
ABSTRACT
Hur kan vi betrakta platser och deras utveck-
lingsprocesser från ett socialt perspektiv? I denna 
avhandling studeras framväxten av en IT-indu-
stri i Karlskrona mellan åren 1989-2002 utifrån 
ett perspektiv om socialt kapital. Produktionen i 
Karlskrona och populationens livsform har ur ett 
historiskt perspektiv varit präglad av det faktum 
att Karlskrona är en örlogsstad som under flera 
hundra år inrymt ett örlogsvarv samt omfattande 
enheter av den kungliga flottan, och dess utbild-
ningar. Karlskronas transformation är ett intres-
sant fall att studera eftersom ekonomin i slutet av 
1980-talet var stagnerad och utsikterna för indu-
striell förnyelse mycket små. Ändå händer något 
som för en kort tid kom att skapa förändringar 
i den lokala sammansättningen av såväl produk-
tion som population. Hur kan vi förstå den sociala 
dimensionen av en sådan förändring? Teorin om 
socialt kapital hjälper oss i denna studie att se hur 
relationer innehåller utbyten mellan aktörer som 
är kopplade till platsen och dess dominerande 
livsform. Denna studie ser hur platsens utveck-
ling rymmer sociala relationer som verkar både 
bindande likt ett klister och möjliggörande likt ett 
smörjmedel. 

Det övergripande syftet med denna avhandling är 
att förstå vilka nätverk av relationer som studiens 
nyckelaktörer ingår i och hämtar resurser ur. Stu-
dien syftar även till att belysa utbyten runt IT-in-
dustrins framväxt i relation till de samordningar 
som sedan länge varit etablerade runt den domi-
nerande industriella specialiseringen i Karlskrona, 

det vill säga varaktiga gemenskaper med koppling 
till örlogshamnen, flottan och varvet. Utifrån en 
sådan ansats ställs frågor om vilka slags sociala re-
lationer det är som framträder i både det nya och 
det gamla Karlskrona och vad det är som särskilt 
karaktäriserar det nya sociala kapital som bildar 
nyckelaktörers manöverutrymme i berättelsen av 
Karlskronas transformationsprocess. Fenomenet 
där platsen Karlskrona framstår som socialt tu-
delad mellan utbyten inom den nya och den re-
dan etablerade industrins sammanhang illustreras 
som två pelare av socialt kapital. Pelarna antas 
vara åtskilda vid transformationens början för att 
sedan förändras i takt med att människor på plat-
sen lever sina liv och ingår i nya slags utbyten med 
varandra. 

Utifrån den fallspecifika studien av Karlskronas 
transformation 1989-2002 dras även mer gene-
rella analytiska kopplingar i diskussionen om hur 
utvecklingens dynamik kunde bli möjlig, samt var-
för den upphörde? Utifrån avhandlingens teore-
tiska ansats och berättelser diskuteras slutligen 
de lärdomar som kan dras från studien med åter-
koppling till frågan om hur vi kan betrakta platser 
och dess utveckling från ett socialt perspektiv. De 
slutsatser som dras betonar framför allt vikten av 
att inflyttade kan göra något avsevärt nytt liksom 
vilken avgörande roll gränsgångare har i skapan-
det av platsens överbryggande sociala kapital. 

Nyckelord; Platsers utveckling, IT-industri, pelare 
av socialt kapital, utbyten, aktör, förtroende, för-
pliktelse, förnyelse och stabilitet.
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Förord 

 

Denna avhandling studerar platsens utveckling utifrån betydelsen av sociala 

relationer. Med fog kan jag samtidigt hävda att själva avhandlingen har blivit till i 

ett sammanhang av sociala relationer. Det finns med andra ord flera relationer 

som jag särskilt vill framhålla som oersättliga vid avhandlingens tillblivelse. Några 

av dessa sociala band kan dessutom beskrivas i termer av varaktigt ömsesidigt 

utbyte mellan vänner.  

 

Som doktorand har jag varit knuten till institutionen för industriell ekonomi vid 

Blekinge Tekniska Högskola (BTH) men också till den nationella forskarskolan 

för Management och IT (MIT). Jag har delvis varit finansierad av MIT vars 

återkommande konferenser har erbjudit fina möjligheter att träffa andra 

doktorander och forskare från samverkande lärosäten för att diskutera varandras 

forskning och läsa doktorandkurser. Jag vill rikta ett tack till min handledare Lars 

Bengtsson och seniora forskare och doktorander vid MIT som vid flera tillfällen 

kommenterat och diskuterat mitt avhandlingsämne. Tack även till Glenn 

Sjöstrand från Linnéuniversitetet som gjorde ett fint arbete som opponent på 

mitt slutseminarie.  

 

På BTH har jag fått många vänner som jag vill rikta ett tack till. Särskilt Kerstin 

Arnesson, Gunilla Albinsson och Margaretha Arlefur. Övriga kollegor som 

funnits nära mig i forskningsprocessens olika vedermödor är Eleonore Huang 

Vogel, Giedre Nordström, Natalia Ryshkova, Mafalda Madureira, Martin 

Svensson, Marie Aurell, Henrik Sällberg och Trudy-Ann Stone. Tack också till 

Charlie Karlsson som alltid inkluderat mig på seminarier, föreläsningar och 

konferenser.  

 

Den relation som kom att bli mest avgörande för mitt forskningsintresse var 

kontakten med min handledare Jan-Evert Nilsson vid dåvarande Centrum för 

Territoriell UtvecklingsPlanering (CTUP) på BTH. Det var också här jag för 

första gången träffade mina doktorandkollegor Sabrina Fredin och Alina Lidén. 

Det var en kreativ och rolig arbetsmiljö som jag tänker tillbaka på med mycket 

värme. Vårt samarbete och vänskap är av en sådan art som sträcker sig genom 

hela livet!  

 

Jag vill med detta rikta ett innerligt tack till min handledare Jan-Evert Nilsson för 

att han låtit vår relation guidas av vänskapens logik framför avtalets mer 

instrumentella och opersonliga logik. I betydelse av en sådan liknelse menar jag 
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hur du alltid med stor entusiasm tagit dig tid för att läsa, diskutera, samtala och 

problematisera det jag skrivit. Vikten av att tvivla och tillfredställelsen i att tänka 

bortom konventioner och förgivettaganden är bara två av de lärdomar jag bär 

med mig från alla våra samtal.  

 

Till alla de intervjupersoner som anförtrott mig sina minnen, upplevelser och 

tolkningar, Ni är oumbärliga för studien och jag är mycket tacksam att ni med så 

stort engagemang tagit emot mig och mina frågor. Ett alldeles särskilt tack till 

Hans Lineskär som är en kunskapsinstitution i sig själv. Tack också till övriga 

vänner och familj som hela tiden glatt hejat på. Slutligen vill jag tacka min älskade 

Johan. Livet med dig är underbart!  

 

Karlskrona 4 september 2015 
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Del I: Problem, angreppssätt och perspektiv 
 

Bilden av Karlskronas transformation. 
Jag ägnar denna studie åt att förstå Karlskronas transformationsprocess av 

produktion och population mellan åren 1989-2002, med utgångspunkt i ett 

teoretiskt perspektiv som behandlar sociala relationers betydelse utifrån 

jämförelsen av ett socialt kapital. Valet av teori sätter ett flerdimensionellt fokus 

på hur det informella och socialt inbäddade kan lyftas fram för att förstå och 

belysa nya aspekter av Karlskronas transformationsprocess. Det handlar med 

andra ord inte om att förklara förändringar i den lokala ekonomin med hjälp av 

kvantitativa vedertagna mått och indikationer utan om att se relationerna i det 

lokala och processerna kring hur deras sammansättning förändras. Jag studerar 

transformationsprocessen i termer av faktiska händelser och därtill söker jag 

identifiera relationer, och mönster av relationer, som hakar in i denna lokala 

förändringsprocess.  

