar att ifrågasätta huruvida människan har blivit mer empa
tisk och upplyst vilket Oden ger ett bra exempel på. Hon menar att det fanns kollektiva 
omedvetna mentaliteter som dröjde sig kvar länge. Det kunde t.ex. vara allmogen som 
var mer konservativ än kyrkan. När kyrkan under 1800-talet ville behålla begravning i 
stillhet för självmördarna så gjorde man det med att åberopa allmogens inställning. 
Skrock och gengångarföreställningar levde kvar länge.88 Återigen är det alltså kollek
tiva föreställningar som gör sig gällande. På 1600-talet kunde detta vara ännu tydligare 
och det kunde mycket väl vara allmogen som var de mest konservativa. Bygden kunde 
känna sig hotad om man begravde en självmördare utan att fallet rannsakats ordentligt 
först.89 

Här kanske det är på tiden att återvända till Durkheim och den sociala integratio
nen. Oavsett vad man har för inställning till det tidigmoderna samhället och dess invå
nare så menar ändå de flesta av de nämnda forskarna att det sker en förändring i de 
sociala relationerna. Många av de gamla primära relationerna ändras och nya sociala 
relationer än byn och lokalsamhället blir viktigare. 

Gruppens upplösning 

Ett nyckelbegrepp hos Durkheim är jämvikt. Det moderna samhällets dilemma är från
varon av jämvikt, harmoni, balans och organisation. Individen kastas ut ur de gamla 
traditionella ramarna och gemenskaperna, främst familjens. Det är detta tillstånd av 
social upplösning som Durkheim kallar för anomi. Under dessa abrupta, om än välgö
rande, perioder ökar självmorden. En lösning på problemet är enligt Durkheim att åter 
skapa trygghet genom yrkesgemenskap, människan blir lycklig först då hon är definie
rad och får en uppgift.90 Trots många fel och brister hos Durkheim så pekar han ut en 
väsentlig sak när han hävdar den sociala integrationen. Många är beredda att i någon 
mån hålla med honom i det avseendet och många resonerar i liknande banor som 
Durkheim när man anser att den ökade självmordsfrekvensen står att finna i gruppens 
upplösning. 

Taussi Sjöberg sammanfattar den nya tiden och 1600-talet som en revolutione
rande förskjutning av makt på flera nivåer. Det rör sig från lokalmakt till centralmakt, 
från det muntliga till det skriftliga, från det lekmannamässiga till det professionella, 
från det kollektiva till det individuella, från släktrelation till parrelation. 9 1 Likaså Jans
son betonar att det är relationerna mellan människor som ändras även om han vill tona 
ner kyrkans och statens betydelse. Små grupper minskar i betydelse och blir större en
heter. Att inte på samma sätt tillhöra en grupp kunde leda till att man kände sig utan
c:· 92 ior. 

Oden talar också om andra gruppers ökade betydelse. Hon menar att familjens in
tressen och rättigheter blir allt mer viktigt än församlingens . Det sker samtidigt som 
den kollektivistiska kristendomsuppfattningen övergår till att bli en allt mer individua
listisk fromhet och personlighetsreligion. Det individuella märks också i de statliga 
angelägenheterna som fick en allt starkare makt över "personen". Staten knöt indivi-

88 Oden 1999, s 176-177. 
89 Thunander 1996, s 1- 9; Oden 1998(A), s 27. 
90 Durkheim 1979, kap. 5. 
91 Taussi Sjöberg 1996, s 157. 
92 Jansson 1998, s 134, 159-160. 
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den närmare sig genom en mer individualiserad skatt och utskrivningar till krigs-
· ·· 93 tJanst. 

Med en tilltagande arbetsdelning exponeras människor allt mer för varandra på ett 
nytt sätt enligt Söderberg. Det blir en mångsidigare kontakt, men samtidig mindre in
tensiv än i en situation där gruppens överinseende över individen påtvingar en kon
formitet. Enligt arbetsdelningsteorin är det en tilltagande distansering av relationer och 
nedbrytningen av traditionella normer som förändrar de mellanmänskliga relationerna. 
Våldet går ner men självmorden ökar. Självmorden var högre där marknadsutveck
lingen var långt kommen enligt Söderberg. Social närhet höll tillbaka självmorden. 94 

Det tema som återkommer hos många forskare är att det nya samhället allt mer le
der till isolering. Österberg menar exempelvis att det från renässansen drogs en mer 
distinkt linje mellan privat och offentligt. Det ledde i sin tur till en isolering av kvin
nan. 95 Även Asplund pekar på den isolerade människan i det nya samhället. I det 
gamla samhället var människan bunden till plats och kontext där det mesta av hand
landet var styrt av olika normer. Det är en lång övergång från bondesamhället till indu
strisamhället. I det industriella samhället ersätts det topofila tvånget av frihetens tvång. 
Platslösheten menar Asplund både är opersonlig och anonym.96 Vidare hävdar han att 
likgiltigheten är något som frodas i den urbana anonyma miljön. Samhällsutvecklingen 
ledde under 1800-talet till en markerad kontrast mellan tillstånden "ensam" respektive 
"tillsammans med andra". I det tidigare samhället fanns det praktiskt taget bara en exi
stensform: den kollektiva.97 

I det moderna samhället försvinner alltså många av de tidigare så självklara kol
lektiven som byn, arbetsgemenskapen i skrån och gillen, församlingen osv. 98 Odens 
ansats att tolka självmorden som icke-verbal kommunikation skulle kunna förklarar 
ökningen av självmorden till viss del. Det språk som 1800-talets stigande självmords
frekvens bland äldre talar är en anklagelse mot samhället för de förhållande som gamla 
människor tvingades in i.99 Idehistorikem Anders Ekström har behandlat självmorden 
som kulturkritik vilket liknar Odens synsätt. Han menar att det finns en svårhanterlig 
flerspråkighet i frågor om självmord. Tolkningen av självmord skulle således kunna 
vara en protest mot en ohållbar livssituation. 

Ekström har tittat närmare på några författare som behandlat självmordet under 
1800-talet. Som exempel kan nämnas Dostojevskij vilken använder skildringen av 
självmord som ett sätt att bedriva kulturkritik. Även Dostojevskij noterade att samhäl
lets förändring spelade en omfattande roll. Uppbrottet från tron och de kollektiva san
ningarna var en riskfylld väg och kunde vara en direkt orsak till självmord. Liksom 
många samtida använder han sig av självmordet som en modem upproriskhet, det var 
en handling som utmanade kollektivet. 

Självmorden sågs som kulturens sätt att avslöja sig själv och den dramatiska ök
ningen runt om i Europa under 1800-talet sågs med förfäran från olika håll. Det fanns 
två motsatta sätt att tolka självmordet på. Det ena var att den höga självmordsfrekven-

93 Oden 1998(A), s 26-27; Oden 1998(B), s 80. 
94 Söderberg 1993, s 46, 226, 253. 
95 Österberg 1995, s 202-203; Även Taussi Sjöberg 1996, s 174- 176, om privat och offentligt. 
96 Asplund 1983, s 67, 183 , 207. 
97 Asplund 1987, s 146, 148, 195. 
98 Lindström 1994, s 549-552. 
99 Oden 1999, s 184. 
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sen berodde på den falska frihet som de moderna ideerna förespeglat individen. Den 
andra, tvärtom, att det var det traditionella samhällets intolerans som bar skulden. 100 

Upplösningen av de traditionella grupperna och den framväxande individualismen 
tycks inte odelat bestå av positiva sidor. Kanske berör Sartre en oerhört central punkt 
när han hävdar att människan är dömd till frihet. "Frihetsproblemet" innebär att vi inte 
på förhand kan stödja de val vi gör. Valen kan varken få stöd i normer, religionen, bi
ologi eller traditioner utan "Vi är ensamma, utan ursäkt". 101 

Mycket av ovanstående får stöd av Linden som sammanfattar olika självmordsteo
rier. Han förklarar variationen av självmord med att förändring i individens livssitua
tion skapar obalans. Förändring eller instabilitet som innebär att individen ställs inför 
nya situationer, där gamla typlösningar inte fungerar. Som bakomliggande orsak till 
förändringen verkar många teorier förklara det med olika grader av samhällelig eller 
social komplexitet. Linden hävdar att samtidigt som en ökad komplexitet medför en 
uppluckring av traditionella värden så kommer det också att ge en ökad rationalitet.102 

Här kanske det också går att föra in Söderbergs tes om ångesten i modifierad form. 
Även om ångesten inte var något nytt så kanske man kan tänka sig att den ökar då 
valmöjligheterna ökar. Mycket förändras i samhället och det implicerar större valfrihet 
vad avser religion, partner, yrke, boplats etc. 

Sammanfattande diskussion 
Samhället och individen tycks genomgå olika förändringar men tydligen inte enbart till 
det bättre. Forskarna betonar en rad olika områden inom de olika inriktningarna och 
det tycks som det görs med tanke på vilken övergripande samhällsteori som valts. Vari 
ligger då skillnaden och finns det likheter mellan de olika samhällsteorierna? 

Det syns en tydlig skillnad mellan hur disciplinering, interaktion och civilisering 
tolkar självmord. Den förstnämnda betonar samhället och kulturens förändring vilket 
övar tryck på individen. Den andra inriktningen vill i huvudsak söka förklaringen i 
individens omdaning och dess påverkan på samhället. Oavsett vilken samhällsteori 
man ansluter sig till så är det frapperande hur ofta forskarna tolkar självmordet i den 
mer övergripande teoretiska ramen. Civiliseringsteoretikerna tenderar att tolka det till 
nackdel för den tidigmodema människan som var brutal, våldsam och irrationell. Di
sciplinerings och interaktionssidan vill i stället framhålla att människan från förr min
sann var lika empatisk som dagens och att de flesta handlingarna kan förstås som ra
tionella tolkat utifrån rådande kontext. Lite tillspetsat kan man säga att de förstnämnda 
menar att det var sämre förr medan de andra menar att det var annorlunda men inte 
nödvändigtvis sämre. Det är då inte i första hand materiella förhållanden som avses. 

Med fog går det att påstå att vissa forskare bestämt sig innan hur självmorden ska 
tolkas. En rad belysande exempel på hur man tolkat självmorden till förmån för den 
valda samhällsteorin kan nämnas. De som förespråkade civiliseringen vill se statisti
ken som underregistrerad i äldre tid, underförstått vill man tona ner den negativa ök
ningen av självmord i det moderna samhället. Troligtvis vill man undvika att själv-

100 Anders Ekström, "Självmordet som kulturkritik'', iSjälvmordsbeteende som språk, Forslmings
rådsnämnden, rapport 99:2, 1999. 

101 Jean-Paul Sartre, "Existentialism är en humanism'', i Bråkenhielm (red), Aktuella livsåskåd
ningar: Del I Existentialism Marxism, Nora 1994, s 96. 

102 Linden 1985, s 32- 36. 
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mordet tolkas som det gjorts av Lane, ett ironiskt index på civilisationen. 103 Discipline
ring och interaktion hävdar i stället att det inte var troligt med någon underregistrering 
förr. I vissa avseende blev den antagligen till och med sämre på 1800-talet. Att indivi
den fär en ökad betydelse är man ense om men skillnader finns. Civiliseringsteoreti
kerna betonar att människans läs- och skrivkunskaper är en av nycklarna till den inåt
vända självreflexionen som skapar ångest. Disciplinerings- och interaktionsteoretiker 
menar att ångesten och självreflexionen ingalunda är något nytt utan den fanns tidi
gare. Den förstnämnda gruppen vill betona det udda och besynnerliga i det tidigmo
derna samhället medan den andra gruppen hellre vill förstå det rationella i det utifrån 
rådande kontext. 

Följdriktigt skildras attityderna till självmordet i den tidigmoderna samhället av 
civiliseringsanhängarna som att människan var fördömande och dömde sj älvmördaren 
till neslig begravning. Anhöriga drabbades av svår skam och att röra vid liket efter en 
självmördare var illa. Inte helt oväntat ser de en förändring till en mildare attityd på 
folklig nivå underifrån. Disciplinerings- och interaktionsanhängama talar däremot om 
en pragmatisk inställning och en välvillig tolkning av lagen redan på ett tidigt stadium. 
De betonar också att det långt fram i tiden kunde vara allmogen som var de mest kon
servativa. I den förstnämnda gruppen anser man att empati växer över tid medan man i 
den andra menar att den inte gör det. 

Frågan är då vilken konsekvens de olika teorierna fär. Ett begrepp som kan vara 
värdefullt ta upp för diskussion är den nyss nämnda empatin eftersom det ger en god 
insikt i vad det är man är oense om. Det råder alltså olika uppfattningar om huruvida 
människan blivit mer empatisk över tid. Jarrick och Söderberg hävdar att så är fallet. 
De menar att människan var brutalare och respekten för människors liv var lägre förr. 
En fråga av mer övergripande art är hur man överhuvudtaget ska kunna göra en be
dömning om 1600-talsmänniskan var mer eller mindre empatisk än dagens. Källorna 
bekräftar inte Jarrick och Söderbergs bild enligt Österberg. Människor kunde vara nog 
så omtänksamma mot varandra och kvinnor och barn behöver inte alls ha blivit illa 
behandlade. Visserligen kunde 1600-talets samhälle innehålla nog så mycket tvång 
men Österberg hävdar med emfas att "källorna tillåter oss knappast att måla fan på 
väggen". 104 

Frågan är ju också om 1900-talets människa verkligen är ett lysande exempel på 
empati och medkänsla. En rad exempel på motsatsen skulle kunna ges såväl på natio
nell nivå som individuell. Hur ska man förklara ett ociviliserat beteende i det moderna 
samhället och i andra kulturer? Eller hur ska rigida politiska och ideologiska system 
under 1900-talet förstås? Det är frågor som är svåra att bortse ifrån. Det finns fler pro
blem, som jag ser det, med Söderberg och Jarrick synsätt. 

För att börja med Söderberg så finns det problem med hans teori om markna
den. Han menar att marknaden tidigast utvecklades i öst och i förhållande till väst var 
det en högre rörlighet och distansering mellan människor, bättre kunskap, mindre våld 
men en högre frekvens av självmord. Empatin, toleransen och den personliga autono
min skulle också vara tidigare utvecklad i öst än i väst. Detta har Winberg ställt sig 
frågande till med tanke på vilka befolkningsgrupper som var mest rörliga. Winberg 

103 Lane 1999, s 120. 
104 Österberg 1985, (citats 20); Österberg 1995, s 77- 82, hela boken ger en rad exempel på att män

niskan redan tidigare var empatisk; Även Lindström 1994, s 534-535; Taussi Sjöberg 1996, s 182. 
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tycker att det förefaller en smula märkligt att se en grupp som statare som pionjärer för 
empati och personlig autonomi, som det modernas främsta banerförare.105 I förläng
ningen berör det egentligen en mer övergripande svårighet med civilisering och mark
nadsutveckling. Är det verkligen så att en utveckling av marknaden går hand i hand 
med en ökad empati och en större tolerans? Det förefaller inte rimligt att så skulle vara 
fallet. 

