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Dramatiska förändringar och sega 
strukturer 

Gunnar Olofsson 

Den sjätte juni 1968 var en vacker försommardag. Vi var på väg från 
Bjärehalvön tillbaka till Lund och körde genom en rad små nordvästskånska 
samhällen. På flera idrottsplatser firades den svenska flaggans dag, Sveriges 
nationaldag. Samtidigt var vi själva uppfyllda av vad som hände runt om i 
Europa, inte minst det sakta avklingande "maj 1968” i Paris. 
Demonstrationen mot tennismatc- chen mellan Sverige och Rhodesia låg nära 
i tid och rum. (Jmf t.ex. Bo Widerbergs film Den vita sporten.) 

Den politiska och sociala offentligheten i Paris och i de nordvästskånska 
samhällena var av helt olika karaktär, men fanns i samma tid. De dramatiska 
förändringar som det europeiska skeendet i maj 1968 påbörjadejmen också 
kom att stå som symbol för var den ena polen. Den andra står det stillsamma 
och värdiga nationaldagsfirandet för, en påminnelse om tradition och 
stabilitet. A ena sidan starka signaler om dramatiska förändringar och å den 
andra det sociala livets sega och traditionsbundna strukturer. Denna 
personliga erfarenhet uttrycker en för sociologin typisk spänning och 
paradox. Men vi kan också se den som ett underförstått program för hur 
sociologer förstår förhållandet mellan en samhällsordnings reproduktion och 
dess förändring. 

Många av oss sociologer fingrar ivrigt och begärligt efter tidens puls. Vi 
söker fånga de dramatiska förändringarna och hur de kommer till uttryck på 
samhällets olika områden. Det gäller allt ifrån klassförhållanden, 
välfärdspolitik, arbetsmarknad, företagens organisation, familjelivet, 
ungdomskultur och identitet — allt tycks statt i snabb förändring. 

Men å andra sidan är många av de byggklossar vi använder i våra teorier 
och förklaringar av dessa förändringar begrepp som också fångar de 
segrörliga och sig långsamt ändrande sociala förhållandena. Visst förändrar 
sig situationen på arbetsmarknaden och på arbetet, förvisso stöps 
välfärdsarrangemangen om: karensdagar tillkommer, pensionssystemet 
ändras och tandvårdsförsäkringen tynar bort, visst förändras familjens 
struktur — sambos och särbos — och barnens uppväxtförhållanden, visst slår 
pendeln i populärkulturens kretslopp allt sanbbare. Med Marx formulering 
från 1848: "Allt fast förflyktigas” 

Men våra byggklossar är långlivade eftersom de är generella till sin natur. 
Vi söker t.e.x att fånga förhållandet mellan livsbanor för individer och 
grupper och förändringar i samhällets organisation, dess struktur och kultur. 
Sociologer söker t.ex. få tag i skärningspunkten mellan biografi och historia 
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(som C.Wright Mills säger i sin programskrift om Den sociologiska visionen.) Vi 
talar om klasser och kön, ålder och etnicitet, social struktur, om roller, 
normer, identitet, institution och organisation. Alla dessa begrepp är 
byggklossar som används för att förstå och förklara både de dramatiska 
förändringarna och de sega strukturerna. Dvs sociologer söker utveckla begrepp 
som kan fånga det centrala och det avgörande i de nya verkligheter som växer 
fram, men också bra verktyg för att förstå och kunna fånga hur själva 
förändringarna går till. 

Här stöter vi på en annan paradox i sociologin. När nutidsmedvetna och 
aktualitetsbenägna sociologer teoretiskt vill förankra sina resonemang om de 
nya och djupgående sociala förändringarna i vår tid så sker det som regel 
med rader av hänvisningar till gamla kända namn, till ämnets centrala 
klassiker, t.ex Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber, Georg Simmel eller 
G.H. Mead. De moderna teoretiker vi nordiska sociologer åberopar — en 
Pierre Bourdieu, Anthony Giddens eller Jurgen Habermas — är djupt 
förankrade för att inte säga indränkta i det klassiska sociologiska arvet. Dessa 
moderna sociologer har skrivit, jag vet inte hur många, böcker som vrider 
och vänder, bearbetar och utvecklar begrepp och tankegångar hos de 
nämnda äldre herrarna. Varför är det så? 

De klassiska sociologerna gjorde tre saker som gör att deras arbeten än idag 
är fruktbara. 

(A) De sökte fånga de nya centrala dragen i det på deras tid framväxande 
moderna samhället. Eftersom detta samhälle, industrisamhället eller den 
kapitalistiska ordningen, fortfarande är ett avgörande viktigt inslag i vår 
tid är deras analys och deras begrepp fortsatt av intresse. 