 

Med mitt fokus på sociala relationer handlar denna studie framförallt om aktörer 

och deras intressen som drivkraften för förändring. Ur det perspektiv jag anlägger 

riktas uppmärksamheten på att det är individer som identifierar möjligheter och 

använder sina relationer för att hitta vägar och lösningar. Det är även 

utgångspunkten i individen som aktör som gör det relevant att tala om platsens 

olika mönster av relationer och dess innehåll. Mönster blir det fråga om eftersom 

alla inte är sociala med alla. 1  Dessa är aspekter och nyanser av förändringens 

mekanismer som inte på samma vis låter sig fångas i aggregerade analyser eller i 

stora konfliktperspektiv som behandlar fenomenet förändring.2 

 

Transformationen av Karlskronas produktion och population ses i denna 

avhandling som en konsekvens av aktörers förmåga att använda ny teknik för att 

skapa nya produkter och tjänster i en kontext av IT-industrins utveckling. Det 

som av flera har beskrivits som en IT-hype kan därför identifieras vara en av de 

historiska omständigheter som möjliggjorde 1990-talets händelseutveckling i 

Karlskrona. 3  Händelseutvecklingen innehåller en social dimension av beslut, 

                                                        
 
1 Göran Ahrne. Samhället mellan oss. Om vänskap, kärlek, relationer och organisationer. Stockholm: 

Liber. 2014. Diskuterar mönster av relationer i det sociala på motsvarande sätt. 
2 Syns till exempel i Marxistiskt inspirerade konfliktanalyser. Michael Burawoy och Erik Olin 

Wright diskuterar bland annat problematiken med att utgå från abstrakta klassrelationer i 

analysen av social förändring i Sociological Marxism i Handbook of Sociological Theory and Social 

Research. Jonathan H. Turner (red.). New York: Springer.  
3  Johan Cronehed. IT-hypens grammatik. Informationsteknologi i återberättandet som myt praktiserad 
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förhandling, konflikt, motsättning, samarbete, tillhörighet och polarisering. 

Centralt för förståelsen är insikten om att mänskliga relationer och handlingar i 

dessa situationer guidas av mer än det som vi kan förklara utifrån ett 

endimensionellt rationalitetsbegrepp.4 För denna avhandlings vidkommande blir 

det därför intressant att använda sig av en begreppsapparat som ser sociala 

relationer, dess innehåll och historia som en resurs för handling. Analysen av hur 

Karlskronas produktion och population transformerades under 1990-talet blir i 

det avseendet att jämföra med att få komma ”backstage” av det sociala 

fenomenet, och där bakom ges möjlighet att konstruera ny kunskap om sådant 

som inte accentuerats tidigare.5  

 

I denna inledning finns en scensättning (setting) som leder oss in i en beskrivning 

av varför Karlskrona är ett intressant fall att studera. Denna korta scensättning är 

också vad som är synligt vid en första anblick och ligger på en nivå av vad som 

kan anses vara ”allmänt känt”. Studien kommer vidare ägna sig åt att fördjupa 

förståelsen kring förändringens dynamik.  

 

I denna introducerande del av avhandlingen möter läsaren en bild av en stagnerad 

stad med ett utsiktslöst geografiskt läge. Beskrivningen som följer därpå, under 

rubriken Öppning; Karlskronas transformation 1989-2002 skildrar och lägger fokus på 

ett radikalt brott i den annars stagnerade utvecklingen. Då presenteras istället 

bilden av IT-staden Karlskrona som en ”hot spot” för tiden.  

 

Problembilden; Karlskrona på sent 1980-tal 
Mot bakgrund av Karlskronas industriella historia framstod 1990-talets 

transformation av den lokala produktionen och populationen som föga trolig. 

Utsikterna för en strukturomvandling syntes vid mitten av 1980-talet vara mycket 

små, ett argument som anfördes i en SOU-rapport med titeln Den regionala 

problembilden från 1987 års regionalpolitiska kommitté. I rapporten syns inte någon 

större tilltro till att en omvandling av den industriella strukturen skulle kunna bli 

möjlig, i alla fall inte inom en överskådlig framtid. Såhär beskrivs Karlskronas 

situation i fråga om tillväxt och regional utveckling; 

                                                        
 
verklighet och vetenskaplig analys alternativt IT-hypen åren innan och omkring millenieskiftet i väntan på nästa 

hype och nästa… Lund: Lund Monographs in Social Anthropology. 2004. 
4 Det endimensionella rationalitetsbegreppet problematiseras av Ylva Hasselberg. Den sociala 

ekonomin. Familjen Clason och Furudals bruk 1804-1856. Uppsala. 1998.  
5 Ett angreppssätt som används av Erving Goffman, Jaget och maskerna. Lund: Studentlitteratur. 

(1959) 2014. Just när det kommer till inledningen och den första presentationen av fallet med 

Karlskronas transformation 1989-2002 lånar jag den dramaturgiska begreppsapparatens term 

setting. 
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Slutsatsen blir att Karlskrona för närvarande har de sämsta 
förutsättningarna för tillväxt i Sydöstra Sveriges regionala centra. En 
förhållandevis stor industrisektor med stark inriktning mot 
investeringsvaror gör att orten är starkt utsatt för konjunktursvängningar. 
En förhållandevis svagt utvecklad tjänsteproduktion, bland annat saknar 
kommunen för närvarande högskoleutbildning, vilket gör att man inte får 
ta del av expansionen inom tjänstesektorn i samma utsträckning som 
Växjö- Alvesta och Kalmar.6 

 

Sydostsverige beskrivs som en region på efterkälken, vilket uttrycks tydligt i 

formuleringen; ”Regionen tenderar att släpa efter resten av Sverige”. I rapporten 

framkommer därtill att Karlskrona har stora problem med sysselsättning och 

befolkningsminskning som ett resultat av nedgång i den varvsindustri och militära 

verksamhet som dominerat stadens industri.  

 

I termer av framtida utveckling menar författarna till rapporten att den form av 

strukturomvandling som skulle krävas för att förändra det stagnerade läget i 

Karlskrona skulle ta förhållandevis lång tid. Prognosen gör även gällande att 

industrisysselsättningen sannolikt kommer att fortsätta minska under 1990-talet. 

”Förutsättningar för en fortsatt utflyttning från denna del av Sydostsverige skapas 

därigenom”.7 Detta var inte enbart experternas prognos utan bilden var även 

kongruent med den allmänna uppfattningen om en arbetsmarknad och ekonomi 

i kris. Stagnationen i Blekinge, och då specifikt i Karlskrona, debatterades flitigt i 

lokalpressen. Lokaltidningen Sydöstran rapporterade att arbetslösheten i 

Karlskrona var lika hög som i Norrland. 8  De röster som gjorde sig hörda i 

debatten ifrågasatte såväl regeringens stödpolitiska åtgärder som de 

kommunalpolitiska ansträngningarna för att erhålla sådana.9  

 

Trots dystra prognoser i ett stagnerat läge händer faktiskt något som på kort sikt 

kom att innebära en radikal förändring för Karlskronas utveckling. Inom loppet 

av några år växte ett av landets största IT-kluster fram i staden vilket fick påtagliga 

konsekvenser för den lokala sammansättningen av såväl produktion som 

population. Hur kom det sig? Hur kan det med andra ord uppstå en dynamik i 

Karlskrona vid just denna tidpunkt och framförallt allt vilken roll spelar platsens 

sociala relationer i förståelsen av denna transformationsprocess? 

                                                        
 
6 Utdrag ur Statens offentliga utredningar 1989:12 Arbetsmarknadsdepartementet. Den regionala 

problembilden. Underlagsmaterial från 1987 års regionalpolitiska kommitté. Sid 83.  
7 SOU 1989:12 Sid 86-87.  
8 Sydöstran 23 januari 1986: Flykten fortsätter. 
9 Blekinge Läns Tidning 6 februari 1986, 15 februari, 18 februari 1986, 22 februari 1986. 
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Öppning; Karlskronas transformation 1989-2002  
Karlskronas transformation 1989-2002 kan ses som ett uttryck för aktörers 

förmåga att nyttja ny teknik för att skapa nya produkter och tjänster. Av olika 

skäl förlades denna nya produktion till Karlskrona. Under en tioårsperiod växte 

IT industrin i Blekinge ca fyra gånger snabbare än vad den gjorde i resten av 

Sverige, och år 2000 hade Karlskrona/ Ronneby, vid sidan om Stockholms-

regionen, den största andelen anställda inom IT-sektorn i Sverige.10  

 