En fråga att gå vidare med i detta sammanhang är också Söderbergs tolkning av 
öst som ett område med större omsorg och tolerans än väst. Väst hade fler barnkväv
ningar, färre barnmorskor, mindre vaccinering av barnen och en mindre tolerans mot 
ogifta mödrar. Om barnkvävning och vaccineringen säger Söderberg att det tyder på 
en svagare föräldraomsorg i Väst. Han säger också att det beror på en lägre kunskaps
nivå i väst. Frågan är om man verkligen kan tolka graden av kunskap som ett mått på 
empati? Jag är ytterst tveksam, dålig kunskap behöver inte nödvändigtvis betyda mer 
eller mindre empati. Att social rörlighet och marknadens utveckling skulle skapa en 
mer empatisk och kunnig människa är det fler som ifrågasätter. Tvärtom hävdar soci
ologen Zygmunt Bauman att moralen är oupplösligt förenad med mänsklig närhet. 
Med ökade avstånd förtvinar ansvaret för den andre. Med nazismens illdåd för ögonen 
konstaterar han att moraliska spärrar uppenbarligen inte fungerade på avstånd. 106 Att 
empatin minskar i takt med att människor allt mindre ingår i ett socialt sammanhang 
förefaller vara en rimligare tolkning. 

Människan skulle alltså enligt civiliseringsperspektivet bli mer tolerant och mindre 
benägna att använda våld. Ett exempel på det är Jarricks tolkning av Johan Hjerpe och 
ett hantverkarupplopp 1789. Han menar att det fanns såväl rationella som irrationella 
skäl till upploppet. I teorier om upplopp intresserar man sig sällan för de irrationella 
motiven, utan befattar sig bara med de rationella enligt Jarrick. Om köpmännen, hant
verkarna och folk i allmänhet under 1700-talets slut hävdar Jarrick att de var rojalis
tiska och anti-aristokratiska på att förmodernt sätt. De insåg inte att de var inbegripna i 
en kumulativ samhällsprocess, som med tiden skulle komma dem själva att framstå 
som omoderna. 107 

Med risk för att missförstå Jarrick så menar han att 1700-talets senare del ger ut
tryck för både rationella och irrationella motiv. I ett civiliseringsperspektiv är då frå
gan om man ska tolka de tidigare människorna som mindre rationella och de senare 
som mer rationella? Jag vet inte, men det tycks vara så det är menat. Jag är beredd att 
hålla med Jarrick om att upploppet innehöll både rationella och irrationella moment, 
men det kan väl sägas om de flesta upplopp idag också. I vilken mening ska till exem
pel ett upplopp efter en fotbollsmatch tolkas. Ska "huliganernas" beteende ses som 
uttryck för politiska motiv eller sårad narcissism? Att människan blivit mer rationell 

105 Christer Winberg, "Marknad och region i Sverige'', Historisk Tidskrift (1994), s 662. 
106 Zygmunt Bauman, Auschwits och det moderna samhället, Göteborg 1994, s 262, Han hävdar att 

det moderna samhället är en förutsättning för de systematiska illdåd som begicks av nazismen; 
Han är inte ensam om att ifrågasätta civilisationens framsteg. Den finske filosofen George von 
Wright ger en pessimistisk bild av vetenskapen och människans framsteg i Wright, Vetenskap och 
förnuft, Stockholm 1986; Wright, Myten om/ramsteg, Stockholm 1993. 

107 Jarrick 1992, s 48-57, 186 , vad han vänder sig emot är de som tolkat upploppen som enbart drivna 
av rationella motiv som t.ex. Thompson undersökning av den moraliska ekonomin bland engelska 
massor; E P Thompson Herremakt och folklig kultur: Socialhistoriska uppsatser, Stockholm 
1983, s 65-135. 
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över tid är något som det verkligen finns anledning att ifrågasätta. Att vi blivit bättre 
på att utveckla teknik behöver inte samtidigt betyda att vi är vuxna nog att hantera 
d 108 en. 

Civilisationsteorin i Jarricks och Söderbergs tappning brukar få kritik för två saker 
enligt egen utsaga. Dels skulle synsättet vara evolutionistiskt, dels anakronistiskt efter
som man jämför moraliska begrepp över tid. Det första nekas till och det andra modi
fieras. 109 Enligt Jarrick har det på lång sikt blivit lättare att överleva, men det ska inte 
förstås darwinistiskt eller socialdarwinistiskt. 110 I en tidigare skrift av Jarrick heter det 
dock att "det finns verkligen ett stråk av evolutionism i mina skrifter".111 Det obehag
liga i resonemanget är i så fall hur man ser på andra kulturer som inte har "kommit så 
långt"? Ärt.ex. ett u-land mindre rationellt och mindre empatiskt än Sverige, eller hur 
ska det förstås? Jarrick och Söderberg menar att civiliseringen är empiriskt urskiljbar 
och inte teoretiskt härledd i första hand. I samma andetag säger de att "på intet sätt 
främmande för att civiliseringen kan vändas-och kanske har vänts-i sin motsats, eller 
att civiliseringsprocessen i sig själv bär fröet till avcivilisering". 112 Med andra ord har 
det blivit bättre men kan återigen bli sämre. Går då historien ändå i vågor? 

Det kan kanske tyckas lite märkligt att ägna så mycket utrymme åt den ökade tole
ransen, rationaliteten och, inte minst, empatin när det är självmord som står i fokus. 
Men slutsatsen av ovanstående är att det är nödvändigt att ta upp om civiliseringsper
spektivet ska diskuteras. I mångt och mycket är det Jarrick och Söderberg som sätter 
upp ramarna för vad som ska diskuteras och sedan har alla andra att ta ställning till det. 
Det finns fler områden som berörs av principiellt samma problem, t.ex. människovär
dets ökning, våldets nedgång, rättens utveckling osv. I grund och botten är det samma 
problematik och det får till följd att det är den mer övergripande teoretiska ramen som 
måste tas ställning för eller emot. 

Trots all oenighet är man ändå relativt ense om de gamla gruppernas minskade 
betydelse och att det växer fram en ny syn på individen och det individuella. En väl
villig tolkning av ovanstående är att det visar på en vital debatt som förhoppningsvis 
driver forskningen framåt. Av betydelse för fortsatt forskning vore också att göra fler 
systematiska genomgångar efter självmord i olika delar av landet. Det gäller främst för 
den äldre delen av den undersökta perioden som saknar mycket statistik. Det skulle 
kunna öppna upp för många olika komparationer såväl mellan olika delar av landet 
som över tid. Självmordets viktigaste kännetecken är dess sällsynthet som Asplund 
uttrycker det.113 Det får till följd att olika mikrohistoriska studier med stor säkerhet 
skulle ge många upplysningar. Än viktigare än mer empiri är troligtvis att hitta nya 
perspektiv och modeller för att försöka tolka och förklaras självmorden. Exempelvis 
tror jag att det vore intressant att undersöka kulturella skillnader och mentaliteter. 

108 Wright 1986; Wright 1993, Det känns inte så meningsfullt att ge några sidhänvisningar då mer 
eller mindre varenda sida uttalar skepticism mot det moderna samhället; Österberg 1995, s 24--25, 
diskutera Jarrick tolkning av upploppet. Österberg pekar också på andra händelser tidigare i histo
rien som tycks irrationella med dagens ögon sett men tolkat utifrån ett aktörsperspektiv kan 
mycket vara rationellt utifrån rådande kontext. 

109 Jarrick, Söderoerg, 1994, s 12- 13. 
110 Jarrick 1995, s 3, 17. 
111 Jarrick 3: 1989, s 72. 
I 12 Jarrick, Söderberg 1994, s 12. 
I 13 Asplund 1983, s 295. 
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För att återvända till Beskow och hans ställningstagande för en långsam fort
skridande civiliseringsprocess och frågan om han söker anledningen till självmord på 
fel ställe. Kanske han tittar för mycket på individen och för lite på samhället. Civilise
ringsteorin kanske söker förklaringen för mycket i individen medan problemet med 
disciplinering och interaktion är att de söker förklaringen för mycket i yttre omstän
digheter? En större blandning mellan de två ståndpunkterna och nya perspektiv vore en 
fruktbar väg att gå vidare på. 

Självmordet kan inte reduceras till att bero på en enstaka faktor utan är ett kom
plext fenomen där flera faktorer måste undersökas. Det måste också studeras och för
stås på flera nivåer i samhället. "Nu som förr handlar självmord om tillhörighet eller 
icke tillhörighet, en fråga som gestaltas i kommunikation mellan människor".114 

114 Arne Jemelöv, Stig Åhs, V era Novakova, "Förord" i Självmordbeteende som språk, Forsknings
rådsnämden, rapport 99:2, Stockholm 1999, s 4. 
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Nätverk - ett användbart historiskt perspektiv? 

Av Mats Brusman 

Inledning 
Begreppet Nätverk används idag i de mest skilda sammanhang. Oavsett om det hand
lar om människor eller datorer, avser begreppet oftast en sammanlänkning av ett stort 
antal fristående delar - med vedertagen nätverksterminologi kallade noder1 

- utan att 
dessa är hierarkiskt ordnade och utan ett givet centrum. Begreppet har blivit särskilt 
populärt i betydelsen informell intresseorganisation , där människor på informell basis 
sluter sig samman kring en fråga som ett alternativ till att förlita sig på etablerade or
ganisationer. 

Även inom historieforskningen har ett nätverksbegrepp börjat diskuteras, men i en 
något annorlunda bemärkelse. Historiska nätverk kan ofta ses som efterhandskon
struktioner av de informella sociala band som kan tänkas ha betydelse för en historisk 
studie. Tanken med begreppet nätverk är att försöka upptäcka hur olika individer och 
grupper är länkade till varandra genom olika typer av relationer såsom släktskap, 
medlemskap i föreningar och andra inofficiella sociala kanaler, och att därigenom nå 
en ökad förståelse av maktspridning, idespridning, beslutsfattande och identiteter. 

Frågan är vad begreppet nätverk kan tillföra historieforskningen. Finns det någon 
poäng med att föra in ett begrepp som genom sin karaktär av modeord redan är be
lastat med en mängd olika betydelser? Frånsett att begreppets popularitet antyder dess 
användbarhet som metafor, är det viktigt att reda ut vad man menar med nätverk och 
hur begreppet ska användas. Går det att applicera ett nätverksbegrepp på ett empiriskt 
material och därigenom nå resultat som inte andra begrepp (klass, identitet, makt) 
ringar in? Den här uppsatsen är ett försök att klargöra hur ett nätverksbegrepp skulle 
kunna användas i historisk forskning. Först diskuteras hur begreppet har använts i hi
storieforskning, hur det kan avgränsas och vad det bör innehålla. Utifrån detta görs 
därefter ett försök att förtydliga nätverksbegreppet som ett alternativt forskningsper
spektiv. Begreppet testas på två empirier, dels eget material från två östgötska socknar 
under sent 1800-tal, dels Birgitta Jordanssons Göteborgsmaterial i hennes bok Den 
goda människan/rån Göteborg.2 Slutligen görs en summering av begreppets använd
barhet för historieforskningen. 

Begreppet Nätverk 

Långsiktiga och kortsiktiga nätverk 

Inom historieforskning kan man stöta på en mängd olika företeelser som kan låta sig 
beskrivas i termer av nätverk. En motståndsrörelse, en stads ekonomiska elit, en sam
manslutning av abortmotståndare, torpare och bönder i en by - alla innebär någon 

Anders Karlqvist (red), Nätverk - teorier och begrepp i samhällsvetenskapen Institutet för Fram
tidsstudier 1990, s 13. 

2 Birgitta Jordansson, Den goda människan från Göteborg - genus och fattigvårdspolitik i det bor
gerliga samhällets framväxt, Lund Studies in Social Welfare XIX, Lund 1998. 
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form av inofficiell samverkan mellan människor som skulle kunna förklaras i termer 
av nätverk. Ett nätverksbegrepp som försöker beskriva alla former av mänsklig inter
aktion är emellertid ganska uddlöst, och det är lämpligt att försöka bena upp i vilka 
sammanhang nätverksbegreppet är användbart inom historieforskningen. 

En första distinktion mellan olika typer av nätverk kan man göra genom att studera 
deras syfte. En typ av nätverk har ett uttalat mål som alla nätverkets deltagare ansluter 
sig till. Nätverkets hela existens är uppbyggt kring syftet att nå detta mål. Om frågan 
det bildats kring upphör att vara ett problem har nätverket inte längre något existensbe
rättigande. Denna typ av nätverk utgörs av aktörer vilka genom en medveten strategi 
valt att driva en specifik fråga utifrån en inofficiell nätverksbasis. Anledningen till den 
valda strategin kan vara att man misstror officiella organisationer eller att man av till 
exempel politiska skäl inte kan bilda en officiell organisation. Miljögrupper, mot
ståndsrörelser och abortmotståndare är exempel på gruppbildningar som skulle kunna 
beskrivas utifrån detta nätverksbegrepp. Denna typ av nätverk, som mobiliserar kring 
en gemensamt fråga, och därigenom kortsiktigt skapar resurser för att uppfylla ett mål, 
kan vi särskilja som rörelser eller inofficiella organisationer. 

En annan betydelse av nätverk innebär en konstruktion av olika aktörers sociala 
band på olika plan. Dessa nätverk är inte "skapade" på samma sätt som de inofficiella 
organisationerna. De är inte sammanslutningar av aktörer som strävar mot samma mål, 
utan är i själva verket osynliga för sina deltagare. Nätverk i denna bemärkelse är en 
bild av hur sociala band mellan olika aktörer används för att uppnå personliga och 
kollektiva mål. En ekonomisk elit eller ett "gemeinschaft"-präglat agrart bysamhälle 
skulle kunna beskrivas ur denna nätverksaspekt. 

I nätverk som "konstruktion" finns inget uttalat gemensamt mål. Nätverket är ett 
verktyg för aktörernas egna mål och det är därför deras gemensamma intresse att un
derhålla nätverket. 

Sammanhållningen av dessa nätverk ligger inte i ett gemensamt mål - tvärtom ska 
nätverket ibland fungera som "medlare" för motstridiga intressen. Avsaknaden av spe
cifika mål gör att nätverket blir långsiktigt resursskapande. Dessa nätverk kommer 
därför att gripa in i aktörernas tillvaro på flera plan, man kan säga att de kommer att 
omfatta flera sfärer av tillvaron. En nätverkslänk som är viktig ur ett rent professio
nellt perspektiv byggs kanske upp kring ett vänskapsband som griper in i den privata 
sfären. Sammanlänkning av ledande borgerliga familjer genom giftermål är exempel 
på hur nätverken skär genom samhällets sfärer.3 Detta innebär att detta 
"mångdimensionella" nätverk inte byggs av aktörer i deras egenskap av en specifik 
roll. För den fabrikör som gift bort sin dotter med grosshandlarens son, gäller det inte 
bara att vara en god affärsman, han måste dessutom vara en god svärfar. Det mångdi
mensionella nätverket kräver att medlemmarna behärskar en hel kulturell kod.4 

3 Martin Åberg, En fråga om klass - Borgarklass och industriellt företagande i Göteborg 1850-
1914 Avhandlingar från Historiska institutionen i Göteborg m 3, Göteborg 1991, s 102. 