(B) De beskrev och analyserade den framväxande ordningens funktionssätt 
och drivkrafter i en jämförelse med den äldre samhällsordningen. Det 
innebar att de utvecklade begrepp för att begripa social förändring, dvs 
övergången från det traditionella till det moderna, kapitalistiska 
samhället. Diskussionen om vi står inför, eller redan har trätt in i ny 
epok, kan gripa tillbaka på deras sätt att analysera den "stora 
omdaningen” (med Karl Pola- nyis ord om marknadssamhällets 
genombrott). De formulerade teorier och principer för hur samhällen 
hänger ihop och hur de förändras. De visade också hur ändringen av 
samhälleliga förhållanden går till. De analyserade hur samhällsklasserna 
uppkommer och förändras och hur deras inbördes maktförhållande 
utvecklas över tiden. 

(C) För det tredje visade de hur förändringarna inom skilda samhälleliga områden 
— politik, ekonomi, föreställningsvärldar och familjesystem — var 
hopkopplade. Det är inte minst i detta avseende som klassikerna fort-
farande är en fruktbar utgångspunkt för dagens sociologer. Den klassiska 
sociologin visade hur nya specialiserade funktioner uppstår och 
utvecklas och att nya organisationer och institutioner uppstår för att 
härbärgera dem. Utvecklingen av statens tvångsmakt och uppkomsten av 
nya statliga organ sker parallellt med framväxten av nya 
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personlighetstyper och en mera utvecklad självkontroll hos människor. 
Norbert Elias menade att det skedde som led i den långvariga 
"civilisationsprocessen” i Europa. Den strikta arbetsdelningen i den 
moderna byråkratin finns i både statliga verk och privata företag. 
Förändringarna inom produktionen ger upphov till stora förändringar i 
familje-systemet. Det gäller för den tidiga kapitalismen med barnarbetets 
tillväxt. Det gäller också för tiden efter 1965 då kvinnors yrkesaktivitet 
tilltar, faimljens maktbalans förskjuts, och barnomsorgen utvecklas i nya 
former. Det är några exempel hur förändringar inom olika områden 
hänger ihop — och just ett sådant sätt att förstå samhällsförändring är 
typiskt för sociologin. 

Olika delar i ett samhälle, ta t.ex. det som vi räknar till familjens, marknadens 
och statens skilda sfärer, fungerar på olika sätt. De skiljer sig åt ifråga om de 
principer som styr deras sätt att fungera. Så skiljer sig t.ex. grunden för 
legitim makt åt inom politik, förvaltning, näringsliv, vetenskap, konst och 
litteratur. En kung — eller drottning — kan ärva sin tron. Det är legitimt i en 
monarki. I dagens Sverige kan makt ärvas också inom privatägda företag och 
finansiella dynastier. Ägandet av kapital ger makten den formen av 
legitimitet. Men att ärva politisk makt är inte legitimt. Inom politikens sfär är 
det i stället den politiska förmågan, dvs att kunna vinna och behålla 
förtroende och position i ett parti och i befolkningen, en legitim grund för 
makt. Makt och avancemang inom byråkratier och förvaltningar är i princip 
beroende på skicklighet och kompetens, som den bedöms av överordnade. 
Inom universitet är det kompetens som prövas av blivande kollegor. 

Att det är fråga om olika principer syns tydligast när det blir konflikt. Det 
är ett problem när en f.d. ministers barn själv blir minister (jmf familjen 
Leijon); det är en helt annan sak och därmed normalt inom familjeföretag och 
ekonomiska dynastier (jmf familjen Wallenberg.). 

Inom de olika områdena har vi alltså olika principer för avancemang och 
för legitmitet. Politik, förvaltning och företag har i grunden olika principer 
till grund för att legitimera makt. 

Hur går det jag nu sagt om framväxten av olika områden i samhällen, 
med var sina principer, ihop med det jag nyss sade om de klassiska 
sociologernas tredje viktiga bidrag, nämligen att de söker visa hur olika delar 
i samhället kopplas ihop och påverkar varandra. Det finns i modern sociologi 
några förslag till hur en samordning och sammanflätning av dessa skilda 
områden kan gå till. Jag ska här ta upp ett som jag tycker är utmanande och 
uppslagsrikt. 