Det går att identifiera en rad viktiga händelser som utspelade sig mot slutet av 

1980-talet och början av 1990-talet och som förändrar den lokala kontexten och 

öppnar möjligheter för förändringar. Viktiga världsledande aktörer inom IT-

industrin väljer att lokalisera delar av sina verksamheter till Karlskrona, en ny 

teknisk högskola med inriktning på IT grundas och nya relationer, utbyten och 

samarbeten växer fram. Ett betydande antal individer väljer att flytta till 

Karlskrona för att arbeta eller för att studera vid Högskolan Karlskrona/Ronneby 

som grundas 1989.11 Det faktum att många av dessa inflyttade människor är från 

utlandet är något radikalt nytt för Karlskrona. Inflyttningens omfattning är viktig 

för transformationen och kan inte nog understrykas. Det skapade den kritiska 

massa av individer som krävdes för att skapa ett nytt spår vid sidan av den redan 

etablerade industrin. Utbildningsnivån bland Karlskronas population som helhet 

ökar under 1990-talets expansiva år. Intressant är att den ökade inflyttningen 

motsvarades av en ökad utflyttning så att kommunens befolkningsantal var 

oförändrat. Tidigare forskning har i denna bemärkelse talat om ett växande utbyte 

av invånare.12 Det har särskilt noterats en inflyttning av yngre personer med 

relativt nytagen högskoleexamen.13 

 

I en tillbakablickande reflektion, cirka 10 år från det att transformationsprocessen 

tar sin början, står att läsa i ett antal tidningar och branschmagazin att ca 3 000 

arbetstillfällen inom IT och Telekommunikation har skapats i Karlskrona under 

loppet av bara fem år. 14  Nutek för fram IT-industrin i Karlskrona som ett 

exempel över lyckosam klusterbildning i sin rapport över innovativa kluster i 

                                                        
 
10 Jan-Evert Nilsson. The Role of Universities in Regional Innovations Systems. A Nordic Perspective. 

Copenhagen Business School Press. 2006.  
11 Högskolan Karlskrona/Ronneby heter sedan år 2000 Blekinge Tekniska Högskola. I texten 

kommer jag att använda namnet Högskolan Karlskrona/Ronneby.   
12 Nilsson, 2006. 
13 Tage Dolk. Fånga Vinden- En klokbok för tillväxt. Vinnova rapport. Appendi AB. 2004. Sid 8. 
14 Affärsvärlden 13 januari 1999., Akademiker no 4 1999., Computer Sweden 10 februari 1999., 

Dagens Nyheter 29 Maj 2000. 
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Sverige.15 I rapporten betonas att IT-industrin expanderat i ett samspel med den 

högre utbildningen, vilka båda vuxit i anmärkningsvärd takt. Högskolan 

Karlskrona/Ronneby hade strax innan millennieskiftet kapacitet att ta emot 2 000 

studenter med inriktning på IT. 16  Ur den bilden drog Nutek slutsasten att 

effekterna av teknikpolitik och regional utveckling är påtagliga i Blekinge. Vad 

man ser är ett stort antal skapade arbetstillfällen, ett brott i utflyttningstrenden, 

etablering av nya företag och utländska investeringar. 17  Med andra ord ser 

situationen för Karlskrona betydligt bättre ut än vad 1980-talets SOU-prognoser 

gjort gällande. Stora ledande IT-företag såsom Ericsson Software Technology 

och Europolitan har förlagt inte bara kundservice utan även forskning respektive 

huvudkontor till Karlskrona. 18  Detta innebär att det nu finns forskning och 

utveckling inom IT och att Högskolan Karlskrona/Ronneby har en viktig roll att 

fylla när det kommer till att erbjuda kvalificerade utbildningar, och förse IT- 

företagen med nyutexaminerade studenter.  

 

Denna första introduktion av fallet med Karlskronas transformation har som 

syfte att ge en summarisk presentation av omfattningen av den regionala 

förändringen som IT-industrins etablering förde med sig. Nu när 

fallbeskrivningen i grova mått är skisserad kommer resten av denna studie ägna 

sig åt att fördjupa analysen och ställa frågor kring hur sociala relationer och dess 

mekanismer påverkade förändringskraften i utvecklingen och bidrog till att ett 

nytt Karlskrona kunde växa fram.  

 

Vad motiverar ytterligare studier i det här området? 
Jag berättar historien om Karlskronas transformation mellan 1989-2002 och jag 

gör det med ett intresse för hur förändring som process kan förstås utifrån 

relationer mellan människor. Jag vill med hjälp av min ansats öppna upp för en 

flerdimensionell tolkning av transformationens dynamik där aktörers initiativ 

framträder på ett tydligare sätt. I samma anda som Richard Swedberg och Mark 

Granovetter menar jag i denna ansats att det är angeläget att öppna upp den 

akademiska debatten om ekonomi för att ”inkludera ett allt igenom socialt 

perspektiv och att sätta mänsklig interaktion i fokus för analysen”. 19 

                                                        
 
15 Nutek. Innovative Clusters in Sweden. 2001. 
16 Ibid. 
17 Nutek. Teknikpolitik och regional utveckling. 1997. 
18 Forskning och utveckling på mjukvara på Ericsson Software Technology samt huvudkontoret 

för Europolitan.  
19 Mark Granovetter & Richard Swedberg. The sociology of economic life. Boulder Colorado: 

Westview Press. 2001. Sid 1. I introduktionen till denna antologi skriver författarna att”It is 
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Aktörsperspektivet ska därför eftersträva ett tydligt fokus på individer och 

mönster av relationer som finns runt dem, och därmed inte låta organisationer 

framstå som handlande aktörer i samma bemärkelse. Utifrån en sådan social och 

relationell ansats kommer studien att bidra till kunskapen om platsers utveckling. 

 

Med ett fokus på sociala relationer kommer jag att argumentera för att IT-

industrins etableringar orsakade ett avbrott i det som annars förefaller vara en 

spårbunden utveckling av Karlskronas dominerande produktion. Nyetableringen 

av IT-industrin skapade ett parallellt spår inom vilket den adaptiva förmågan 

kunde odlas och förutsättningar för nytänkande var mer gynnsamma. Den mest 

avgörande utvecklingskraften ses med andra ord som exogen i sin karaktär.20 Den 

forskning som betonar endogena utvecklingsfaktorer väljer istället att 

understryka hur utvecklingen gradvis kommer inifrån och hur utifrån kommande 

drivkrafter i hög grad relaterar till den industriella specialisering som redan finns 

lokalt.21  

 

Med intresse för aktören och för utifrån kommande utvecklingskrafter utgår jag 

från en annan ansats än vad tidigare forskning gjort i sina studier om Karlskronas 

transformation. Åsa-Karin Engström har i sin avhandling studerat Karlskronas 

ekonomiska utveckling från 1930-tal till 1990-tal. Hon har särskilt intresserat sig 

för hur arbetsmarknadens förändring sett ut, och i relation till detta ifrågasatt 

huruvida det är frågan om en reell transformation av Karlskronas produktion och 

arbetsmarknad.22 I samband med ifrågasättandet av Karlskronas transformation 

anförs argument som antyder att det alltid funnits specialisering av telekom i 

Karlskrona, vilket legat i militärens intresse, och att LM Ericsson funnits 

lokaliserade i Karlskrona sedan 1947. Engström menar därmed, vilket även 

konkluderas i titeln på hennes avhandling The Road Once Taken, att 1990-talets 

                                                        
 
crucial to open up the academic debate about the economy to include a genuinely social 

perspective and to set the interaction of real people at its center”.  
20 Tankegångarna återfinns till exempel i det teoretiska spår som diskuterar exogena och 

endogena utvecklingskrafter Ronald Martin & Peter Sunley. Path dependence and regional 

economic evolution. I Journal of Economic Geography. Nr 6. 2006. Sid. 395-437; Michaela Trippl & 

Anne Otto. How to turn the fate of old industrial areas: a comparison of cluster-based renewal 

processes in Styria and the Saarland. I Environment and Planning. Nr 41. 2009. Sid. 1217-1233.  
21 Frank Neffke, Martin Henning & Ron Boschma. How do Regions Diversify over Time? 

Industry Relatedness and the Development of New Growth Path in the Regions. Economic 

Geography. Vol. 87 No.3. 2011; FrankNeffke & Martin Henning. Seeds of regional structural change. 