4 Ylva Hasselberg, Leos Mi.iller och Niklas Stenlås, History From a Network Perspective - Three 
examplesfrom Swedish early modern history c. 1700-1950, Centre for Research in Transportation 
and Society, Working Paper 1997:01, Uppsala 1997, s 6-7. 
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Inofficiell organisation Nätverk 
Medvetna, organiserade "Omedvetna", efterhandskonstruerade 
Endimensionella - en sfär Mångdimensionella - flera sfärer 
Öppet Slutet 
Kortsiktigt resursskapande Långsiktigt resursskaoande 
Mobilisering Upprätthålla/förbättra aktörernas villkor 
Värdegemenskap Kulturell kod .. 
Tabell 1 lnoffic1ella orgamsatwner och efterhandskonstruerade natverk 

Eftersom de "endimensionella" mobiliserande nätverken, rörelserna, bara kräver att 
deltagarna delar en värdegrund i en specifik fråga, kan man i denna bemärkelse kalla 
dessa för öppna nätverk, medan de mångdimensionella nätverken är slutna. 

Studiet av inofficiella organisationer5 har givetvis sin plats i historieforskningen. 
Denna uppsats kommer dock att behandla den senare typen av nätverk; de efterhands
konstruerade, dolda, mångdimensionella och långsiktigt resursskapande nätverken. 
Den förra typen av nätverk kan vara en del av ett mångdimensionellt nätverk. 

Nätverket som struktur 

I sin exkurs kring historisk nätverksanalys i Samförståndets tid, ger Martin Åberg en 
grundläggande definition av vad ett nätverksperspektiv i historieforskning innebär. 

Nätverksperspektivet innebär att vi fokuserar samhällets relationella aspekter oavsett om vi rör 
oss med enskilda individer eller kollektiva aktörer, såsom organisationer av olika slag. Indivi
ders, gruppers och organisationers handlande struktureras av de relationsmönster de är inbäd
dade i. Sådana relationer är som regel föränderliga, även om en viss varaktighet och regelbun
denhet är nödvändig för att det ska vara rimligt att tala om dem i termer av nätverk. 6 

Martin Åberg sätter likhetstecken mellan nätverksanalys och en kvantitativ metod. I 
sin undersökning av den så kallade "Göteborgsandan" studerar han kvantitativt rela
tioner mellan olika aktörer. Därigenom kan han dels se vilka aktörer som var centrala i 
nätverken och dels vilka typer av relationer som var viktiga, med andra ord vilka are
nor som aktörerna möttes på. Genom att analysera Göteborgselitens arenor kan han dra 
slutsatser om hur samförståndet byggdes upp. Det finns dock vissa problem med att 
identifiera nätverksanalys som en rent kvantitativ metod. 

För det första är det, i den kvantitativa analysen, mängden av relationer som stude
ras. Antalet länkar till en aktör eller till en arena avgör dess betydelse i sammanhanget. 
Däremot tas ingen hänsyn till hur olika typer av relationer förhåller sig till varandra. 
Det är rimligt att tänka sig att vissa relationer är av mycket större dignitet än andra för 
det material man vill studera. Åberg är medveten om dessa svårigheter, och välj er att 
diskutera relationernas kvalitativa skillnader i löpande text i stället för att försöka gra-

5 Benämningen Inofficiell organisation kan vara missledande. Även en fotbollspublik som håller på 
samma lag kan betraktas utifrån detta nätverksbegrepp. Det signifikanta är gruppens kortsiktiga 
fokusering på ett specifikt mål, mer eller mindre oberoende av deras andra roller i tillvaron. 

6 Martin Åberg, Samforståndets tid - Konflikt, samarbete och nätverk i svensk lokalpolitik, Lund 
1998, s 21 3. 
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<lera dem efter en skala, vilket kan vara mer eller mindre omöjligt.7 Åberg antyder här 
att det behövs kvalitativa verktyg för att komplettera analysen. 

Om man ser nätverksbegreppet som ett redskap för att komma åt dolda strukturer, 
inställer sig också frågan på vilka plan man ska söka de relevanta relationerna. I Mar
tin Åbergs undersökning är det rimligt att antaga att den klubbkultur han undersökt är 
av stor vikt, men man måste ändå ställa frågan vad han missar genom att inte gå in på 
till exempel betydelsen av släktband. I sin avhandling En fråga om klass? (1991) som 
behandlar den borgerliga identiteten i Göteborg mellan 1850 och 1914 undersöker 
Åberg även den borgerliga elitens släktskap genom ingifte, men nöjer sig med att kon
statera att giftermålsmönstren förändras under perioden och att äktenskapets betydelse 
tycks minska som social markör8

. Vad denna förändring egentligen betyder förblir 
oklart. 

Det tredje problemet med den kvantitativa metoden är att oavsett hur man välj er 
att avgränsa sitt material är det ofrånkomligt att den kvantitativa nätverksstudien krä
ver en väldigt stor arbetsinsats. 

Slutligen begränsar den kvantitativa metoden nätverksbegreppets användbarhet 
genom att den inte säger något om är hur nätverksrelationerna fungerar. Den kvantita
tiva analysens resultat blir en beskrivning av strukturer, ett fotografi av nätverket i ett 
givet ögonblick. Martin Åberg fotograferar Göteborgs borgerlighet två gånger och 
jämför sedan fotografierna, men det blir otydligt vad som hänt i rörelsen däremellan. 
Åberg konstaterar att vissa relationer försvunnit medan andra tillkommit och säger att 
"Fragmentisering och homogenisering tycks märkligt nog ha gått hand i hand" .9 Att 
Åberg tycker att detta är märkligt kanske inte är så märkligt. Nätverken blir med Nik
las Stenlås ord "en svart låda".1° För att få reda på något om hur nätverket egentligen 
fungerar måste vi försöka komma åt relationernas innehåll. 

Nätverket som process 

Nätverket sett som en struktur kan ha ett värde som förklaringsmodell för dolda makt
strukturer. I verkligheten är dock inte ett nätverk en statisk struktur, utan något som 
ständigt förändras. Sett ur individperspektivet är det tydligt hur individens nätverk 
kontinuerligt ombildas under hennes livscykel. Nätverksrelationerna byts ut genom 
livets faser och även livslånga relationer varierar i betydelse. Genom ett dynamiskt 
nätverksbegrepp, det vill säga genom att se nätverket som en process snarare än en 
struktur, kan det få en annan användbarhet för forskningen. 

I History From a Network Perspective presenterar Ylva Hasselberg, Leos Miiller 
och Niklas Stenlås ett alternativt utgångsläge för en nätverksanalys.11 I detta nätverks
koncept, vilket trion även utvecklar i sina respektive avhandlingar 12

, är utgångspunk-

7 Åberg 1998, s 222. 
8 Åberg 1991, s 107. 
9 Åberg 1991, s 123. 
10 Niklas Stenlås, Den inre kretsen - Den ekonomiska elitens inflytande över svensk partipolitik och 

opinionsbildning 194()-1949, Arkiv Avhandlingsserie 48, Uppsala 1998, s 48. 
11 Hasselberg m.fl. 1997. 
12 Ylva Hasselberg, Den sociala ekonomin - Familjen Clason och Furudals bruk 1804-1856, Studia 

Historica Upsaliensia 189, Uppsala 1998; Leo Miillers, The Merchant Houses oj Stockholm, c. 
164()-1800 -A Comparative Study oj Early-Modern Entrepreneurial Behaviour, Studia Historica 
Upsaliensia 188, Uppsala 1998; Stenlås 1998. 
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ten Walter Powells definition av olika typer av relationer. Powell särskiljer tre olika 
typer av relationer mellan aktörer; hierarkiska relationer, marknadsre/ationer samt 
nätverksre/ationer. De hierarkiska relationerna är auktorativa, formella och vertikala, 
marknadsrelationerna är indifferenta och instrumentella medan nätverksrelationerna är 
reciproka, informella och horisontella.13 

Till denna definition av nätverksrelationen kan man lägga att den även skiljer sig 
från andra relationer genom att vara beständig.14 Detta är ju i och för sig ett relativt be
grepp, men en hierarkisk eller marknadsmässig relation kan existera under endast en 
ytterst begränsad tid, till exempel vid en affärstransaktion. Eftersom nätverksrelationen 
bygger på reciprocitet måste den bestå under så lång tidsperiod att reciprociteten hin
ner etableras. En annan egenskap hos nätverksrelationen är att den är dold. Niklas 
Stenlås skriver att en elits nätverk inte fungerar väl om det exponeras, eftersom de in
formella relationernas karaktär kan komma i konflikt med bilden av hur den institutio
naliserade makten bör fungera. 15 Jag menar att nätverksrelationen kan ses som dold 
inte bara för åskådaren utan även för aktörerna, nätverkets "noder". Medan en mark
nadsrelation eller en hierarkisk relation känns igen för vad den är (köpare-säljare eller 
chef-anställd) är nätverksrelationen "maskerad" som vänskapsband, klubbkamrat, 
släkting etc. Detta har att göra med ytterligare en särskild egenskap hos nätverksrela
tion, nämligen att den är mångdimensionell. Medan marknadsrelationen endast kan 
omfatta en av två roller hos aktören (köpare eller säljare) och den hierarkiska relatio
nen bygger på en roll bestämd av hierarkin, bygger nätverksrelationerna på många 
olika roller hos aktören. En och samma nätverksrelation kan också vara uppbyggd 
kring två eller flera roller. 

Reciprocitet 

Enligt Hasselbergs/Miillers/Stenlås nätverkskoncept kan vi alltså definiera nätverks
relationen som en horisontell relation uppbyggd på reciprocitet. Reciprocitetens upp
byggnad kan ges olika förklaringar. Niklas Stenlås betonar beroendet framför en spel
teoretiskt reciprocitetsbegrepp som bygger på handlingars rationella egenintresse.16 

Stenlås applicerar Marcel Mauss teorier om gåvans funktion; plikten att ge, plikten att 
ta, plikten att återgälda på nätverksrelationen. 17 Stenlås ser till skillnad från Mauss 
ingen motsättning mellan penningekonomi och gåvoekonomi, utan menar i stället att 
det utbyte som sker i nätverket fungerar enligt denna gåvoprincip. Mauss grundtanke, 
att gåvorna varken är betalningsmedel eller oegennyttiga spontaniteter, utan istället 
fungerar som "motprestationer, som görs[ . .] för att upprätthålla en fördelaktig alli
ans"18 kan appliceras även på moderna samhällen. För att ett nätverk inte ska skadas 
måste en nätverkskontakt alltid hjälpas med vad det vara må, i den utsträckning man 
besitter resurser att hjälpa. 19 Denna gåvoprincip genererar ett ojämlikt utbyte där mott
agaren (plikten att ta emot) hamnar i beroendeställning gentemot givaren (plikten att 

13 Stenlås s 48- 49. 
14 Stenlås s 242. 
15 Stenlås s 341. 
16 Stenlås s 50. 
17 Stenlås s 233- 235. 
18 Marcel Mauss, Gåvan , 1925, svensk översättning 1972, s 94. 
19 Stenlås s 233. 
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ge). Att nätverksrelationen ändå är en reciprok, horisontell relation beror på att utbytet 
genererar nya utbyten (plikten att återgälda) och därmed genereras också varaktighet. 

Sociologen Johan Asplund använder begreppet social responsivite?-0 för att för
klara reciprocitet. Den sociala responsiviteten är ett sätt för människan att bekräfta sig 
själv genom andra. 21 Reciprociteten är med andra ord på ett grundläggande plan en 
funktion av människans allmängiltiga karaktär av social varelse, av hennes behov av 
bekräftelse genom interaktion med andra. Asplund vänder sig mot en ekonomisk för
ståelseform av reciprociter2 och mot tolkningar av socialt utbyte som ekonomiska 
transaktioner.23 Ett ekonomiskt utbyte förutsätter att båda parter efter utbytet har något 
de inte hade innan. Asplund menar istället att utbytet bör ses som en ömsesidig be
kräftelse på den andres existens och värde. På detta sätt genererar inte utbytet någon 
direkt eller beräknad vinst. Istället är det viktiga den omedvetna vinst som görs och 
som är den sociala responsivitetens källa. Asplund poängterar att den inneboende 
kraft, mana, som hos många folk anses finnas i gåvan kan tolkas som just den sociala 

. . 24 respons1v1teten. 
Reciprociteten har enligt denna tolkning alltså sin upprinnelse i ett allmänmänsk

ligt behov av ömsesidigt bekräftande. Bekräftelsen söks främst inom den grupp man 
tillhör, där man har sin identitet, och ömsesidigheten förutsätter att parterna behärskar 
de kulturella koderna för utbyte. 

Pierre Bourdieu kopplar behärskandet av de kulturella beteendereglerna till be
greppet heder. Heder är för Bourdieu en viktig faktor för utbytet mellan individer och 
grupper. Bourdieu ser hedern som ett symboliskt kapitaf5

, som kan öka eller minska 
beroende på hur väl man behärskar de kulturella koderna, eller med andra ord, hur bra 
man är på att spela det reciproka spelet. Utbytet, eller "den sociala responsiviteten" för 
att tala med Asplund, är ett uttryck för att man tillerkänner den andre "den värdighet 
som tillkommer en man av heder". Bourdieu ser utbytet som "utmaningar".26 Att inte 
respondera på en utmaning, att inte göra "motstöt" innebär förlust av heder. Även gå
van är en typ av utmaning som hedrar mottagaren men samtidigt sätter dennes förmåga 

•• .. • 27 att gora motstot pa prov. 
Bourdieus hedersbegrepp är att se som en spelteori där spelaren väljer att spela 

spelet, därmed respekterar spelets regler, och dessutom förutsätter att motspelaren 
också gör det. 

Den amerikanske statsvetaren Robert Axelrod har utvecklat en spelteori kring 
"Fångens dilemma", en spelkonstruktion där spelaren kan välja mellan två drag; att 
samarbeta eller att hoppa av. Problemet är att han inte känner till motspelaren val. Om 
man väljer att hoppa av erhåller man alltid samma poäng. Väljer man att samarbeta 

20 Johan Asplund, Om hälsningsceremonier, mikromakt och asocial pratsamhet, Göteborg 1987, s 
10-11. 

21 Asplunds 17. 
22 Asplund s 51- 54. 
23 Asplund s 28-29. 
24 Asplund s 57. 
25 Donald Broady (red), Kultur och utbildning - om Pierre Bourdieus sociologi, UHÄ/FoU skriftse

rie 1985:4, Stockholm 1985, s 19, Bourdieus kapitalbegrepp diskuteras vidare nedan. 
26 Pierre Bourdieu, Kultursociologiska texter (i urval av Donald Broady och Mikael Palme), Stock

holm 1986, s 25. 
27 Bourdieu s 31. 
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dubbleras poängen om även motspelaren samarbetar, medan man blir utan poäng om 
motspelaren hoppar av. Utifrån studier av hur olika strategier faller ut i detta spel, har 
Axelrod ställt upp en rad satser om hur samarbete fungerar. Jag ska inte här gå in dju
pare på Axelrods metoder och bevisföring, men Fångens Dilemma som modell är in
tressant som beskrivning av hur reciprocitet skapas. Poängen med spelet är att det inte 
är ett nollsummespel, den ene förlorar inte vad den andre vinner. Istället kan båda 
spelarna dubblera vinsten genom samarbete. Dilemmat är alltså att man även kan för
lora hela vinsten om man samarbetar och den andre inte gör det. Utifrån detta problem 
drar Axelrod en del intressanta slutsatser. Han säger för det första att det inte finns nå
gon "bästa regel" att följa i Fångens dilemma som är oberoende av motspelarens stra
tegi. För det andra menar han beroendet av motspelarens strategi ökar om man inte vet 
hur många drag som ska spelas. Detta innebär med andra ord att långsiktighet befräm
jar benägenheten att samarbeta. Översatt till nätverk belyser det vikten av tillit. Att 
nätverkets aktörer kan förvänta ett visst sätt att agera av varandra bygger på relatio
nens varaktighet, eller som Robert Axelrod uttrycker det: 

"Om diskonteringsparametem [ ... ] är tillräckligt stor (dvs om framtiden är tillräckligt viktig, 
min anm.) finns ingen bästa strategi, oberoende av motspelarens strategi".28 

Enkelt uttryckt måste aktörerna göra vad de förväntas göra för att inte äventyra den 
varaktiga relationen till varandra. 