En av vår tids ledande sociologer har utvecklat en generell teori om bety-
delsen av specialiserade och differentierade verksamhetsområden ("fält”). 
Det är fransmannen Pierre Bourdieu som har utvecklat en teori om 
"maktfält” som han tillämpar i sina studier av kultur, kunskap och 
vetenskap, det akademiska systemet. Han visar att varje fält utvecklar sina 
egna kriterier för vad som är bra och dåligt och för vilka som legitimt kan 
bedöma kvalité. Men finns det något som är gemensamt för dessa olika fälts 
sätt att fungera? 
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I boken Distinction från 1980, ett av den moderna sociologins inflytelseri-
kaste verk, diskuterar Bourdieu hur den "goda smaken” upprättas och hur 
och varför den fungerar som den gör. Han går igenom hur olika slags musik, 
konst, idrotter, maträtter, fotografier bedöms och fungerar i den sociala 
ordningens många olika rum och klasser. Nya musik-, kultur- och 
fritidsvanor kommer fram och sprids i den sociala geografin. Rika och fattiga, 
välutbildade intellektuella och lägre tjänstemän, arbetare och bönder, alla tar 
de olika slags kulturformer och fritidsvanor till sitt hjärta. Och vad kan vara 
mera föränderligt än den populära kulturens vindkantringar — nya 
musikformer kommer och går, rug- byns, tennisens och fotbollens 
popularitet skiftar. 

Mitt i denna skenbart kaotiska föränderlighet lyfter Bourdieus kyliga ana-
lytiska blick fram en underliggande seg struktur. När han lägger de 
mödosamt framanalyserade tabellerna och figurerna över de olika 
kulturformernas sociala spridning bredvid varandra framträder ett tydligt 
och i grunden ganska enkelt mönster. Det är fördelningen av kulturellt och 
ekonomiskt kapital mellan samhällsklasserna och skikten som återfinns som 
en styrande princip i fördelningen av smakerna. Bourdieu visar att ju mer 
abstrakt och ju mindre emotionellt som konstföremålet är, ju mer fjärmat från 
realismen och "nödvändighetens rike” det är, ju längre man är från det feta 
och närande (och billiga), ju mera andligt och ju mindre kroppsligt, ju 
närmare kommer smaken den pol i figurerna där mängden kapital, kulturellt 
och ekonomiskt, är stor. 

På detta sätt utvecklar Bourdieu analysen av hur de olika sociala delsyste-
men hänger samman, hur maktförhållandet mellan samhällsklasserna opere-
rar via och inom de olika självständiga fälten. Också detta slags sociologi 
utvecklar således begrepp för att analysera både hur förändring går till inom 
ett "maktfält” och en teori om en underliggande likhet i de principer som styr 
förändringar inom skilda fält. Det är en teori som vilar på en stabil och seg 
struktur, i detta fall den sociala fördelningen av ekonomiskt och kulturellt 
kapital 

Till sist 
Jag började den här föreläsningen med några reflektioner kring en resa i 
Skåne på svenska flaggans dag 1968, och spänningen mellan dramatiska 
förändringar och sega strukturer. Det är en speciell situation att stå här i 
Växjö och tala om att sociologin har format en begreppsapparat som förmår 
fånga spänningen mellan det traditionella och det moderna samhället. För 
min egen del av var det just den lilla residensstaden Växjö som var den första 
tydliga bilden av det moderna Sverige, uppvuxen som jag var på 
landsbygden i det kustnära landskapet söder om Kalmar under 1940- och 50-
talen. 

Växjö var den första moderna stadsmiljö jag fick se inifrån (jag hade nära 
släktingar här). Jag har senare upplevt andra städer, och en del av dem har 
t.o.m. varit större än Växjö. Det viktiga i denna barndomserfarenhet, av vikt 
för min senare verksamhet och identitet som sociolog, var att jag tidigt blev 
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varse kontrasten mellan den traditionella ordningen i landsbygdens sätt att 
leva och det moderna vardagsliv som fanns i staden. Det var just denna 
upplevda kontrast som var min verklighetsreferens när jag så småningom 
begrep att sociologin som samhällsvetenskap föddes med målet att begripa 
kontrasten och spänningen mellan det traditionella och det moderna för 
ögonen. 

I Växjö mötte jag moderniteten i dess olika uttryck, i form av hemmafru, 
parkettgolv och glasförpackad mjölk. Idag kan senare generationers 
studenter med visst överseende se på min kontrastering av två samhälleliga 
miljöer som för dem i allt väsentligt förefaller lika, representerande ett 
förflutet långt borta i tiden, före de moderna media och den moderna 
ungdomskulturen. Men på samma sätt som jag då (i varje fall i 
efterhandskonstruktionen) fick hjälp att utveckla en sociologisk blick genom 
den levda och upplevda kontrasten mellan olika samhälleliga verkligheter, 
lika givet är att nya generationer kommer att kunna skärpa sin blick för 
spänningen mellan gamla och nya samhällsordningar, genom att använda sig 
av både de egna erfarenheterna som verklig- hetsreferens och ämnets rika 
teoretiska och metodiska tradition. Och där utmaningen är att på en gång 
kunna begripa både de dramatiska förändringna och de sega strukturerna.”
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