The role of entrepreneurs and expanding firms in shaping local path dependencies. PEEG Working Paper 

Series #10.05. 2010. 
22 Åsa-Karin Engstrand. The Road Once Taken. Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 2003. 
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blomstrande IT-industri var ett resultat av den tekniska inriktning som 

etablerades ca 60 år tidigare. Engström vill i sin studie betona att det i realiteten 

inte handlade så mycket om fler arbetstillfällen i Karlskrona. Antalet människor 

engagerade i industrin är enligt hennes analys inte fler i IT-boomens Karlskrona 

än de var innan. Jag vill problematisera detta och undersöka om inte förändringen 

består i något annat, något som kan fångas i en annan form av analys? Engström 

behandlar inte tanken om nya sociala nätverk och inslag av en ny kultur där nya 

människor som flyttar till Karlskrona har andra synsätt och uppfattningar om vad 

som är möjligt eller inte. Något som i grunden handlar om ett annat sätt att se på 

världen. Jag vill använda ett raster som särskilt belyser sociala relationer och på 

så sätt få möjlighet att se innehållet i det nya som växer fram. Kanske är det så, 

att Karlskrona i framväxten av den nya IT branschen får inslag av något nytt 

vilket har en social dimension? 

 

Vid sidan om Karlskronas tradtionella spår representerade av flottan, 

kustartilleriet, försvars- och tillverkningsindustri tillkom nu något väsentligen 

nytt. Dessa nya företag och organisationer skapade i hög utsträckning sina egna 

sammanhang och sociala nätverk. Inte sällan hade dessa referenser till andra 

världsbilder, normer och former för social organisation än den traditionella 

tillverknings och varvsindustrin, som annars hade dominerat den lokala 

dynamiken. Denna sociala textur kan ses i termer av ett socialt landskap av olika 

nätverk.23  Fram ur ett sådant angreppssätt växer bilden fram av 1990-talets 

Karlskrona som bestående av två separerade pelare av socialt kapital. Den första 

pelaren avser tydliggöra den sociala väv som finns runtomkring den etablerade 

industriella specialiseringen av örlogsindustrin. Den andra pelaren rymmer sociala 

relationer som har anknytning till utvecklingen av ett nytt IT- kluster. Dessa 

industriella specialiseringar syns alltså i ett initialt skede av transformationen vara 

omgärdade av sina respektive olika sociala nätverk. Studiens grundläggande fråga 

vill utreda hur denna utveckling blev möjlig när den befintliga produktionens 

nätverk var så djupt förankrade i sina traditioner och relationsmönster. Studiens 

                                                        
 
23 Begreppet socialt landskap kan ses som ett alternativ till begreppsapparater som hellre talar 

om system och struktur. Se Göran Ahrnes & Apostolis Papakostas användning av begreppet i 

Organisationer, samhälle och globalisering. Lund: Studentlitteratur. 2002 Sid 55. ”A portion of 

territory that can be viewed at one time from one place”. Resonemanget har gemensamma 

utgångspunkter för användingen av begreppet socialt landskap som syns hos Robert Nizbet. 

Sosiologi som kunstform. Oslo: Universitetsforlaget. 1978. 
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analys kommer i sammanhang av detta att lyfta fram aktörers handlingar, 

intressen, världsbilder och relationer.24  

 

Syfte och frågeställningar 
I denna avhandling studeras framväxten av en IT-industri i en region som tidigare 

varit dominerad av tillverkningsindustri och stora hierarkiska organisationer som 

tillhört försvars- och varvsindustrin. Den industriella specialiseringen, i form av 

varvsindustrin, hade varit etablerad i Karlskrona i över 300 år och hade i ett 

historiskt perspektiv haft en uppsättning av sociala nätverk som i nära relation 

omgärdat den dominerande produktionen. Inga av dessa varaktiga nätverk med 

referens till den redan etablerade produktionen kan beskrivas haft någon roll i 

Karlskronas transformation på 1990-talet. Istället blir det aktuellt att rikta 

blickarna mot aktiviteter och initiativ, vilka kom ur de sociala nätverk som fanns 

i relation till den nya IT- industrin, som i relativt rask takt växte fram.  

 

Mitt fokus handlar inte om att göra en distinktion mellan gammal och ny industri, 

eller göra urskiljningar i termer av vad som är högteknologi eller inte. All industri 

kan beskrivas som ny och dynamisk vid något tillfälle och nästan all produktion 

har stora mått av IT integrerade i sin produktion. Studien handlar inte heller om 

att göra en värderingsmässig bedömning där det gamla framstår som sämre och 

det nya per definition bättre. Vad jag istället vill visa är att Karlskronas 

transformation möjliggjordes av ett nytt sätt att interagera, som istället för att 

kretsa runt organiserade principer om hierarki, formalitet och byråkrati, 

tillhörighet och bindande gemenskap kom att orientera sig efter nya premisser i 

skapandet av förtroende mellan aktörer med ett ömsesidigt utbyte. De nätverk 

som omgärdade IT-industrins etablering i Karlskrona präglades av icke formella, 

platta nätverk med relativt lösa kopplingar mellan de människor som hade 

intresse i utvecklingen av IT sektorn. Socialt kapital i form av dessa svaga band 

kan antas spela en stor roll i skapande av nyckelaktörers manöverutrymme.  

 

Med bakgrund av problembilden och den stagnerade ekonomin i Karlskrona på 

1980-talet blir det angeläget att ställa frågan hur transformationen av Karlskrona 

kunde bli möjlig? Och för att förstå premisserna för dynamiken behövs även en 

analys över varför dynamiken avtog och en reflektion över hur det ser ut idag. 

Utgångspunkten som lägger grunden både för metoden och för teorin i denna 

studie är hur samhället ses som mönster av relationer. Det är i den sociala väven av 

                                                        
 
24 Handling, intresse, världsbild och relation är analytiska koncept som syns etablerade i ett 

angreppssätt som tillhör en ny ekonomisk sociologi. Se Frank Dobbin. The Sociological View 

of the Economy. I The New Economic Sociology. New Jersey: Princeton University Press. 2004. 
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relationer som vi kan finna förståelse och förklaringar till hur samhället fungerar. 

För att kunna förstå hur samhället förändras måste vi därför ”undersöka 

förutsättningarna för och konsekvenserna av hur olika typer av relationer 

uppkommer, utformas och förändras”.25  

 

Men hur kan då en sådan tolkningsram hjälpa oss att förstå Karlskronas 

transformation? Forskningsfrågorna i denna studie är formulerade efter syftet att 

förstå vilka nätverk av sociala relationer som studiens nyckelaktörer ingår i och 

hämtar resurser ur. Syftet är vidare att belysa karaktären av dessa nätverk i relation 

till de som redan var etablerade runt den dominerande industriella 

specialiseringen, det vill säga kring örlogshamnen, flottan och varvet. Följande 

frågeställningar blir centrala för att möta det flerdimensionella syftet. 

 

 Vilka sociala relationer framträder i studiet av IT-klustrets framväxt i 

Karlskrona mellan åren 1989-2002?  

 Vad är det som karaktäriserar det relationella sociala kapital som bildar 

nyckelaktörers manöverutrymme i berättelsen av Karlskronas 

transformationsprocess? 

 Hur framträder relationernas särart i en jämförelse av det nya i kontrast 

till det gamla Karlskrona? 

 Hur kan en utgångspunkt i teorin om ett socialt kapital skapa förståelse 

för hur Karlskronas transformation kunde bli möjlig?  

 

Avhandlingens disposition 

Avhandlingen består i huvudsak av tre delar. Den första delen; Problem, angreppssätt 

och perspektiv beskriver på ett introducerande plan ämnet för denna studie, det vill 

säga transformationen av Karlskrona 1989-2002 med avseende på produktion 

och population. Hela fallet presenteras ”up-front” och studiens analys syftar 

sedan till att successivt fördjupa beskrivningen och upptäcka sociala dimensioner 

av transformationsprocessen. Syftet med att ge en omedelbar introduktion till 

fallet är att skapa relevans för ett visst teoretiskt fokus där den informella 

ekonomins premisser ska förstås utifrån teorin om ett relationellt socialt kapital. 

Studiens syfte, frågeställningar och metodologiska angreppssätt diskuteras sedan 

under rubriken forskningsprocess. I detta metodkapitel diskuteras frågor som rör 

fallstudiemetodik i allmänhet och aspekter av detta som rör min 

forskningsprocess i synnerhet. Här motiveras även varför denna studie av 

                                                        
 
25 Ahrne, 2014. Sid 8. 



 

12 
  

Karlskronas transformationsprocess mellan åren 1989-2002 kan avgränsas till att 

utgöra ett ”fall”, enligt fallmetodikens definitioner. Sedan redovisas 

genomförandet av studien och styrkor och svagheter med valda 

datainsamlingsmetoder diskuteras. Därefter diskuteras studiens analytiska och 

vetenskapsfilosofiska förhållningssätt.  