De olika teorierna kring reciprocitet innebär inte någon egentlig motsättning. Indi
vider upprättar reciproka band för att erhålla något annat än kalkylerade ekonomiska 
vinster. Detta kan benämnas mana eller heder. Det kan ses som ett symboliskt kapital 
eftersom det har ett värde för en själv och för den andra parten. Att spela spelet ökar 
det symboliska kapitalet, att inte spela är att förlora mana, hedern minskar. Hedern är 
det mått med vilket deltagaren mäts, den signalerar att han vill och kan spela spelet, att 
medspelarna kan ge honom tillit. 

Nätverkets funktioner 
Hasselberg, Mullers och Stenlås definierar tre huvudsakliga funktioner hos nätverket; 
integrerande/uteslutande, reproducerande och utbytande.29 Niklas Stenlås definierar 
dessutom en informativ funktion. Han menar att den tillit som skapas i nätverk medför 
att nätverket dels fungerar som en transaktionsekonomisk inforrnationsbärare, dels att 
inforrnationenforädlas i nätverket eftersom den får ett större värde för nätverksaktören 
då den "färgats" av nätverket. 30 

Nätverkets integrerande/uteslutande funktion 

Deltagarna i ett nätverk ser varandra som personer med heder, personer värda att ut
mana. De som ingår i nätverket omfattar alla samma kulturella koder, de känner till 
vad som uppfattas som värdefullt inom nätverket och de agerar på det sätt förväntas av 
dem. De informella nätverksrelationerna, vilka enligt Niklas Stenlås ofta är identiska 

28 Robert Axelrod, Från lronjlikt till samverkan - varför egoister samarbetar, Stockholm 1987, s 24. 
29 Hasselberg m.fl. 1997 s 4. 
30 Stenlås s 249. 
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med vänskapsband, vägleder om vilka man kan känna tillit till och vilka man inte kan 
räkna med. 3 1 

Att bryta mot de kulturella beteendereglerna, att helt enkelt inte följa spelets reg
ler, kan leda till uteslutning ur nätverket. På samma sätt är det svårt eller omöjligt för 
någon att vinna inträde i nätverket. En effektiv spärr är brist på ekonomiskt kapital, 
vilket i ett elitnätverk behövs för den konsumtion av statusattribut som anses viktig. 32 

A andra sidan räcker det inte med ett visst kapitalinnehav, till exempel utbildning eller 
förmögenhet. För att vinna inträde i nätverket måste man lära sig hela kodboken. 

Nätverket fungerar på detta sätt som en process som formerar en grupp och bygger 
upp dess identitet. Jag återkommer till identitetsbegreppet längre fram. 

Nätverkets reproducerande funktion 

De kulturella koder som nätverket byggs kring fungerar som ett normativt ramverk för 
gruppen. Uppfattningen av vad som är rätt och värdefullt, med andra ord hederns in
nehåll, överf'örs genom nätverket mellan generationerna. Att nätverket kan fungera 
som reproducerande och upprätthållande av sociala normer och status beror på att 
medlemmarna genom detta kan göra sina resurser tillgängliga för varandra. Sociala 
resurser som släkt- och vänskapsband kan omvandlas till utbildning eller till ekono
miska resurser. Nätverket fungerar som konverterare av olika typer av kapita/.33 

Nätverkets utbytande funktion 

Hasselberg, Miiller och Stenlås lånar ett kapitalbegrepp från Pierre Bourdieu för att 
beskriva utbytet i nätverket. Deras användning av begreppet skiljer sig dock en del 
från Bourdieus ursprungliga begrepp. 

Bourdieu talar om fyra typer av kapital som kan utbytas och förräntas för att re
producera social position; ekonomiskt, kulturellt, symboliskt och socialt kapital.34 

Ekonomiskt kapital omfattar kontrollerade ekonomiska resurser (alltså inte endast 
ägda resurser). Symboliskt kapital är "sådant som av sociala grupper igenkännes som 
värdefullt och ti//erkännes värde',35 En grundläggande form av symboliskt kapital är 
hedern.36 Denna kapitalform fanns även i det skriftlösa samhället. Kulturellt kapital 
kan till exempel vara utbildning eller språkbehärskning och är att se som en special
form eller en utveckling av symboliskt kapital.37 Socialt kapital slutligen är de sociala 
relationer som kan användas för att uppbåda resurser.38 

Bourdieu använder sitt kapitalbegrepp för att beskriva en samhällelig struktur, det 
som han beskriver somfä/t i ett socialt rum,39 där positionen bestäms dels av kapitalets 

31 Stenlås s 242. 
32 Hasselberg m.fl. 1997 s 5. 
33 Hasselberg m.fl. 1997 s 6-8. 
34 Hasselberg m.fl. 1997 s 7. 
35 Stenlås s 54. 
36 Broady s 19. 
37 Niklas Stenlås väljer i sin avhandling Den inre kretsen att tala om politiskt kapital i stället för 

kulturellt kapital, vilket han definierar som förmågan att hjälpa någon med något han själv inte 
kan uppnå. Jag tolkar detta som en avgränsad variant av kulturellt kapital. (Stenlås s 54- 55) 

38 Hasselberg m.fl. 1997 s 7. 
39 Broady s 18. 

44 



volym, dels av vilken typ av kapital som dominerar. Då Hasselberg, Muller och Sten
lås använder kapitalbegreppet i nätverkssammanhang är dock det väsentliga att de 
olika kapitalformerna kan konverteras. Bourdieu menar att förhållandet mellan aktö
rernas kapitalinnehav olika reproduktionsredskap (utbildningssystem, sedvanor etc.) i 
ett givet ögonblick, bestämmer i vilken grad kapitalet är överförbart.40 

Med andra ord är det kapitalets flöde, inte dess volym, som fokuseras i nätverks
studien, och därigenom beskrivs snarare dynamik än struktur. Det är aktörens förmåga 
att konvertera sitt kapital som avgör hans förmåga att upprätthålla och förbättra den 
strukturella positionen. 

Det sociala kapitalet intar här en särställning, eftersom det både genereras av de 
övriga kapitalformerna och är en förutsättning för utbytet av dessa. Man kan se det 
sociala kapitalet som mängden av de nätverkslänkar där utbyte är möjligt.41 Det soci
ala kapitalet bestämmer med andra ord kapitalflödet, möjligheten för aktören att an
vända sitt kapital, att låta det arbeta. Man kan också definiera det sociala kapitalet som 
aktörens tillgång till andras kapital. Det är dock viktigt att inte se det sociala kapitalet 
som överordnat, det räcker inte med att ha rika släktingar för att själv bli rik.42 

Ett socialt nätverk kan ses som ett reproduktionsredskap för kapitalet, och det so
ciala kapitalet intar en särställning i nätverksanalysen i sin egenskap av katalysator i 
just denna typ av reproduktionsredskap. 

Då man fokuserar på kapitalflöde är det inte alltid relevant att definiera vilken typ 
av kapital en viss företeelse utgör, och ibland kan den utgöra flera olika kapitalformer 
samtidigt. Ofta räcker det i nätverkssammanhang att referera till alla utbytbara kapi
taltyper som nätverkskapital. I anslutning till Bourdieus beskrivning av förhållandet 
mellan kapital och reproduktionsredskap ovan, kan man säga att nätverkskapital är det 
kapital som är överförbart i ett socialt nätverk. 

Nätverkets struktur och dynamik 

Nätverksperspektiv 

De olika användningarna av nätverksbegrepp inom historieforskningen som beskrivits 
ovan visar på att ett nätverksperspektiv i sig kan innebära två helt skilda perspektiv. 
Antingen använder man ett slags ovanifrån-perspektiv för att kartlägga nätverkets 
struktur. I detta fall utgår man från en föreställning om nätverket, vilka individer och 
grupper som kan tänkas ingå och vilka arenor som är viktiga i sammanhanget, och ut
ifrån detta kan man kvantitativt bestämma aktörernas centralitet, och rekonstruera en 
nätverksstruktur. Kopplat till Bourdieus kapitalbegrepp innebär det att man kan ordna 
aktörerna hierarkiskt i ett givet ögonblick, baserat på deras kapitalvolym. Man ställer 
med andra ord frågan Vilka aktörer är viktiga för nätverket? 

40 Bourdieu s 279. 
41 Hasselberg m.fl. 1997 s 7. 
42 Leos Miiller ger ett exempel på hur kapitalformerna beror av varandra. Släktingar (socialt kapital) 

startar ett handelsföretag, företagets vinst (ekonomiskt kapital) investeras i barnens utbildning 
(kulturellt kapital) vilket ger nya kontakter (socialt kapital) samt möjlighet till giftermål med 
andra välbärgade familjer (ekonomiskt kapital). (Mullers s 33). 
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Alternativet är att utgå från aktören och vända på frågeställningen: Vilka nätverk, 
eller delar av nätverk, är viktiga för aktören? eller Vilka relationer är viktiga i nätver
ket? Detta innebär att man studerar relationernas innehåll och deras relevans för aktö
rerna. Man fokuserar på hur kapitalet omvandlas och reproduceras, hur det arbetar i 
nätverket. 

Problemen med den förstnämnda, strukturella, typen av nätverksanalyser har del
vis diskuterats ovan. Det är också tveksamt vad denna typ av analys ger utöver en be
kräftelse av rådande sociala strukturer. Den andra typen av nätverksanalys bör vara 
mer användbar eftersom den erbjuder ett alternativt perspektiv genom att sätta relatio
nerna i centrum. Frågan är dock hur stor bredd nätverksbegreppet har som analysred
skap. Hasselberg, Miillers och Stenlås använder sitt nätverkskoncept för att beskriva 
horisontella kontakter mellan begränsade elitgrupper. Kan man använda begreppet för 
samhällsgrupper som inte kan ses som en elit? Det är givetvis lättare att mäta nätverk 
med stora kapitalflöden, men kapitalbegreppet i sig borde innebära att även små kapi
talmängder skulle kunna utbytas i ett nätverk. Ett annat problem vid studiet av relatio
ner är att skilja olika typer av relationer från varandra. När är en relation hierarkisk och 
när är den det inte? Jag ska i det följande försöka reda ut nätverksbegreppets förhål
lande till begreppen hierarki, makt och identitet. 

Nätverk som skyddsnät eller maktmedel 

En av grunderna i det nätverksbegrepp som diskuteras i den här uppsatsen är att det är 
ett verktyg för makt. Begreppet sociala nätverk används ibland antingen i betydelsen 
"socialt skyddsnät'', och då ofta i samband med lägre socialgrupper, eller så betecknar 
det ett verktyg för maktutövande, i allmänhet knutet till traditionella maktgrupper och 
aktörer. Jag menar att nätverksbegreppet innehåller båda dessa aspekter. 

Om nätverket ses som ett verktyg för individen eller gruppen att skapa sig resurser 
att styra förutsättningarna för sin tillvaro, att upprätthålla och förbättra sina livsvillkor, 
så försvinner motsättningen maktmedel - skyddsnät. Att förfoga över ett skyddsnät är 
ett maktmedel i relativ mening. Att ha makt över sitt eget liv är den grundläggande 
formen av maktutövning, och skyddsnätet är det samma som tillgången till alternativa 
handlingsmöjligheter. För en person som förlorar sitt arbete, oavsett om det rör sig om 
en outbildad diversearbetare eller en fallskärmsförsedd direktör, kan det sociala 
skyddsnätet erbjuda ett alternativ till utanförskap och alkoholism. 43 

Nätverk, makt och hierarki 

Som tidigare antytts är en av vinsterna med nätverksstudier att man kommer åt dolda 
maktstrukturer i samhället. Niklas Stenlås visar i sin avhandling hur näringslivets elit 
agerar politiskt genom sina nätverk. Nätverket blir en alternativ maktstrategi då den 
offentliga makten inte är tillgänglig, till exempel på grund av motstridiga intressen.44 

Martin Åberg konstaterar i En fråga om klass? att "borgarklassens manöverutrymme i 
den offentliga politiken minskade [ .. . ] kraftigt" mot slutet av 1800-talet,45 men att 

43 Det är alltså inte fallskärmen i sig som räddar direktören, utan t.ex. hans medlemskap i golfklub
ben och Rotary. Den ekonomiska fallskärmen behövs i och för sig för att han ska ha råd att fort
sätta ingå i nätverket. 

44 Stenlås s 334. 
45 Åberg 1991 s 164. 
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detta antagligen balanserades av att borgarklassens sociala nätverk blev allt mer integ
rerade. Det gick att utöva inflytande indirekt, genom nätverkskontakter.46 Aktörernas 
inofficiella makt går, vilket Åberg visar, att mäta genom en kvantitativ analys av deras 
centralitet i nätverken. Man kan med andra ord finna en typ av hierarki även i ett nät
verksperspektiv. 

Hasselbergs, Mullers och Stenlås nätverkskoncept skiljer nätverksrelationer från 
hierarkiska relationer. De hierarkiska relationerna beskrivs som auktorativa, formella 
och vertikala medan nätverksrelationerna är reciproka, informella och horisontella. 
Jag ser en del problem med denna uppdelning. För det första behöver det utredas vad 
det egentligen innebär att nätverksrelationerna är horisontella. För det andra behövs en 
diskussion kring nätverksbegreppets relation till begreppet hierarki. Som vi sett ovan 
genererar nätverk makt vilket också implicerar någon form av hierarki. 