 

I avhandlingens första del återfinns även de teoretiska utgångspunkter som lägger 

tolkningsramen för vad ett socialt kapital är, vad det består i och vilka 

frågeställningar på skilda analytiska nivåer av socioekonomi, nätverk och aktör 

som det bjuder in till att studera. Betydelsen av sociala relationer som ett kapital 

belyses också i förhållande till perspektiv om lokal industriell dynamik. 

Avslutningsvis lägger denna teoretiska del fram en argumentation om hur 

begreppet socialt kapital laddas med olika föresatser inom den traditionella 

institutionella sociologiska skolan och hur denna studie istället placerar sig i en 

ny ekonomisk sociologi som framförallt tänker kring aktörens handlande utifrån 

begreppen aktör, intresse och utbyte. Genom detta teoretiska raster kommer sedan 

fallbeskrivningen av Karlskronas transformation 1989-2002 att beskrivas. 

Avgränsningen mellan just dessa årtal motiveras av att Högskolan 

Karlskrona/Ronneby etablerades 1989 och åren som följer präglas av dynamik 

och tillväxt som har direkt koppling till den framväxande IT-industrin. Denna 

utvecklingskraft avtar markant i Karlskrona 2002 i något som har omtalats som 

att ”IT-bubblan sprack”. 

 

Den andra delen av avhandlingen heter Karlskronas transformationsprocess och ska 

introducera läsaren till Karlskronas historiska bakgrund, med ett särskilt fokus på 

produktion och population. Denna del inriktar sig huvudsakligen på ett 1900-tals 

perspektiv och framhåller den sociala betydelsen av varvet, flottan och 

livsformerna i Karlskrona. I detta stycke beskrivs även den industriella struktur 

av tillverkningsföretag som etablerades i Karlskrona under mitten och senare 

delen av 1900-talet. Syftet med den historiska bakgrunden är att illustrera den 

tradition och livsform som är förbunden med Karlskronas, sedan långt tillbaka 

dominerande produktion. Beskrivningen handlar också i hög grad om hur 

Karlskronas produktion i form av varvs- och tillverkningsindustri går in en 

stagnerad ekonomi och hur läget mot slutet av 1980-talet förefaller vara låst, vad 

gäller Karlskronas lokala utveckling. Sedan övergår berättelsen till att skildra 

framväxten av en ny IT-industri. I beskrivningen blir det tydligt att de framförallt 

är fyra avgörande etableringar som kan beskrivas vara mest centrala för att 

Karlskronas transformation 1989-2002 kunde bli möjlig.  

 

Den tredje delen av avhandlingen har fått namnet; Mönster av relationer och utbyten 

och tar ett fördjupat grepp kring hur de kollektiva banden binden i det som kan 
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karaktäriseras vara institutionaliserade och varaktiga samordningar runt 

Karlskronas sedan länge etablerade produktion. Här studeras innehållet i de 

relationer och mönster av relationer som är förknippade med den dominerande 

produktionens livsform i Karlskrona. Mekanismer i termer av solidaritet med 

kollektivet och tillhörighet/uteslutning blir centralt i beskrivningen av dessa 

gemenskaper. Det sociala livet framstår som organiserat i sin karaktär vilket kan 

beskrivas som ett särdrag för de nätverk som framträder i relation till den 

dominerande industrin. Underliggande mekanismer i deras interaktionssätt 

tydliggörs i exempel från ordensliv och fackförening. 

 

Interaktionssättet och premisserna för den framväxande IT- industrin diskuteras 

också i samma kapitel, som även gör en analytisk poäng av att IT-industrin i 

förhållande till den sedan länge dominerande varvs- och tillverkningsindustrin 

kan ses som två skilda pelare av socialt kapital i Karlskrona. De mekanismer som 

tydligast framträder i utbytet som omgärdar IT-industrins framväxt på 1990-talet 

i Karlskrona beskrivs bäst i termer av svaga band, symmetri och ömsesidighet. 

Dessa relationer förefaller inte vara organiserade i den utsträckning som blir tydlig 

i första pelarens gemenskaper. Detta kapitel fördjupar sig därför vidare i hur en 

annan livs- och interaktionsform blir synlig i Karlskrona i och med framväxten 

av IT-industrin. 

 

Följande kapitel analyserar sedan utifrån ett perspektiv om relationellt socialt 

kapital hur den nya IT-industrins sociala nätverk möter existerande sociala 

landskap av nätverk i Karlskronas transformationsprocess mellan åren 1989-

2002. Analysen diskuterar utifrån tanken om de två pelarna av socialt kapital, 

relationen mellan det gamla och det nya Karlskrona. I det nästföljande kapitlet 

konkluderas sedan studiens analytiska slutsatser i en diskussion som återknyter 

till initiala frågeställningar om hur dynamiken kunde uppstå. Det kapitel som 

avslutar denna studie sätter sedan fokus på platsens sociala relationer och att 

dessa finns i ett sammanhang av både stabilitet och omvandling. Kapitlet 

diskuterar generella insikter och lärdomar utifrån studiens analys. Här belyses 

även möjliga drivkrafter för platsers utveckling. Slutligen förs en diskussion om 

hur ett fokus på aktörens roll i utvecklingsprocessen kan bidra med kunskap om 

hur handlingar på mikronivå i sin tur är sammanflätade med andras handlingar 

och strukturella villkor, vars innehåll förändras över tid. 
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Forskningsprocess 
Min forskningsprocess tog sin början i ett teoretiskt intresse för konceptet socialt 

kapital och i frågan hur ett samhälle i förändring skulle kunna förklaras utifrån ett 

relationellt och sociologiskt perspektiv. Intresset för lokalsamhället Karlskrona 

uppstod när jag som nyinflyttad började förstå att Karlskrona nyligen genomgått 

sociala och ekonomiska förändringar. Lokalpressen skildrade vid upprepade 

tillfällen dessa förändringar som en slags motsättning mellan gammalt och nytt 

och mellan industri- och kunskapssamhälle. Konflikterna eller snarare 

friktionerna skildrades framförallt i termer av att det nya gjorde intrång i det 

gamla. Intuitivt föddes alltså tanken om att det åtminstone fanns två olika slags 

Karlskrona, det som hörde till flottan och varvet och det som hörde till IT-

industrin och högskolan. Denna underliggande och intuitiva tanke fångas upp i 

denna studies liknelse av Karlskronas sociala relationer som två pelare av socialt 

kapital. Men den centrala frågan är då hur detta kan studeras vetenskapligt? 

Begreppet socialt nätverk framträdde som en analytiskt giltig ingång till att se 

relationer och mönster i den sociala väven. För att kunna se mönster krävs ofta 

ett visst avstånd till det som betraktas och i mitt angreppssätt har 

nätverksbegreppet varit centralt i det retrospektiva och överblickande studiet av 

Karlskronas transformationsprocess. Att det finns andra sätt att hantera 

nätverksbegreppet är något som behandlas i den del av avhandlingen som 

diskuterar teoretiska utgångspunkter.  

 

En annan viktig aspekt att framhålla i beskrivningen av min forskningsprocess är 

hur jag inte primärt sökte frågeställningar som syftade till att fylla luckor i ett 

rådande forskningsläge. Istället har det varit viktigt med en problematiserande 

och upptäckande ansats.26 Det explorativa förhållningssättet blir synligt både i 

hanteringen av teori och empiri. Jag inleder till exempel inte teorikapitlet med en 

definition av socialt kapital vars innehåller sedan hålls mot hypoteser. Istället 

systematiserar jag hur teorin och forskningen syns ha olika sätt att använda 

begreppet. En viktig initial del av forskningsprocessen var därför att ge form åt 

min tolkning av begreppet socialt kapital i relation till dominerande teori på 

området. Ett första steg blev därför att sortera vilka underliggande antaganden 

som laddat begreppet socialt kapital med skilda betydelser. Analysen av vad ett 

socialt kapital kan hjälpa oss att göra synligt genomsyrar avhandlingens alla delar. 

Jag har med andra ord inte sett någon anledning att skapa distinktioner i vad som 

är resultat, analys, teori eller empiri såsom ofta görs i vetenskapliga artiklar. Istället 

har jag sökt en disposition som tillåter att analysen blir integrerad i studiens alla 

                                                        
 
26 Nizbet, 1978. 
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delar. Avhandlingens form och struktur påminner i detta mer om ett berättande 

i en anglosaxisk vetenskaplig tradition.  