En tolkning av nätverksbegreppet innebär att det beskriver informella relationer 
mellanjämställda aktörer. Nätverksbegreppet skulle därigenom vara förbehållet analy
sen av rent horisontella relationer. Detta medför dock problemet att bestämma när två 
aktörer kan ska ses som jämställda. l förlängningen skulle man antagligen kunna spåra 
en ojämlikhet i varje existerande relation. En analys av nätverksnoderna som mer eller 
mindre centrala eller perifera, innebär ju att man på sätt och vis ordnar dem hierar
kiskt. Aktörernas centralitet beror givetvis av volymen av deras nätverkskapital. Pierre 
Bourdieu definierar ett socialt rum som är hierarkiserat i två dimensioner. Den ena 
dimensionen utgörs av kapitalvolymen, och den andra dimensionen är den domine
rande kapitalarten. Med andra ord kan aktörerna i ett nätverk hierarkiseras efter total 
kapitalvolym eller efter mängden av en viss kapitalart, till exempel ekonomiskt kapi
tal.47 

Om man tänker sig en sammanslutning av hantverkare där en insamlingslista sänds 
runt då någon i gruppen till exempel blivit sjuk, kan man inte upptäcka någon hierar
kisk struktur i detta. Ingen kan bestämma att vissa medlemmar av gruppen inte skulle 
vara värda stöd i ett specifikt fall. Om hantverkare Andersson skulle hävda att hant
verkare Pettersson inte ska få sjukstöd på grund av vissa omständigheter utsätter han 
sig och sitt påstående för övrigas granskning och riskerar därmed att själv "kastas ut" 
ur nätverket. Ur denna synvinkel finns inte någon hierarki i detta nätverk. 

Man kan dock tänka sig följande: Andersson har drabbats svårt av sjukdom flera 
gånger under året. Därigenom har han dels belastat nätverkets gemensamma kassa mer 
än han själv bidragit. Nätverkets funktioner förutsätter att detta kommer att självregle
ras på längre sikt. Men Andersson har inte heller kunnat deltaga i gruppens gängse 
ritualer, i gillen och liknande. Tillsammans med den "stämpling" sjukdomen innebär 
("vi vet inte när vi kan börja räkna med Andersson igen"), måste Anderssons sjukdom 
innebära en social degradering inom nätverket. Marcel Mauss säger att gåvan genere
rar makt, den som tar emot en gåva sätter sig automatiskt i en beroendeställning till 
den som ger.48 Den långtidssjuke Andersson kommer att stå social skuld tills han till
frisknat och gjort det han förutsätts göra. 

Pettersson däremot, har lyckats klara sig undan stöd från den gemensamma sjuk
kassan. Däremot har han troget bidragit ekonomiskt vid andra hantverkares sjukdom. 

46 Åberg 1991 s 123, 160. 
47 Bourdieu s 280. 
48 Mauss s 95-96. 
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Eftersom han bor centralt i socknen och hans affärer går bra har han även haft möjlig
het att ställa upp med extra hjälp i form av smärre arbetsinsatser. Han är dessutom gift 
med en dotter till en välsedd kyrkvärd i socknen. 

Då en fråga som rör sjukinsamlingarna dyker upp på gillet visar det sig att Anders
son och Pettersson har motsatta åsikter. Vilken av dessa har då störst chans att vinna 
gehör för sin åsikt? 

Även om basen för insamlingarna är horisontell och Pettersson åsikt "formellt" 
sett väger lika tungt som Anderssons, kan Pettersson utnyttja sitt överskott av 
"nätverkskapital" för att föra fram sin åsikt. Pettersson kan genom sitt tillitsskapande 
agerande undandraga sin ståndpunkt samma granskning som Anderssons, vilken inte 
haft möjlighet att bygga upp samma kapital. 

Här ser vi vikten av att särskilja hierarkiska relationer och nätverksrelationer som 
två ojämförbara storheter. Den hierarkiska, strukturella, relationen bygger på aktörer
nas kapitalvolym, medan nätverksrelationerna bygger på kapitalets flöde. Medan ka
pitalet arbetar i nätverket - så länge det är nätverkskapital - utgör det en del av en ho
risontell, jämlik relation, eftersom kapitalet hela tiden flödar, eller åtminstone förut
sätts flöda, i båda riktningar. Eftersom kapitalet inte bara utväxlas utan även 
"förräntats" i nätverket finns det ett överskott för aktörerna att tillgodogöra sig. Då 
denna "ränta" inte längre flödar i nätverket utan ackumuleras hos vissa aktörer - det 
vill säga då kapitalet inte längre är nätverkskapital - utgör den basen för en hierarkisk 
ordning. Hierarkier kan alltså skapas genom nätverken även om dessa är uppbyggda på 
jämlika relationer. 

I själva verket betonar detta att nätverks begreppet blir mer användbart som ett per
spektiv. Hierarkiska relationer beskriver strukturella mönster och hör hemma i ett 
strukturellt perspektiv, medan nätverksrelationer utgår från aktörer och handlings
mönster sedda ur ett nätverksperspektiv. Betoningen av att det handlar om perspektiv
val gör det lättare att se de hierarkiska element som finns inbyggda i nätverket. Två 
aktörer i ett nätverk kan ur det strukturella perspektivet ha ett tydligt hierarkiskt för
hållande till varandra, till exempel en bonde och en torpare, eller också ett mer otyd
ligt, till exempel två direktörer med gemensamma uppdrag i olika styrelser. Det viktiga 
i sammanhanget är att själva nätverks relationen i sig inte kan innehålla någon hierarki 
efter som den är ett reciprokt utbyte mellan två noder (aktörer). Nätverksperspektivet 
innebär att fokus flyttas så att aktörernas strukturella hierarki hamnar i bakgrunden, 
medan relationernas hierarki lyfts fram. 

Relationernas hierarki 

Som diskuterats ovan har Robert Axelrod genom spelet "Fångens dilemma" visat hur 
benägenheten till samarbete i en relation beror av relationens varaktighet. "Fångens 
dilemma" bygger dock på en förenkling av verkligheten som innebär att spelaren bara 
har en motspelare i taget. I verkligheten spelar ju varje spelare mot flera andra spelare i 
ett och samma drag. En aktörs handlingsalternativ påverkar i allmänhet flera motspe
lare/nätverksrelationer på olika sätt. En aktör i ett nätverk har således en mängd nät
verksrelationer som påverkar hans strategier och handlingsalternativ. Skulle alla dessa 
relationer vara lika viktiga för honom skulle han förr eller senare hamna i en situation 
där alla handlingsalternativ skulle te sig omöjliga eftersom de skulle medföra negativa 
effekter på någon relation. För aktören måste relationerna på något sätt vara hierarkiskt 
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ordnade efter betydelse. Detta innebär att vissa relationer kommer att ha företräde vid 
bedömningen av vilket handlingsalternativ som är det bästa i en viss situation. Omvänt 
innebär detta också att det ligger i aktörens intresse att få alla relationer att för den 
andra parten att framstå som den viktigaste för denne. Det är här kärnan i nätverkets 
hierarkiproblematik finns: Nätverksperspektivet synliggör en dold hierarki. Medan den 
strukturella hierarkin skulle kunna ses som byggd på det kapital man förfogar över i 
form av ekonomiskt, kulturellt och symboliskt kapital, kan nätverkshierarkin ses som 
förmågan att omvandla och reproducera kapital i nätverket. Denna förmåga bestäms av 
det sociala kapitalet, vilket givetvis till stor del beror av den strukturella hierarkiska 
positionen, men det viktiga är att nätverkets hierarki inte är en hierarkisk ordning av 
aktörer, utan av relationer. 

Detta tydliggör också skillnaden mellan användning av kapitalbegreppet som 
struktur och omtolkningen till kapitalflöde, nätverkskapital. I stället för att aktörernas 
position bestäms av deras samlade kapital, avgörs positionen ur detta perspektiv av 
deras förmåga att få kapitalet att flöda i nätverket. 

Relationshierarki visar den rangordning av relationer varje aktör förmodas göra, 
och därmed synliggörs en i vissa fall snabbt föränderlig hierarki. En aktörs handlande 
kan stärka vissa nätverksrelationer och samtidigt rasera andra. På så sätt förskjuts 
ständigt nätverkets tyngdpunkt. Nätverket blir förståeligt som process. 

Även om det i många fall kan vara svårt att i en empiri se hur aktörer rangordnar 
sina kontakter, kan fokuseringen på relationshierarki hjälpa till att förklara handlingar 
som inte är lätta att förklara med rationella, ekonomiska motiv. Det dynamiska nät
verksbegreppet kan förklara maktstrukturernas uppkomst, genom att belysa hur aktörer 
upprätthåller och stärker sin maktposition. Jag tror också att det kan säga något om 
aktörernas identitet. 

Jag återkommer nedan till exempel på hur det dynamiska nätverksbegreppet och 
relationshierarkin kan användas i ett empiriskt exempel. Först vill jag dock reda ut be
greppets förhållande till identitet och roller. 

Nätverk, identitet och roller 
Nätverksbegreppet är i den här uppsatsen förstått som en efterhandskonstruktion av 
individers informella relationer. Beroende på var forskaren lägger fokus kan en histo
risk aktör alltså ordnas in i en mängd olika mer eller mindre avgränsade nätverk. I 
många fall kan, som diskuterats ovan, kan en aktörs handlande påverka olika nätverks
relationer på olika sätt. Ibland finns givetvis en medveten strategi hos en aktör; om han 
vet att en relation är viktig för honom kan han vara beredd att offra en annan relation 
för att förbättra den. Det är dock svårt att tänka sig att strategiskt tänkande skulle vara 
styrande för de flesta informella relationer mellan individer. Vad är det då som styr 
individens handlingsval? Jag tror att en individ alltid agerar utifrån sin identitet. Iden
titeten byggs upp av de roller aktören tilldelas genom sin sociala interaktion. Då jag 
skriver detta gör jag det helt utifrån min roll som universitetsstuderande. Skulle jag 
idag fä veta att all humaniora skall plockas bort från universiteten skulle det inte vara 
möjligt för mig att upprätthålla denna roll. Detta skulle antagligen innebära en kris för 
mig även om jag blev ekonomiskt kompenserad på annat sätt. Som väl är har jag har 
jag ett socialt nätverk som grundar sig på andra roller än min "studeranderoll", till ex
empel en roll som pappa. Viktiga "noder" i denna del av mitt nätverk är - förutom 
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mina barn - min fru, mina föräldrar och svärföräldrar samt andra jämnåriga pappor 
som jag umgås med. Det sociala nätverket tillhandahåller roller att bygga identiteten 
kring. 

I början av uppsatsen skiljde jag ut "mångdimensionella" nätverk från "endimen
sionella", det vill säga nätverk förstått som mobiliserande, inofficiella organisationer. 
Ett mångdimensionellt nätverk innebär att nätverket omfattar alla tillvarons sfärer. 
färgen Habermas delar in samhället i tre sfärer; den offentliga, den privata och intim
sfären.49 Denna sfärindelning är i sig förknippad med det moderna industrisamhället, 
ett "gesellschaft-samhälle". I ett äldre agrart "gemeinschaft-samhälle, kan således nät
verket ses som "endimensionellt" om man menar att individens identitet i ett sådant 
samhälle byggs upp kring en roll. I övrigt har dessa nätverk dock ingen likhet med de 
"endimensionella" nätverk som särskildes i tidigare avsnitt; de omfattar hela männi
skans identitet även om denna är byggd på få roller. Det är därför mest meningsfullt att 
använda benämningen "mångdimensionella" nätverk i samband med det moderna 
samhället. 

Att ha en "mångdimensioncll identitet", det vill säga många roller att "falla till
baka på", blir särskilt viktigt vid stora och snabba förändringar i tillvaron. Det är då 
gamla strukturer löses upp och raseras som ett nätverk vilket bara tillhandahåller en 
eller ett fåtal roller kan innebära kris och sårbarhet. Det blir då viktigt att försöka skapa 
en ny identitet uppbyggd på nya roller. En flykting som skärs av från sociala nätverk i 
hemlandet och dessutom berövas sin yrkesroll måste bygga sin identitet på helt nya 
roller. Kan man inte upprätthålla sin forna identitet får man kanske skapa sig en iden
titet somt.ex. "iranier" (invandrarföreningar etc.) eller bara som "invandrare" (etniskt 
utanförskap), helt enkelt som "utanför".50 

Endimensionella nätverk som identitet 

Det sociala nätverket fungerar integrerande och reproducerande. Samtidigt som nät
verket bidrar till att skapa identiteten, upprätthålls den genom att man håller fast vid 
nätverket. De resurser man förfogar över används i första hand för det nätverk där man 
har sin identitet förankrad. Har man brist på resurser finns det inte några möjligheter 
att utöka det sociala nätverket. David Gaunt beskriver statare som en grupp vars enda 
resurser räckte till att upprätthålla de vertikala banden till arbetsgivaren. Rotlösheten 
och de knappa ekonomiska resurserna gjorde det omöjligt att bygga horisontella nät
verk. 51 Om de enda sociala relationerna är vertikala innebär det att statarens identiteten 
som social varelse "smalnar" till en "endimensionell" roll, det vill säga hans arbete blir 
hans identitet. Nätverket byggs helt på kontakter som är viktiga för stataridentiteten. 
Statarens arbete för uppehälle samt för att säkra framtida arbetstillfällen skapar inget 
utrymme att bygga upp starka horisontella band till andra lantarbetare. 

Ett modernt exempel på "tunna" nätverk skulle man kunna se hos den nya "IT-ge
nerationen". I en artikel i Dagens Nyheters bilaga eDN 15 mars 2000 berättar en ung 
frilansande kvinna i mediebranschen hur hon tvingas välja sina sociala kontakter ut
ifrån sin yrkesidentitet, hur hon är "beroende av ett nätverk som ständigt genererar nya 

49 Jordansson s 63-65. 
50 Identiteten "utanför" behöver ju inte uppkomma ur invandring. Se till exempel på "Fittja-kultu

ren" där svenskfödda ungdomar börjar tala med brytning. 
51 David Gaunt, Familjeliv i Norden, 1983, s 310. 
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uppdrag. Och det kräver att hon klarar av att knyta sociala kontakter snabbt." "Jag hin
ner inte ge folk tillräckligt med tid. Jag försöker verkligen skilja på yrkesrelationer och 
personliga relationer. Men eftersom det är så viktigt att knyta nya arbetskontakter för 
att överleva kan det vara lätt att förlora förtroendet för nya möten".52 Finns det inte här 
en likhet med statarens situation? Man kan skymta en ide om att människan i situatio
ner av stark social stress endast förmår upprätthålla ett nätverk för kortsiktiga strate
gier. Frågan som inställer sig är; I vilken omfattning kan statarens vertikala relationer 
och IT-människans "yrkesrelationer" kallas för nätverksrelationer i den bemärkelse 
som diskuteras här? Hur väl stämmer dessa relationer in på nätverksrelationens kän
netecken beständighet? Statarens vertikala nätverksrelationer är givetvis beständiga i 
relation till den formella relationen, anställningen. Det är nätverksrelationen som tryg
gar statarens uppehälle efter att kontraktstiden har löpt ut. På samma sätt förhåller det 
sig antagligen med den frilansande IT-människan. Relationerna är betändiga i den be
märkelsen att de "överlever" andra formella och affärsmässiga relationer. Svagheten i 
dessa tunna nätverk är att de är kortsiktiga i den bemärkelsen att de är starkt kopplade 
till yrkesidentiteten och de saknar alternativa handlingsvägar. Skulle efterfrågan på det 
stataren respektive IT-människan byggt upp sin yrkesidentitet kring försvinna, är det 
tveksamt vad deras nätverk är värda. Med sin relativt begränsade beständighet och sitt 
upphov ur social stress liknar dessa nätverk de mobiliserande kontaktnät som diskute
rats ovan. De är för endimensionella, för tunna, för att fungera som "skyddsnät''. 