 

Nu, i ett retrospektivt perspektiv kan jag se tillbaka på arbetet med denna studie 

och jämföra min forskning med en upptäcktsfärd i Karlskronas sociala landskap. 

Jag började som en inflyttad outsider, en besökare i Karlskrona. Men under tiden 

som jag etablerade ett liv i Karlskrona knöt jag relationer med människor som 

hade erfarenheter och sociala länkar in i nätverk jag för egen del inte hade 

omedelbart tillträde till. Mina egna sociala relationer har med andra ord fört mig 

vidare in i sociala sammanhang som hör till det gamla respektive nya Karlskrona. 

Att komma i kontakt med intervjupersoner som är intressanta för studien har 

således varit en fråga om att utnyttja mitt eget sociala kapital. Dessa sociala 

relationer är ett resultat av att jag har levt i Karlskrona under en relativt lång tid 

och har lyckats få tillträde till sociala sammanhang som annars inte kan beskrivas 

som lättillgängliga. Jag tänker till exempel på intervjusamtal tillsammans med 

frimurare, militärer och ledande personer i den sedan länge etablerade 

produktionen. Men jag tänker även på hur jag funnit ingångar att intervjua de 

framgångsrika IT-entreprenörer som etablerade företag i Karlskrona på 1990-

talet. Intervjuernas innehåll har präglats av en närhet och ett förtroende där vi 

inte sällan har haft en gemensam bekant som fungerat som en garant för syftet 

med intervjun. Jag hade utifrån dessa premisser möjlighet att ställa frågor om 

intervjupersonernas sociala relationer och bakgrunden till att de i sina berättelser 

lyfter fram vissa relationer men inte andra. Detta har jag tolkat som ett uttryck 

för att alla inte är sociala med alla i ett samhälle. Ett resonemang, ur vilket jag 

dragit slutsatsen att nätverksrelationer bidrar till att koncentrera lojaliteter, 

förtroenden och världsbilder.  I intervjuerna har jag ställt frågor som handlar dels 

om sekvenser och faktiska händelser i Karlskronas transformation, men jag har 

även ställt frågor som uppmanar intervjupersonen att tolka händelsen utifrån sina 

egna perspektiv. Denna intervjustrategi kräver ett öppet förhållningssätt till 

intervjun och en förmåga att spinna vidare på intressanta trådar som dyker upp i 

samtalet. Det krävs också att jag som forskare ger något i samtalet, för att vinna 

förtroende kan jag inte bara fråga och sondera terräng utan också delge mina 

tolkningar. Det fungerar på samma sätt som alla goda samtal, man både ger och 

tar i en förtroendefull kommunikation. Synen på intervju som kommunikation är 

något jag återkommer till under avsnittet som behandlar intervju som 

datainsamlingsmetod. En deltagande forskningsstrategi kräver därtill att 

forskaren kan anpassa sig efter olika slags kontexter. Detta är aspekter som jag 

återkommer till i beskrivningen av studiens observationer.  

 

Eftersom denna studie hanterar frågor om process och förändring krävs en 

metodologisk terminologi som kan hjälpa oss att avgränsa, upptäcka, 
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problematisera och ställa nya frågor kring det som blottläggs. En sådan möjlighet 

finns i fallstudiemetodiken.27 Men vad är då ett fall och vilken slags kunskap kan 

vi nå med utgångspunkt i en sådan typ av metod?  

 

Bernt Flyvbjerg listar de fem vanligaste missuppfattningarna som han mött i 

diskussioner om fallmetodik och samtliga verkar handla om hur den traditionella 

positivistiska forskningen utgår från sin syn på teori, validitet och reliabilitet i sin 

kritik av vad de anser vara fallstudiens tillkortakommanden. Ofta handlar kritiken 

om att kvalitativt orienterad forskning skulle brista i dessa kriterier för att 

forskaren har en alltför nära relation till det som studeras och att konsekvenserna 

blir till biasfyllda resultat. Det är en kritik vars bärande argument även kan riktas 

tillbaka till den kvantitativa forskningens hypotesprövande ansatser vilken avser 

göra avspeglingar av hur verkligheten fungerar. Detta särskilt eftersom alla 

hypoteser och frågeställningar blir till i sociala och politiska sammanhang. 

Problematiseringen av detta förhållande gör därför gällande att all forskning 

formuleras i en social kontext och frågeställningar kan inte vara annat än laddade 

med föresatser.28  

 

Vari består då fallstudiens förtjänster och vilka är argumenten för att använda en 

fallstudiedesign i denna studie om Karlskronas transformationsprocess? Först 

och främst är det fenomenet och syftet att besvara studiens forskningsfrågor som 

ska styra valet av metod. En utgångspunkt som Flyvbjerg understryker; 

 
Good social science is problem-driven and not methodology-
driven, in the sense that it employs the methods that for a given 
problematic best helps answer the research questions at hand.29  

 

Det är ett tilltalande förhållningssätt för denna fallstudie som både vill lära och 

upptäcka i förhållande till det specifika och komplexa. Richard Stake skriver på 

motsvarande sätt att en fallstudies främsta potential ligger i förmågan att kunna 

fånga komplexiteten av ett fall, och att forskare använder fallstudiemetodiken när 

de söker detaljer som interagerar inom fallet och gentemot dess omgivning.30 Den 

pedagogiska poängen med att lyckas synliggöra fallet som studeras som del i en 

kontext skall således inte underskattas utan särskilt framhävas. 

                                                        
 
27 Richard E. Stake. The Art of Case Study Research. London: SAGE Publications. 1995. 
28 Mats Alvesson & Kaj Sköldberg. Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod. 

Lund: Studentlitteratur/Narayana Press. 2008. 
29 Bent Flyvbjerg, Five Misunderstandings About Case-Study Research. Qualitative Inquiry, vol. 

12, no. 2, April. 2006. Sid. 26. 
30 Stake, 1995. 
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Aspekter av lärande är även något som framhålls av Flyvbjerg då han i sin artikel 

refererar till ett uttalande av psykologen Hans Eysenck, som från början var av 

uppfattningen att en fallstudie inte var mer än en metodologi för att producera 

anekdoter.31 Emellertid kom Eysenck vid ett senare tillfälle att omvärdera sitt 

uttalande och underströk;  

 
Sometimes we simply have to keep our eyes open and look carefully 
at individual cases--not in the hope of proving anything, but rather 
in the hope of learning something!32 

 

Det kärnfulla citatet friar nog särskilt till den forskare som vill fördjupa sig i ett 

fall efter upptäckandets logik.33 Men hur ska vi med bakgrund av det specifika och 

komplexa förhålla oss till frågor om generaliserbarhet? Måste kunskapen kunna 

generaliseras för att vara värdefull? Ett möjligt svar, vilket är giltigt för denna 

studie, är; ”In intrinsic case study, researchers do not avoid generalization- they 

cannot”.34 Det är riktigt att några empiriska resultat inte kan generaliseras att gälla 

utanför det särskilda fallets avgränsningar. Men denna studies berättelse relaterar 

inte till de positivistiska vetenskapliga kriterierna av statistisk representativitet 

eller validitet i traditionell bemärkelse. Här ligger fokus på att finna fallets egen 

berättelse, något som Stake beskriver såhär;  

 
What results may be the case´s own history, but the report will be 
the researchers dressing of the case´s own story. This is not to 
dismiss the aim of finding the story that best represents the case but 
to remind the reader that, usually, the researcher ultimately decides 
criteria of representation”.35  

 

Syftet för den särskilda fallstudien är alltså inte att representera ”världen” utan att 

representera ”fallet”.36 Men tillbaka till frågan hur vi iså fall kan tänka kring det 

traditionella kriteriet av generaliserbarhet. Är det alls intressant?  