Multipla roller - nätverkens "spindlar" 

Ett nätverk som inte fungerar som skyddsnät fungerar inte heller som ett verktyg för 
makt. Om basen för nätverket, till exempel yrkesrollen, upphör att fungera och inga 
alternativa roller finns, besitter individen inte längre någon makt över sin tillvaro. Då 
tillvarons strukturer förändras koncentreras makten till de aktörer som har byggt upp 
sina nätverk kring flera roller. Rycks ett ben undan finns ett annat att stå på. 

För att en aktör ska ha tillgång till alternativa, utbytbara roller, kräver detta att han 
behärskar olika arenor och olika kulturella koder. Aktörer som har resurser att växla 
mellan olika identiteter fungerar som länkar mellan olika typer av nätverk och i sina 
roller som nätverkens "spindlar" koncentreras makt till dem. 

Sven Hansson - ett nätverksexempel 

Vid en studie av en socken i förändring, Ringarum i sydöstra Östergötland under peri
oden 1870-1900, framträdde två tydliga lokala nätverk. 53 Ringarums socken splittrades 
mellan ett agrart präglat slättland i norr och bruks- och handelsintressen i söder. De 
ekonomiskt likvärdiga slättbönderna formerade ett traditionellt, agrart nätverk, där 
kyrkan, motstånd till förändringar och ett husbondeideal var viktiga komponenter.54 

Mot detta ställdes ett modernt nätverk med sina rötter i handel- och bruksintressen. 
Under periodens senare del kom det moderna nätverket att bli allt mer dominerande, 
dels på grund av starkare inflytande från socknens bruksintressen, men också för att de 

52 Tim Hebb, "Den nya människan - effektiv men känslokall " Artikel i Dagens Nyheter 15 mars 
2000, bilagan eDN. 

53 Mats Brusman, Bönder, arbetare och herrskap i Tolsum by - Nätverken i en svensk by 1870-1900, 
C-uppsats i historia, Linköping 1999. 

54 Brusman s 36. 
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större bönderna fick allt fler bisysslor och blev allt mer handelsmän. Under 1870-talet 
balanserades dock makten mellan de båda nätverken. Under denna period framstår 
bonden Sven Hansson obestridligt som socknens "starke man". Hansson lyckades 
medla mellan de olika intressegrupperna och behålla sin starka position i socknen. 
Hansson var bondson, född i Ringarum 1827. Vid sidan av lantbruket bedrev han han
del och hade bland annat handelsbodar i hemsocknen. Han var socknens förste ordfö
rande i kommunalstämman efter kommunalreformen, ordförande i socknens skarp
skytteförening, satt i riksdagen en period på 1860-talet och var senare även lands
tingsman. 55 Hur bar sig Hansson åt för att balansera sina olika roller och behålla sin 
huvudroll i hemsocknen? Att studera Hansson och hans handlande ur nätverksper
spektivet kan ge ledtrådar. Ur detta perspektiv framstår han som en typisk "nätverks
spindel'', en person som hade resurser att växla mellan olika roller och därigenom 
knyta samman olika nätverk. 

Först en grov kartläggning av Hanssons viktiga nätverksrelationer i hemsocknen: 56 

A Östenssons Granne, förmögen jordägare och släkt med Hanssons genom 
gifte. 
A Pettersson - Granne, jordägare och kyrkvärd. 
0 Hagberg - Patron på frälsegodset Fyllingarum och därav röststark i 
kommunalstämman, ledande i skarpskytteföreningen, släkt med adeln (von 
Schwerin) och Norrköpings borgerskap ( Swartling). 
S P Hollertz - Storbonde, häradsdomare och f d kommunalstämmoordförande, 
upplät mark åt Skarpskytteföreningen, ofta kommitteledamot i olika frågor till
sammans med Hansson. 
E Westerberg - Brukspatron på Gusums Bruk, aktiv i kommunalstämman och 
ofta kommitteledamot i olika frågor tillsammans med Hansson. 

Hanssons relationer genom engagemanget i olika organ samt hans släktband ger oss en 
bild av hans nätverk. I listan ovan syns att han har kontakter med såväl ekonomiskt 
som politiskt viktiga aktörer, såväl som kyrkan och utomsocknes inflytelserika perso
ner. Omvänt skulle ett nätverk som omfattar alla Ringarumsbönder (eller alla över en 
viss taxering) visa Hanssons centralitet i socknens nätverk. Detta ger en bild av makt
förhållanden, men visar en statisk maktbild. Den fokuserar snarare på hur makten ser 
ut än hur den fungerar, även om den delvis visar på maktens informella sida. För att fä 
veta hur den inofficiella maktenfungerar måste vi analysera hur nätverkets aktörer (i 
vårt fall Hansson) agerar. För att Hansson ska kunna behålla sin centrala position 
måste han se till att socknens övriga betydelsefulla aktörer ser sin relationen till honom 
som viktig. 

Skarpskytte.föreningen 

Genom engagemanget i Skarpskytteföreningen gavs Hansson tillfälle att informellt 
sammanträffa med socknens elit och att dessutom symboliskt visa sig "värdig" sin po
sition på flera sätt. Dels hölls uniformerade parader och fester för sockenborna, dels 

55 Brusman s 37. 

56 Erik Gärme m il, Bondebygd och bruksbygd - Ringarums socken genom tiderna, Utgiven av 
Ringarums kommun 1970, samt Brusman 1999. 
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inbjöds grannsocknarnas föreningar tillgemensamma högtidligheter och tävlingar. 
Hansson kunde även tillskansa sig symboliskt kapital genom att vara en god skytt och 
vinna flera skyttetävlingar. Här ser man även nätverkets inkluderande och exklude
rande funktion. Sockenelitens nätverk, en "inre krets", hade här tillfälle att symboliskt 
visa upp sig i paraduniform. 57 

Handel 

Hansson drev flera handelsbodar i hemsocknen. Vid flera tillfällen dömdes han till 
böter vid häradstinget för utskänkning av öl på söndagar.58 Hur kan man förklara att 
riksdagsmannen och kommunalstämmoordföranden tog så lätt på förbudet mot försälj
ning på söndagar? Gjorde han detta i sin egenskap av handelsman därför att den extra 
förtjänsten för söndagsförsäljningen kompenserade bötesdomen? En alternativ tolk
ning är att det handlade om att förse sockenborna med något de ville ha, att han här
igenom stärkte sin position hos lokalbefolkningen. Dessutom skulle man kunna se det 
som en viss avståndsmarkering till det traditionella nätverk där kyrkan dominerade. 

Kyrkan 

För att inte ett agerande som markerade avstånd till kyrkan skulle avskärma honom 
från det traditionella nätverket var det viktigt att vårda dessa relationer på annat sätt. 
Relationen till kyrkvärden Pettersson var antagligen viktig för detta. År 1875 höll Pet
tersson stort bröllop för sin dotter. Bröllopet hölls som ett traditionellt bondebröllop 
som pågick i flera dygn och där hela byn deltog, de lägre socialskikten dock under 
festligheternas senare dagar. En sagesman minns det som något exceptionellt att Hans
son deltog. "De brukade eljes inte vara med hos bönderna. De var for rika och för
näma. " 59 Ur nätverksperspektivet kan man antagligen se Hanssons deltagande som en 
dubbel symbolhandling. Dels syftade det till att stärka relationen till kyrkvärden Pet
tersson, dels visade han att han fortfarande hade en position i det traditionella nätver
ket. "Brudparet satt i salen på andra våningen, och i närheten satt Sven Hansson med 

fi "60 ru. 
Hansson ledde dessutom en kommitte för kyrkogårdens förskönande och han var 

även engagerad i socknens fattigvård. 61 

Att Hansson lyckades bibehålla sin starka position kan ses som en följd av att han 
lyckades balansera sina roller i de båda nätverken. I källmaterialet framträder Hansson 
som en kameleont. I socknens officiella fora framträder han ganska ofta som bonde 
eller possessionat. I Häradsrätten, där han ibland förekommer som företrädare för en 
part, är han riksdagsman eller förre riksdagsman.62 Då han själv stämmer några Ringa
rumsbönder för förtal är det dock som handelsman: "{ . .}för min ära, mitt goda namn, 
medborgerliga anseende och yrkes - jag idkar handel{ . .} ".63 

57 Brusman s 3(}-31. 
58 Brusman s 29. 
59 Gärme s 746. 
60 Gärme s 746. 
61 Brusman s 37; Gärme s419,421. 
62 t.ex. Hammarkind Häradsrätt Ala2 I 9, Ala222. 
63 Hammarkind Häradsrätt Ala221(nr85). 
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För att ytterligare visa hur Hansson balanserade sina roller kan vi studera hans re
lationer till två andra mäktiga sockenbor. Som antytts ovan var häradsdomaren S P 
Hollertz och patronen C 0 Hagberg två viktiga nätverkskontakter. I socknens officiella 
liv framstår Hagberg som Hanssons kronprins. Att han faktiskt kom att efterträda 
Hansson som stämmoordförande visar också på att Hansson var en mycket viktig 
kontakt för honom. Ur Hanssons synvinkel var det viktigt att vinna Hagberg av två 
skäl, dels för hans röststyrka i socknen, dels för hans kontakter med adel och borger
skap. För Hagberg tycks dock relationen ha varit ännu viktigare. Att han var illa sedd 
både bland torpare, arbetare och småbönder vittnar flera olika källor om. 64 Det nära 
samarbetet med Hansson gjorde honom ändå till dennes naturliga efterträdare som 
stämmoordförande. Att Hagberg inte blev särskilt långvarig på posten stärker bilden av 
hans beroende av Hansson. 

Niklas Stenlås menar att nätverkets plikter att ge, att ta emot och att återgälda in
nebär att man alltid måste vara beredd att hjälpa en nätverkskontakt med vad det vara 
må i den mån man besitter resurser. Sven Hansson var en talets man, medan denna 
förmåga inte framstår lika väl hos Hagberg i källmaterialet. Därför är det ganska na
turligt att Hansson företräder Hagberg i häradsrätten vid flera tillfällen. Han för bland 
annat Hagbergs talan i ett mål rörande skogsåverkan på Fyllingarums ägor, men han 
agerar även försvarsadvokat åt Hagberg då denne åtalas för hemfridsbrott hos en av 

. 65 sma torpare. 
Häradsdomare Hollertz framstår mer som en konkurrent till Hansson än Hagberg. 

Liksom Hansson var han ordförande i sockenstämman, bedrev en del handel och han 
konkurrerade dessutom med Hansson om en riksdagsplats.66 Likväl var Hansson och 
Hollertz beroende av varandras stöd för att upprätthålla sina positioner. Hollertz hade 
antagligen en starkare bindning till det traditionella nätverket än Hansson och han be
satt ett stort symboliskt och kulturellt kapital som häradsdomare och utredare av bo
uppteckningar och konkurser.67 Hansson och Hollertz hade under många år ett ganska 
nära samarbete i socknen. De representerade ofta socknen tillsammans i häradet och 
fögderiet. 

Mot denna bakgrund är det en svårförståelig händelse då Hansson plötsligt stäm
mer Hollertz på mycket lösa grunder. Det var i samband med den stämning om förtal 
som berördes ovan som Hansson passade på att stämma även Hollertz. Det märkliga är 
att medan Hansson pekar ut tre bönder för att ha fällt smädande yttranden om honom, 
tycks han mena att Hollertz bara "deltagit" i de andras yttranden. Domen blir också att 
Hollertz frias medan de andra fälls.68 Är det då så att Hansson stämmer sin mångårige 
medarbetare för att han lyssnat på skvaller? Ur nätverksperspektivet kan man se det 
faktum att Hollertz namn förekommer i stämningen som en tydlig markering från 
Hanssons sida. Genom att antyda en allians med Hanssons fiender äventyrar Hollertz 
nätverksrelationen, och Hansson varnar Hollertz för att fortsätta på detta spår. I anslut
ning till Robert Axelrods spelteori skulle man kunna säga att Hollertz i sitt drag har 
valt att "hoppa av" i stället för att samarbeta, och att Hansson i nästa drag svarar med 

64 Brusman s 40. 
65 Hammarkind Häradsrätt Ala209, Ala219. 
66 Brusman s 38. 
67 Gärme s 803-805. 
68 Hammarkind Häradsrätt Ala221(nr85). 
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samma mynt. I de satser Axelrod sätter upp utifrån sina undersökningar menar han att 
en fördelaktig strategi är att göra samma drag som motspelaren gjorde i sitt förra. Man 
ska vara snabb med vedergällning, men dessutom snar att förlåta.69 Kanske kan man 
tolka Hanssons stämning som att han helt enkelt var bra på att "spela spelet". 

Att analysera Hanssons handlande utifrån nätverksperspektivet hjälper oss alltså 
dels att förstå svårförklarliga eller motsägande handlingsmönster, men visar också på 
att Hanssons centralitet gör honom till en spindel mellan flera olika nätverk. Utifrån 
aktören Hansson kan vi därför vidga vårt perspektiv. Genom att "pricka in" olika aktö
rer med Hansson som referens, växer en bild av socknens maktförhållanden och hur 
dessa förändras över tid. Hansson behåller sin makt inte bara därför att han besitter 
mycket kapital, utan också för att han kan få detta att flöda och omvandlas i nätverket. 
Detta innebär att han vet hur han ska framstå som en viktig nätverkslänk för många. 

Nätverksperspektiv istället for klassperspektiv 

Vi har sett hur en elits nätverk fungerar som media för spridning och ackumulation av 
olika typer av kapital och därigenom också av makt. Det kapitalbegrepp vi använt pe
kar på att det även i total avsaknad av ekonomiskt kapital ändå kan finnas kapitalfor
mer som är möjliga att byta i ett nätverk. Möjligheten att ansamla och konvertera olika 
kapitalformer implicerar också att en tillväxt av makt är möjlig i nätverk på alla nivåer. 
Vi har också sett att hierarkiska relationer existerar parallellt med nätverksrelationer. 
Reciproka nätverksrelationer bör alltså kunna existera mellan olika sociala grupper. 
Norbert Elias talar i Etablerade och outsiders om den dubbelbindning som finns mel
lan en etablerad elit och de grupper han benämner outsiders. Elias menar att dubbel
bindningen börjar verka så fort outsidergruppen har någon funktion för de etablerade, 
och detta leder till en minskad ojämlikhet i maktbalansen mellan grupperna. 70 Det 
Elias beskriver är med andra ord reciproka nätverksrelationer. 

Ett exempel från den östgötska kustsocknen Börrum får visa hur nätverksrelationer 
kan skära över klassklyftorna. 

Den 11 januari 1897 avled orgeltramparen och den före detta båtsmannen A P 
Brusman i sin lilla backstuga i Börrum. Drygt två veckor senare skrev ägaren till Bör
rums gård, E H Wahlberg, följande brev till livgrenadjären Sääf i Börrum 71

. 

Min bäste Sääf! 