                                                        
 
31 Flyvbjerg, 2006.  
32 Citatet från Eysenck, 1976. Sid. 9. Diskuteras i Flyvbjerg, 2006.  
33 Nizbet, 1978 skiljer på upptäckandets logik i relation till demonstrationens logik i vilken den senare 

uppehåller sig i hur resultatet av en studie kan bevisas för andra, medan upptäckandets logik 

sätter fokus på hur idéer uppkommer och varför vissa frågeställningar blir angelägna under 

forskningsprocessen.  
34 Robert Stake i Norman Denzin & Yvonna Lincoln. Handbook of Qualitative Research. London: 

SAGE. 2000. Sid. 439.  
35 Ibid. Sid 441. 
36 Ibid.  
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Flera kvalitativt orienterade forskare argumenterar för att vi med hjälp av 

fallstudien inte bara kan utan bör göra generaliseringar, men då gentemot 

teoretiska påståenden och utgångspunkter.37 Den generaliserbara dimensionen 

går då istället att beskriva som analytiskt teoretisk.38 Robert Yin uttrycker det 

som; 

 
Case studies, like experiments, are generalizable to theoretical 
propositions and not to populations or universes. In this sense, the 
case study, like the experiment, does not represent a sample, and, in 
doing a case study, your goal will be to expand and generalize 
theories and not enumerate frequencies.39 

 

Den traditionella definitionen av vetenskaplig teori, validitet och reliabilitet 

hjälper oss som tidigare berörts inte att framhålla fallstudiens främsta förtjänster. 

Fallstudiens trovärdighetskriterier handlar istället om att skapa den rika och 

specifika fallbeskrivning som krävs för att kunna göra välinformerade analytiska 

generaliseringar.  

 

Varför är studien om Karlskronas transformationsprocess 1989-2002 ett fall? 
Fallet ska betraktas som en avgränsad enhet, men det skall också ses som inflätat 

i en kontext, alltså i ett särskilt sammanhang. Samma förståelse beskrivs i Stakes 

klassificering av ”fallet” som ett ”bounded system”. 40  Vad kan, sett till den 

betraktelsen klassificeras till att vara ett fall? Är Karlskronas 

transformationsprocess ett fall? Stake lyfter fram det specifika med att studera ett 

fall och menar att det är något särskilt som ska studeras, till exempel en student, 

ett klassrum, en kommitté, eller kanske ett program. Men fallet kan inte som 

sådant utgöras av ett problem, en relation eller ett tema. Fallet som studeras har 

antagligen problem och relationer, och studiens analys kommer antagligen att ha 

teman, men själva fallet är en enhet.41  

 

Barbara Czarniawska definierar på motsvarande sätt fallstudien som; ”en studie 

av förekomsten av ett fenomen- en kedja av händelser som vanligen är 

                                                        
 
37 Jennifer Mason. Qualitative Researching. London: Sage. 1996; David Silverman. Doing Qualitative 

Research. London: Sage. 2013. Se även resonemanget i Haridimos Tsoukas. The validity of 

idiographic research explanations. Academy of Management Review. 14(4). 1989 s. 551–61. 
38 David Silverman. Doing Qualitative Research: A Practical Handbook. London: SAGE. 2013. Sid. 

145.  
39 Robert Yin. Applied Social Research Methods. SAGE Publications. 2009. Sid. 15.  
40 Stake, 1995. 
41 Min översättning från Stake, 1995. Sid. 133. 
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begränsade i tiden och studeras retrospektivt”.42 Det överensstämmer väl med 

hur Karlskronas transformation i denna studie får en avgränsning i både tid och 

rum. Karlskronas transformationsprocess utgör även en enhet som i sig har 

relationer och problem. Kunskapen om hur transformationsprocessen förefaller 

vara inflätad i den sociala kontexten kommer sedan att tematiseras i studiens 

resultat och analys.  

 

Enligt Stake kan fallstudien beskrivas både som fenomenet vilket studeras men 

även som berättelsen vilken formulerar studiens resultat. 43  Andra använder 

begreppet fallstudie för att det sätter fokus på frågan vad vi kan förvänta oss att 

lära av detta specifika fall.44 Men, med bakgrund av den förståelsen, är fallstudien 

i så fall då enbart en avgränsning, eller även ett metodologiskt val? Tittar vi på 

Robert Stakes beskrivning så menar han att; 

 
Case study is not a methodological choice but a choice of what is to 
be studied. By whatever methods, we choose to study the case. We 
study it analytically or holistically, entirely by repeated measures or 
hermeneutically, organically or culturally, and by mixed methods – 
but we concentrate, at least for time being, on the case.45  

 

Syftet med att utforma forskningsansatsen om Karlskronas transformation på ett 

liknande tillvägagångssätt är att jag söker fördjupa mig i det ”unika”, något som 

Robert Stake kallar för ett intrinsic case.46 Alternativa upplägg för fallstudier handlar 

om att välja fall som indirekt eller sammantaget hjälper till att förstå en praktik 

eller fenomen. Väljer man flera fall är det dessutom med syftet att göra 

komparationer.47 I min fallstudie vill jag utnyttja möjligheten att upptäcka vad 

Stake beskriver ”what is percieved to be the case own´s issues, contexts and 

interpretations, its’ thick describtions?” Att studera det särskilda handlar då också 

om att ta in ganska vida aspekter såsom till exempel;48 

 

1) Fallets natur och historiska bakgrund, 

2) Den fysiska inramningen, 

                                                        
 
42 Barbara Czarniawska Ute på fältet, inne vid skrivbordet. Studentlitteratur: Lund. 2014. Sid. 39.  
43 Stake, 1995. 
44 Czarniawska, 2014. Sid. 40.  
45 Stake i Denzin & Lincoln, 2000. Sid. 439. 
46 Se Stake, 1995. Motsvarande begrepp på svenska motsvaras av inre, verklig, väsentlig, 

inneboende, reell. 
47 Metodlitteraturen sorterar dessa under kategorierna instrumental och collective case study. Se t.ex. 

Stake, 1995; Silverman, 2013.  
48 Stake i Denzin & Lincoln, 2000. Sid. 439. 
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3) Andra kontexter (ex ekonomi, politik, juridik), 

4) Andra fall som kan hjälpa till att definiera detta, samt 

5) De informanter varigenom fallet har möjlighet att framträda. 

 

Denna form av samhällsvetenskaplig fallstudiemetodik intresserar sig således 

både för vad som är unikt och det som framträder vara universellt. Men 

slutprodukten av studien, det vill säga resultatet och berättelsen om fallet, lägger 

alltid fokus på det unika och specifika för det fenomen som studeras. 49  På 

motsvarande sätt kommer jag att ta dessa breda ingångar in i min studie av 

Karlskronas transformation. Jag kommer att behöva ställa frågor om hur 

Karlskronas historiska bakgrund ser ut vad gäller dess population och 

produktion? Vilka livsformer och världsbilder har dominerat det sociala livet? 

Och, med kunskap om Karlskronas industriella historia och bakgrund, ska 

innehållet och premisserna för det nya sociala kapitalet parallellt mejslas fram. I 

centrum för uppmärksamheten står alltså relationer och platsen Karlskrona. Den 

teoretiska och metodologiska betydelsen av begreppet ”plats” hanteras i denna 

studie som ett resultat av olika typer av relationer som interagerar och fixeras i en 

socialt och kulturellt specifik kontext. 50  I syfte att kunna förstå innehållet i 

förändringarna krävs en fördjupad orientering om banden som via traditioner har 

bundit människor samman i lokalsamhället. Dessa band är de sociala relationer 

som finns i lokalsamhället Karlskrona, och som då framförallt har omgärdat den 

dominerande produktionen i ett historiskt perspektiv. I sammanhang av IT-

industrins etablering finns anledning att anta att nya mönster av relationer 

tillkommer i Karlskrona. Angreppssättet för att göra dessa sociala relationer och 

mönster av sociala relationer tydliga strävar efter att understryka individen som 

aktör. Det är individer och personer jag vill möta för att lära mig om deras val, 

intressen och upplevelser av relationella band. Organisationer och institutioner 

framträder när individer agerar i det sociala landskapet men de är inte i fokus för 

min analys. Emellertid präglas studiens angreppssätt av en förståelse om att 

individer handlar i och förhåller sig till en institutionell kontext. Att individer 

handlar i enlighet med sina intressen blir således en viktig utgångspunkt och 

referens för hur sociala relationer diskuteras. Detta är utgångspunkter om aktören 

i handling som denna studies teoretiska perspektiv behandlar på ett mer fördjupat 

tillvägagångssätt i kommande kapitel. Två frågor som då infinner sig är; Vilket 

slags empiriskt material kan utgöra underlag för en sådan analys? Och, hur har 

jag gått tillväga? 

                                                        
 
49 Ibid. 
50 Doreen Massey. Spatial divisions of labour. Social structures and the geography of production. New York: 

Routledge. 1995. Sid 54. 