Tack för brefvet af den 23 dennes. Att gubben Brusman dött vet jag och har just tänkt på huru 
det nu skulle gå med hans enka innan jag fick Sääfs bref och väl vet jag huru litet gubben i tiden 
fallit korrununen till last samt ock hans stuga. Sjelfva huset har jag ju tillsvidare intet att skaffa 
med annat än om det tär stå qvar eller icke och huset rar gema stå, likasom enkan också gerna 
får behålla åkertäppan som de arbetat upp så länge hon lefver. V ar god påminn mig härom då 
jag korruner till Borrum så att jag säger det till herr Edberg ifall jag skulle glömma att skrifva 
till honom derom. 

Bifogade lilla hjelp kan Sääfvara god lemna gumman i all sköns tysthet med min vänliga hels
ning. 

69 Axelrod s 27, 152- 153. 
70 Norbert Elias och John L Scotson Etablerade och outsiders - en sociologisk studie om grann

skapsproblem, Lund 1999, inledning s xlii. 
71 Brev från E H Wahlberg till AF Sääf 29/l 1897 i författarens ägo. 
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Farväl, helsa alla. 

Stockholm d. 29 januari 1897 

E. H. Wahlberg 

Ur ett rent klassperspektiv visar detta brev bara hur direktören Wahlberg utövar sin 
makt att bestämma om den fattiga änkan ska få bo kvar på hans mark eller ej. Eftersom 
den avlidne och hans änka utifrån Wahlbergs borgerliga ideal med Birgitta Jordans
sons ord kunde betecknas som "rätta fattiga",72 hade Wahlberg ingen anledning att 
avhysa änkan. Ramarna är klara för denna tolkning; klass, makt, patriarkalism och 
borgerlig ideologi förklarar brevets innehåll. 

Om vi nu istället antar ett nätverksperspektiv och för in begrepp som socialt kapi
tal och tillit, flyttar vi fokus från teori och struktur till handling. Därigenom väcks ett 
nytt intresse för brevets detaljer och omständigheterna för dess tillkomst. För det första 
är det intressant vem brevets mottagare är. AF Sääf var livgrenadjär i Börrum och bo
satt i knekttorpet Hammaren på Börrums gårds mark. Han var även A P Brusmans 
systerson. 73 Brevet från Wahlberg är ett svar på ett brev som Sääf skrivit en dryg vecka 
efter sin morbrors död. Vilken relation Wahlberg och Sääf hade till varandra är det 
vanskligt att försöka slå fast, men brevet erbjuder oss ändå vissa ledtrådar. Man kan 
notera att Sääf inte vänt sig till förvaltaren av Börrums gård, utan i stället direkt till 
ägaren. Vidare kan man konstatera att Wahlberg ber Sääf att ombesörja kontakten med 
förvaltaren, "herr Edberg". Vidare kan man konstatera att Wahlberg svarat relativt 
snabbt på Sääfs brev. Frågan tycks ju inte ha någon karaktär av att vara brådskande, 
speciellt inte för Wahlberg. Sääf får två förtroenden av Sääf, dels att framföra Wahl
bergs beslut till herr Edberg, dels att överlämna "bifogade lilla hjelp" till båtsmansän
kan. Slutligen kan man konstatera att hela Wahlbergs brev håller en mycket familjär 
ton - "Farväl, helsa alla." 

Dessa detaljer menar jag indikerar att Wahlberg, Sääf och den avlidne båtsmannen 
ingår i ett lokalt nätverk. Wahlberg visar sin tacksamhet mot Sääf för att han fungerat 
som informerande länk till Börrum, och återgäldar detta genom att ge honom förtroen
den. 

Ur Sääfs perspektiv innebär den personliga nätverkskontakten med Wahlberg en 
trygghet vad gäller ställningen i socknen men den ökar också hans status relativt bon
deskiktet, i brevet specifikt "herr Edberg". För Wahlbergs del kan man spekulera kring 
vad relationen till knekten kan ha för innebörd. Wahlberg köpte Börrums gård 1883.74 

Antagligen - detta är inte utrett utan endast spekulationer - hade han ingen tidigare 
förankring i socknen. Att han dessutom vistades på annan ort under långa perioder bör 
ha begränsat hans möjligheter att agera i socknen. Kanske hade Wahlberg något att 
vinna på att skapa och upprätthålla nätverksrelationerna med ortsbefolkningens lägre 
skikt. Kanske kan detta ses som ett sätt att "hålla sig informerad", kanske ingick detta i 
en strategi gentemot hans förhållande till sina underställda förvaltare. Ägarskapet av 

72 Jordansson s 99. 
73 Bönums kyrkoarkiv, Försarnlingsbok 1900-1914; S:t Anna kyrkoarkiv, SCB-utdrag 1861 , Husför

hörslängd AI: 15 186 1- 1870. 
74 Louise Montgomery, Börrumsbilder från fem sekler, 1977, s 48. 
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socknens största gård kanske krävde att band av tillit skapades til l hela lokalsamhället. 
Kanske kan det faktum att Wahlberg introducerade telefonen i socknen75 tolkas in i 
nätverksbegreppet som ett uttryck för nätverkets gåvofunktion. 

Om man nu antar att man kan se de beskrivna relationerna som nätverksrelationer, 
så förutsätter ju det enligt vår definition av sociala nätverk att aktörerna besitter kapital 
som kan utbytas i nätverket. Wahlbergs huvudsakliga kapital i nätverket är givetvis 
hans ekonomiska kapital, det han däremot saknar i detta lokala nätverk är socialt kapi
tal. Han har med andra ord något att vinna på att satsa ekonomiskt kapital i utbyte mot 
annat kapital. Det är detta han gör när han förser socknen med telefonledningar. Denna 
satsning på socknen renderar honom ökat socialt kapital, bland annat genom det sym
boliska kapital telefonledningarna utgör. 

Då det gäller Sääf och den avlidne Brusman finns inget ekonomiskt kapital att 
tillgå, utöver det ekonomiska värdet av deras arbetskraft. Deras främsta resurser finns 
istället att hämta i en kombination av olika kapitalformer. Släktskapet innebär en form 
av socialt kapital, deras yrken, livgrenadjär och båtsman, är en form av symboliskt 
kapital och deras skötsamhet kan ses som en form av kulturellt kapital. Alla dessa 
egenskaper blir värdefulla för Wahlberg så han söker stärka sin position i den lokala 
sockennätverket. Eftersom det ligger ett reciprokt intresse i att vårda relationen och 
utbyta kapital är denna relation inte strikt hierarkisk, utan låter sig bättre beskrivas i 
nätverkstermer. 

Genom sina relationerna i det lokala nätverket kan Wahlberg även tillgodogöra sig 
kapital att använda i andra nätverk. Att kunna visa upp goda relationer till socknens 
befolkning innebär ett symboliskt kapital som kan användas i andra nätverksrelationer. 
I sin egenskap av borgare och direktör är det antagligen inte oväsentligt för Wahlberg 
att kunna visa upp "rätta fattiga" boendes på sina ägor. 

Begreppet "rätta fattiga" används av Birgitta Jordansson i Den goda människan 
från Göteborg, där hon behandlar Göteborgs fattigvård och filantropi under 1800-talet. 
Ur ett nätverksperspektiv kan man även se dessa "rätta fattiga" som delar av ett nät
verk byggt på borgerskapets kulturella beteenderegler. Jordanssons framställning 
anknyter dock inte till nätverksteori, utan har istället sin tyngdpunkt på genus. Efter
som det är intressant att koppla nätverksbegreppet till ett genusperspektiv har jag valt 
att i följande avsnitt diskutera Birgitta Jordanssons bok med utgångspunkt i nätverks
perspektivet som ett komplement till genusperspektivet. 

Nätverk och genus 

I Den goda människan från Göteborg analyserar Birgitta Jordansson fattigvården i det 
borgerliga samhället i slutet av 1800-talet. Utgångspunkten är den borgerliga värde
grunden, där samhället definierades som "Det stora hemmet", en slags borgerlig 1800-
talstappning av "Folkhemmet". Jordansson ser en fattigvård utifrån denna värdegrund 
som ett försök att fostra individer som goda medlemmar av "Det stora hemmet".76 

Fattigvården kom att understödja "rätta" fattiga, det vill säga de som uppfyllde kraven 
på skötsamhet och anpassning. Jordansson pekar på genusaspekten av fattigvården och 
filantropin. Mannen (Fadern) stod för den offentliga fattigvården medan den privata 

75 Montgomery s 48. 
76 Jordansson s 35. 
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välgörenheten fungerade som ett komplement och var starkt kopplad till kvinnan (Mo
dem). 77 Jordansson menar att denna komplementära karaktär var kopplad till synen på 
samhället som indelad i olika sfärer, och passar väl in i övergångsfasen mellan det 
agrara samhället och det urbana, mellan Gemeinschaft och Gesellschaft. De kvinnligt 
betonade välgörenhetsorganisationema representerar samhällets intimsfär och dess 
Gemeinschaftaspekt. Först när välgörenhetsorganisationema gör anspråk på att omde
finiera fattigvårdens mål upphör de att vara ett komplement till den offentliga fattig
vården, och börjar istället ses som ett hot. 

Birgitta Jordansson visar hur de privata välgörenhetsorganisationema mister sin 
legitimitet i den offentliga fattigvårdens ögon då de går utöver den traditionella genus
bestämda komplementrollen och börjar omdefiniera fattigvårdstanken. Jordansson 
jämför här två äldre föreningar med en nyare och konstaterar att medan de äldre passar 
in i den rådande diskursen och fungerar som komplement till den offentliga (manliga) 
fattigvården, går den nyare föreningen utanför diskursen, blir snabbt ett hot och läggs 
därför snart ner. 

De två äldre föreningarna har en "inofficiell" framtoning, vilket bland annat tar sig 
uttryck i låg mötesverksamhet.78 Hjälpverksamheten tycks främst bygga på ett 
"skyddslingsystem" 79 där understödstagare "övertas" mellan medlemmarna. Man 
stödde alltså en bestämd krets av "rätta" fattiga som räknades till "storfamiljen" och 
föreningen byggde således på permanenta relationer mellan "anmälare" och "anmäl
da". Man och hustru kunde omväxlande fungera som anmälare av sina klienter. Medel
åldern i föreningarna var hög och en majoritet av medlemmarna var gifta kvinnor.80 

Den nyare föreningen i Birgitta Jordansson analys, Göteborgs Tillsynsförening, 
hade redan från början en annan inriktning än de äldre föreningarna, i och med att den 
uppstod för att komma till rätta med ett nödläge med kraftigt ökat tiggeri. Föreningen 
kom också att karaktäriseras av andra egenskaper än de äldre föreningarna, bland an
nat engagerade den en stor mängd ogifta kvinnor i den operativa hjälpverksamheten.8 1 

Föreningens operativa hjälpverksamhet ledde till att synen på fattigdomens orsaker 
förändrades och därmed också ideema om hur fattigvårdsinsatsema borde se ut. 

I sin jämförelse mellan föreningarna utgår Jordansson från genusperspektivet och 
det hon definierat som diskursen och de borgerliga värderingarna. En diskussion kring 
begrepp som diskurs riskerar alltid att hamna väl långt från ett individorienterat per
spektiv på historien, och ibland uppstår här ett glapp mellan analysen och de individer 
som förekommer i det empiriska materialet. I detta glapp jag tror att ett perspektivbyte 
kan göra nytta. Genom att studera materialet utifrån ett nätverksbegrepp kan indivi
derna sättas in i sammanhanget som handlande aktörer. Med andra ord kan begrepp 
som värderingar och diskurs sättas in i ett mänskligt sammanhang, i ett aktörsperspek
tiv. 

Jordansson berör nätverksrelationer i form av "överlappande" uppdrag, det vill 
säga kvinnor som var aktiva i flera föreningar samt män som var aktiva både i privata 
och offentliga fattigvårdssammanhang. Hon nämner också släktrelationer som gifter-

77 Jordansson s 57, 83, 276-277. 
78 Jordansson s 238. 
79 Jordansson s 140. 
80 Jordansson s 137, 236. 
81 Jordansson s 254. 
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mål. Förekomsten av släktskapsförhållanden mellan välgörarna och de understödda 
menar hon skulle kunna tillföra åtskilligt, men påpekar de stora svårigheterna med en 
sådan undersökning.82 Ett nätverksperspektiv innebär i och för sig studier av de en
skilda aktörernas sociala relationer, men ibland är det utifrån en nätverksmodell möj
ligt att använda sig av nätverksbegreppet utan orimligt empiriskt kartläggande. 

Hur skulle man då kunna tillämpa nätverksperspektivet på Jordanssons material? 
Ur ett nätverksperspektiv framträder de äldre föreningar som typiska "nätverks

arenor". Medlemmarna använder föreningarna som aktionsmedia i sina privata 
nätverk. Genom att agera i föreningen kan medlemmen underhålla två olika typer av 
nätverksrelationer; horisontella och vertikala. Horisontella relationer underhålls genom 
att föreningen fungerar som statushöjande i den egna gruppen. De låga mötesfre
kvenserna indikerar att föreningarna inte är primära arenor för nätverksrelationerna. 
Man behöver inte ha föreningen "för att träffas". Umgänget mellan det horisontella 
nätverkets medlemmar äger antagligen rum på andra arenor. Det viktiga med före
ningen ur nätverkssynpunkt är istället möjligheten att tillgodogöra sig symboliskt ka
pital genom att leva upp till gruppens filantropiska idealbild. 83 Donationer är här vik
tiga instrument, men även styrelseuppdragen. För vertikala nätverksrelationer är före
ningen givetvis ett utmärkt verktyg för att legitimera ekonomisk hjälp. Genom före
ningen hamnar inte understödstagaren i samma beroendeförhållande till anmälaren 
som han skulle gjort om han fått direkta ekonomiska bidrag från denne. Förhållandet 
som upprättas blir ett reciprokt beskyddare - klientförhållande istället för ett hierar
kiskt "givare - tagareförhållande". Att direkta allmosor skapar ett hierarkiskt beroen
deband, medan anmälningsförfarandet skapar en nätverksrelation beror främst på hur 
olika former av kapital används. I det förra fallet använder givaren främst sitt ekono
miska kapital, och på ett sätt som inte genererar några större mängder av andra kapital
former. I det senare fallet genererar överföringen av ekonomiskt kapital nya kapital
former för beskyddaren, dels symboliskt kapital i form av status i den egna gruppen, 
dels socialt kapital i form av en förstärkt nätverksrelation till klienten. 

Att nätverksrelationen är reciprok förutsätter någon form av motsatt kapitalöverfö
ring. Klientens (understödstagarens) nätverkskapital består antagligen av arbetskraft 
och skötsamhet. Oavsett om kapitalöverföringen från klient till beskyddare består av 
ett normuppfyllande eller innehåller en mer regelrätt arbetsinsats, omöjliggör den indi
rekta överföringen av ekonomiskt kapital för klienten att se relationen som affärsmäs
sig eller rent hierarkisk. Beskyddaren har inte avstått något av sitt kapital till klienten, 
och därför upprättas inte ett rent beroendeförhållande. Ett direkt överfört ekonomiskt 
kapital skulle dock innebära ett val för klienten att se det hela som en ren affärsförbin
delse, eller att erkänna sin underordnade position gentemot beskyddaren. 84 

Göteborgs Tillsynsförening tillkom med syftet att göra något åt det ökade tigge
riet. Redan i detta ligger ett hinder att upprätta en nätverksrelation mellan välgörare 
och understödstagare. Föreningens medlemmar kunde inte välja sina klienter på 

82 Jordansson s 255. 
83 Jfr Jordansson not 268 s 259: "James Dickson [ ... ) var mycket filantropiskt engagerad. Han har 

beskrivits som 'sin tids främste medborgare ' [ . .. ] ". 
84 Här är det intressant att jämföra med Niklas Stenlås beskrivning av hur den svenska näringslivs

eliten under 1940-talet skapar organisationer som kan kanalisera stöd till borgerlig press och po
litiska partier. (Stenlås kap 4--7). 
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samma sätt som i de gamla föreningarna. Att stötta föreningen ekonomiskt och deltaga 
i verksamheten genererade nätverkskapital inom borgerligheten men inte mellan eliten 
och de "rätta" fattiga. Ur nätverksperspektivet får denna förening en annan funktion 
för dess aktörer. 

Att tänka i dessa banor medger andra slutsatser än då man bara ser till ideologi och 
värderingar. För att kunna formulera några slutsatser måste man dock studera nätver
ken på individnivå, även om det inte alltid är nödvändigt att kartlägga alla aktörers 
nätverk. 

Den kvantitativa nätverksanalysen innebär ett fastställande av aktörernas centrali
tet i ett nätverk, men även kvalitativt kan man bedöma vilka personer som tycks ha en 
central ställning i de nätverk man studerar. I stället för ett tidsödande kartläggande av 
alla aktörers nätverksrelationer kan man på så sätt studera vissa nyckelfigurers nätverk. 
Därigenom kan man göra sig en bild av nätverket och även bekräfta eller vederlägga 
aktörens förmodade centralitet. 

Som exempel på hur analys av vissa aktörers nätverk kan ge ledtrådar till orsaks
förklaringar kan vi välja Charles Dickson. Enligt Jordansson var stora delar av famil
jen Dickson engagerad i Göteborgs fattigvård/välgörenhet.85 Charles Dickson satt både 
i stadsfullmäktige och i fattigvårdsstyrelsen. Hans släktingar och även hans hustru var 
bland annat engagerade i Göteborgs Tillsynsförening. Charles Dickson var till en bör
jan kritisk till Tillsynsföreningens arbetssätt. Hans hustru blev aktiv i föreningen i ett 
senare skede. 86 

Jordansson antyder Charles Dicksons nätverk genom släktskap och genom upp
drag. Här skulle det varit intressant, och antagligen också möjligt, att göra en mer in
gående analys av familjen Dicksons nätverk. 

Man kan tänka sig flera aspekter på detta. En frågeställning är vilka nätverksrela
tioner Charles Dickson hade till övriga ledande aktörer inom Göteborgs fattigvård och 
välgörenhet, till exempel till aktiva personer i de äldre välgörenhetsföreningarna. En 
förklaringsmodell utifrån ett nätverksperspektiv innebär att man ser föreningarna som 
nätverksarenor för utbyte och ackumulation av nätverkskapital. Den enskilde aktören 
har dels ett antal nätverksrelationer han bör underhålla, dels har han tillgång till ett 
antal arenor som verktyg för detta. Både relationerna och arenorna har för den enskilde 
aktören olika grad av betydelse. En relation kan ses som mer betydelsefull än en an
nan, likväl som en arena kan anses värdefullare än en annan. En analys av Charles 
Dicksons nätverk skulle kunna ge oss en bild av vilka strategier han kunde ha lagt upp 
för att nå sina grundläggande mål. Vilka arenor var viktiga för Dickson och hur för
ändrades hans nätverksrelationer över tiden? 

Att Charles Dickson, ledamot av och tidigare ordförande i fattigvårdsstyrelsen öp
pet var kritisk till Tillsynsföreningens verksamhet, där flera av hans släktingar var ak
tiva, väcker flera frågor ur nätverksperspektivet. Hur viktiga var släktbanden som nät
verksrelationer betraktat? Vad betydde det för föreningen att Charles Dicksons hustru 
anslöt sig till föreningen? Hade föreningen svaga nätverksrelationer till övriga delar av 
Göteborgs offentliga och privata fattigvård, och var nedläggelsen en följd av detta? 
Man kan också fråga sig hur det kvinnliga agerandet i föreningen utmanade kvinnans 
roll i de traditionella borgerliga nätverken. Niklas Stenlås beskriver i Den inre kretsen 

85 Jordansson s 258. 
86 Jordansson s 259. 
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kvinnans viktiga funktion som symbol och ideal för elitens nätverk. 87 Kopplat till bil
den av kvinnan som symbol för hemmet och intimsfären, som samhällets moderssym
bol, kan man tänka sig att ett kvinnligt ifrågasättande av fattigvårdens och välgören
hetens inriktning och organisation utmanade hela det traditionella nätverk som byggt 
upp kring frågan. För den enskilde aktören, t.ex. Charles Dickson, var det inte bara en 
fråga om värderingar och ideologi, det handlade om hela hans position i nätverket. 
Hans samlade nätverkskapital riskerade att minska i värde genom att fokus försköts 
mot nya delar av nätverket. Eftersom nätverket skar genom många aspekter och sfärer 
av tillvaron gällde det för Dickson inte bara hans position inom fattigvården, utan hans 
totala samhälleliga status. Då Charles Dicksons hustru gick med i Tillsynsföreningen 
kunde det innebära två saker. Antingen stärktes nätverksrelationen mellan den nya del 
av fattigvården/välgörenheten som föreningen utgjorde och de äldre delarna genom 
länken mellan makarna Dickson, eller så innebar fru Dicksons engagemang i före
ningen att hon började utveckla ett nytt nätverk som därmed minskade betydelsen av 
hennes traditionella nätverksroll. Genom stärkta nätverksrelationer mellan kvinnor 
försvagades det traditionella manliga nätverket. 

En annan aspekt av Tillsynsföreningens nya inriktning på välgörenheten gäller de 
vertikala nätverksrelationema. Genom att frångå de personliga kontakterna riskerade 
borgerligheten att mista sina vertikala nätverksrelationer. För att kunna bevara sin 
självbild måste en elit också kunna legitimera sig utåt.88 De personliga välgörenhets
kontakterna och den utformning de hade (se ovan) innebar att eliten legitimerade sin 
position gentemot den grupp man valt ut som referensgrupp - de "rätta fattiga" med 
Jordanssons ord. 

Jordansson definierar medborgaren (den borgerliga mannen) och den indirekta 
medborgaren (den borgerliga kvinnan) som allierade i upprätthållandet av samhället 
som det sfärindelade "stora hemmet".89 Utifrån nätverksperspektivet skulle man även 
kunna räkna in den samhällsgrupp Jordansson betecknar de "rätta" fattiga i denna 
allians. Det traditionella borgerliga nätverk man kan skissa utifrån Jordanssons studier 
består just av dessa tre grupper. Utanför nätverket står "de andra", de fattiga som inte 
genom nätverksrelationerna till den normgivande eliten deltar i bekräftandet av sam
hällsordningen. Med Norbert Elias skulle man kunna kalla dem "outsiders". Då det 
spirande kvinnliga nätverket - hos Jordansson representerat av Göteborgs Tillsynsfö
rening - börjar försumma underhållet av de etablerade nätverksrelationerna och i stäl
let börjar intressera sig för "outsiders" och deras situation, riskerar hela nätverket att 
haverera. 

Göteborgs Tillsynsförening grundades antagligen på politiskt initiativ och därmed 
med stöd från den offentliga fattigvården. Man kanske kan säga att den tilltagande pa
uperismen och det ökade tiggeriet framtvingade åtgärder för att göra något situationen 
bland stadens "outsiders". Detta engagerade delar av borgerligheten som inte hade 
några starka positioner i det traditionella nätverket - läs ogifta kvinnor - och därige
nom kom föreningens arbete i konflikt med fattigvården/välgörenhetens nätverks
vårdande funktioner. Kvinnorna svek sina traditionella funktioner och relationen till de 
"rätta" fattiga skadades. 

87 Stenlås s 284-292. 
88 Stenlås s 334, 337. 
89 Jordansson s 55-74. 
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Nätverksbegreppets användbarhet - avslutande diskussion 
Begreppet nätverk innebär i den här uppsatsen ett efterhandskonstruerat system av in
formella och reciproka relationer. Det omfattar också studiet av dessa relationers inne
håll, av deras status och varaktighet. Nätverket är ett verktyg för att vidmakthålla och 
utöka en aktörs, det vill säga en individs eller grupps, handlingsutrymme och möjlighet 
att påverka sin egen situation. I denna bemärkelse är nätverket att se som medel för 
makt. 

Nätverkets funktion är att tillgängliggöra resurser som aktören kan använda sig av. 
Detta sker genom utbyten i relationerna mellan nätverkets noder (aktörerna). Dessa 
utbyten består av förmedling av olika former av kapital och äger rum på olika arenor, 
kopplade till olika samhälleliga sfärer. 

Nätverksbegreppet kan användas som struktur, en modell av dolda strukturer i 
samhället. Detta är till synes det vanligaste sättet att använda nätverksbegreppet. In
formella relationer låter sig undersökas kvantitativt genom studier av vilka aktörer som 
ingått i styrelser och föreningar, gift sig med varandra med mera. Resultatets använd
barhet blir dock begränsat. Visserligen kan alternativa kontaktvägar och dolda makt
strukturer avslöjas, men värdet av detta är osäkert så länge man inte studerar dels vilka 
typer av relationer som av nätverkets deltagare anses värdefulla, dels hur relationerna 
underhålls och hur de förändras över tid. 

Systemanalytikern Anders Karlqvist ser begreppen länkar och flöden som en di
kotomi i nätverksteorin.90 Han menar att nätverkets uppkomst och dess utnyttjande 
ofta kan ses som två skilda förlopp som griper in i samhällsprocessen på olikartade 
sätt. Karlqvist exemplifierar med ett transportsystem, där nätverkets länkar är vägar 
och järnvägar, medan flödet är det som transporteras. Översatt till sociala nätverk be
lyser detta skillnaden i att betrakta nätverket som en relationell struktur och att studera 
hur nätverket används av aktörerna, det vill säga hur flödet ser ut. 

Genom att analysera flödet, innehållet i nätverkets relationer, och finna mätbara 
parametrar för nätverkets dynamik, blir nätverket en process vilken belyser föränd
ringar snarare än strukturer. Hasselberg, Mullers och Stenlås presenterar ett fruktbart 
sätt att se på nätverksbegreppet ur denna synvinkel. Kopplingen till Bourdieus kapital
begrepp, men med fokus på kapitalets flöde genom nätverkslänkama, ger empiriska 
verktyg att studera dynamiken i nätverken. Kopplingen till kapitalbegreppet tillhanda
håller också mätbara storheter för att klargöra relationers betydelser. Sådana 
"nätverksmått" kan vara krediter, val av dopfaddrar, engagemang i föreningar med 
mera. Genom att se dessa företeelser som kapitalöverföringar och därigenom som in
dikatorer på nätverksrelationers betydelse, kan man göra sig en bild av förutsättning
arna för maktutövning och hur dessa förändras. 

Ett exempel på hur ett källmaterial kan analyseras med hjälp av nätverksbegreppet 
var direktör Wahlbergs brev. 

Hasselberg, Mullers och Stenlås ser två sätt att använda nätverkskonceptet i histo
rieforskningen: dels som metod och dels som förklaringsmodell.91 

Som metod kan nätverksbegreppet användas kvantitativt eller kvalitativt. Genom 
att kartlägga aktörers inofficiella relationer kan man fixera dessas centralitet i ett tänkt 
nätverk och därigenom måla upp en bild av en informell maktstruktur. Därefter kan 

90 Karlqvist s 17. 
91 Hasselberg m.fl. 1997 s I. 
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man föra in dynamiken i nätverket genom att kvalitativt analysera olika typer av käll
material och försöka finna kapitalflödet i nätverket. 

Att studera material ur ett nätverksperspektiv är främst att se som ett komplement 
till annan analys. Detta gäller även då man använder nätverksbegreppet som förklar
ingsmodell. Lika lite som en människas sociala nätverk kan ses som den enda källan 
till hennes identitet, lika lite kan ett nätverksbegrepp fungerar som ensam förklarings
modell för maktspridning och samhällsförändring. Nätverksbegreppet är mest använd
bart identifierat som ett perspektiv. 

Genom att byta perspektiv ställer man andra frågor till ett källmaterial. Det är inte 
säkert att just dessa frågor är de som ger de viktigaste svaren, men genom att ställa 
dem har man ändå kommit en bit på väg. I exemplet från Börrurn ovan ser vi att nät
verksbegreppet öppnat för en mängd nya frågor som inte initieras av en klassisk 
klassteori. Nätverksperspektivet kan stötta eller vederlägga teorin, men det den gör är 
att knyta ihop teorin med empirin. 

Nätverksperspektivet ger två möjligheter, dels att belysa en dold maktstruktur ba
serad på förmågan att sätta nätverkskapitalet i arbete, dels att tolka aktörers handlings
val utifrån uppfattningen att de bestäms av aktörens hierarkiska föreställning om de 
olika relationernas betydelse. På så sätt kan nätverksperspektivet hjälpa till att analy
sera och förklara två olika företeelser: maktstrukturers upprätthållande och förändring 
samt aktörers handlande och handlingsmöjligheter. Sett som process blir nätverket 
mest användbart i miljöer under förändring, till exempel övergångar från bondesam
hälle till industrisamhälle. Aktörer som är socialt rörliga mellan olika typer av nätverk 
befinner sig i maktpositioner som bara blir delvis synliga i ett strukturellt perspektiv. 
Nätverksperspektivet visar inte på uppnådd plats i hierarkin, utan på oddsen att behålla 
platsen eller att avancera. 

Jag håller med Martin Åberg i hans definition av ett nätverksperspektiv som en fo
kusering på samhällets relationella aspekter, och att aktörers handlande struktureras av 
de relationsmönster de är inbäddade i.92 För att perspektivet ska tillföra något som inte 
andra perspektiv ger behöver vi dock ge de relationella aspekterna ett betydelsefullt 
innehåll. Här är kodorden reciprocitet och nätverkskapital. Hasselbergs, Mullers och 
Stenlås nätverksbegrepp ger här en ingång till nya sätt att studera nätverksrelationer. 

Genom de empiriska exemplen i den här uppsatsen har jag försökt belysa möjlig
heter till fördjupad kunskap genom ett perspektivbyte. Jag tror inte att nätverksper
spektivet är fruktbart i alla sammanhang, inte heller att en fokusering på informella 
relationer alltid är vare sig önskvärd eller möjlig, men i de fall man söker kunskap om 
individers och gruppers maktförhållanden och handlingsmöjligheter är det svårt att 
bortse från de sociala relationernas betydelse. Det är här ett nätverksperspektiv kan 
komma till användning. 

92 Åberg 1998 s 213. 
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