21 
 

 

Genomförande - En tolkande datainsamling 
Jag har använt flera datainsamlingsmetoder vilka kan sammanfattas under 

klassificeringarna intervjuer, observationer och skriftliga källor. Mer specifikt har jag 

intervjuat både enskilda personer och haft diskussion i fokusgrupp, observerat 

deltagare på konferenser samt tagit del av arkivmaterial, medlemsmatriklar och 

korrespondens. Tolkningsarbetet i samband med datainsamlingen präglas av den 

närvaro och närhet som Denzin och Lincoln beskriver; 

 
Kvalitativ forskning är en kontextbunden verksamhet som placerar 
betraktaren i världen. Den består av en uppsättning tolkande 
materiella praktiker som gör världen synlig.51 

 

Mina inspelningar, fältanteckningar, intervjuer, minnesanteckningar och 

fotografier kan utifrån denna ansats ses som representationer av de sociala 

omgivningar jag försöker förstå och tolka. Jag har först och främst sökt 

datamaterial som relaterar till 1990-talets industriella förnyelseprocess med ett 

fokus på aktörer och deras sociala relationer. I detta arbete har jag träffat 

entreprenörer, investerare, ”IT-miljonärer”, professorer, f.d. rektorn för 

Högskolan Karlskrona/Ronneby samt en advokat med relationer till IT-

industrin, projektledare för klusterinitiativet TelecomCity med flera. Parallellt 

med att jag fördjupade mig inom deras sociala sfär kontrasterade jag innehållet 

gentemot det ”gamla” Karlskronas nätverk, vilka omgärdar flottan, varvet och 

politiken. I denna sfär kom jag i kontakt med militärer, f.d. varvschefen, 

varvsarbetare och representanter för ordenssällskap, intresseföreningar och 

politiker.  

 

Intervjuer 
Intervjuer omnämns ofta som en viktig källa till information när det kommer till 

fallstudier.52 I samband med denna studie har jag intervjuat 38 personer enskilt 

och 4 personer gemensamt i en fokusgrupp.53  Inledningsvis identifierade jag 

aktörer som fanns omnämnda i tidigare forskning och andra dokument om 

Karlskronas industriella omvandling.54 Jag inledde mitt urval av intervjupersoner 

                                                        
 
51 Denzin & Lincoln, 2000. Sid. 3. 
52 Robert Yin. Applied Social Research Methods. London: SAGE Publications. 2009; Alexander 

George & Andrew Bennett. Case Study and Theory Development in the Social Sciences. Cambridge, 

Massachusetts: MIT Press. 2005. 
53 Se Bilaga 1.0 över intervjupersonernas roller.  
54 Nilsson 2006; Engstrand, 2003; Rachel Parker. Networked governance or just networks? 

Local governance of the knowledge economy in Limerick (Ireland) and Karlskrona (Sweden). I 
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genom att ta kontakt med några stycken av dessa. Intervjutillfällena varade i 

genomsnitt i 1,5 timma. I några fall fanns anledning att återkomma till en särskild 

intervjuperson och följa upp en del frågor. Jag har även haft kontakt med några 

intervjupersoner som efter intervjun reflekterat vidare kring frågor och 

återkommit till mig. Intervjusamtalen kan därför beskrivas som en under lång tid 

pågående dialog mellan mig och några av intervjupersonerna. Flera av 

intervjuerna spelades in och transkriberades i sin helhet. Anledningen till att inte 

alla intervjuer spelats in och transkriberats var att de genomfördes i sammanhang 

där det inte framstod som lämpligt att spela in samtalet. Under hela 

forskningsprocessen utkristalliserades nya intervjupersoner att kontakta i vad 

som i tidigare metodbeskrivningar har kallats ett snöbollsurval.55 I min tidigare 

beskrivning av forskningsprocessen beskrev jag hur tillträdet till intervjupersoner 

i hög grad handlade om att kunna utnyttja mitt eget sociala kapital. Omfattningen 

av mitt egna sociala kapital är med andra ord något som tydligjorts i en 

retrospektiv mening. I relation till min forskningsfråga fick jag anledning att 

inventera vem av mina bekantskaper som skulle kunna hjälpa mig att komma i 

kontakt med för studien intressanta intervjupersoner. Flera av dessa 

intervjupersoner gav förslag på andra personer att kontakta för intervju. Det är 

framförallt med en sådan betydelse jag vill använda termen snöbollsurval. 

 

Under våren 2014 kom jag via sociala medier i kontakt med en grupp som heter 

”Europolitan, vi som var med på den tiden”. Efter att ha tagit kontakt med gruppen 

ställde jag frågan om det fanns några som skulle vilja delge mig sina berättelser 

från tiden som anställda på Europolitan. Detta var upptakten till den fokusgrupp 

bestående av fyra personer som jag intervjuade vidare under temat – det nya 

Karlskrona. Diskussionen utgick från några i förväg formulerade frågor vilket gav 

intervjun karaktären av att vara semistrukturerad. Häri ligger en viss skillnad i 

jämförelse med de övriga intervjuerna som snarare kan beskrivas som 

ostrukturerade fast med ett tydligt syfte för samtalet.  

 

Intervjutillfällena har varit viktiga för konstruktionen av fallet och den engelska 

termen ”interView” mellan perspektiv är användbar för att definiera den kunskap 

som producerades i samtalen. Motsvarande definition används av Elliot Mishler: 

”En intervju är en gemensam produkt av vad intervjuperson och intervjuare talar 

                                                        
 
Political Studies. 55(1). 2003. Sid.113-132; Rachel Parker. Governance and the Entrepreneurial 

Economy: A Comparative Analysis of three Regions. I Entepreneurship, Theory and Practice. Vol 32, 

No 5. 2008. 
55 Alan Bryman & James Teevan. Social research methods. Oxford University Press. Oxford: 

Oxford University Press. 2012. Se även Alan Bryman. Integrating quantitative and qualitative 

research: how is it done? I Qualitative Research. 6(1). 2006. Sid. 97-113. 
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om och hur det talar med varandra”. 56  Däremot finns en avgränsning med 

intervjun, det är som Kvale beskrivit ”ett samtal med ett syfte”.57 Syftet bestod i 

att lära mig så mycket som möjligt om de problem, utmaningar, möjligheter och 

andra händelser som relaterar till processen av Karlskronas transformation. 

Under samtalen fick jag ta del av en mängd minnen, historier och personliga 

tolkningar.  

 

Att förhålla sig till andra människors minnen och reflektioner handlar i hög 

utsträckning om att även förhålla sig till efterrekonstruktioner och tillrättalagda 

tolkningar av händelser och deras utveckling. Jag upplever inte detta som ett 

problem eftersom jag antagit ett reflexivt förhållningssätt inför det som berättas. 

Jag har arbetat efter övertygelsen att det mycket väl kan finnas flera existerande 

sanningar och tolkningar. Det är inte heller min uppgift att i denna studie vaska 

fram den allomfattande och sanna bilden av Karlskronas transformation. 

Däremot har jag ambitioner att i kontext av Karlskronas transformation visa hur 

det sociala landskapets rymmer icke synliga dimensioner, där en fördjupad 

kunskap om mekanismer som styr social handling kan hjälpa oss att nå förståelse 

om förändring och stabilitet. Historien jag skildrar innefattar reflektioner och 

samtal ”inte bara mellan nutid och dåtid utan också mellan minnesbilder och 

åsikter om det förflutna”.58 Kunskapen om transformationsprocessens sociala 

dimension skapades således i kommunikationen mellan intervjupersonernas 

upplevelser och mina frågor. Mina tolkningar och sättet jag har valt att berätta 

om mitt fall diskuteras i detta kapitels sista del, vilket kan beskrivas som ett 

tematiserat narrativ. 

 

Det finns en skevhet i intervjumaterialet eftersom jag framförallt har intervjuat 

personer som fortfarande finns i Karlskrona. Det kan därför vara intressant att 

resa frågan om studiens resultat skulle fått andra nyanser om jag pratat med fler 

entreprenörer som lämnade Karlskrona i samband med IT-krisen? Det är en 

fråga som jag kommer att återkomma till i diskussionen om hur Karlskronas två 

pelare av socialt kapital formeras och förändras.  

 

                                                        
 
56 Elliot Mishler. Research Interviewing: Context and Narrative. Cambridge: Harvard University Press. 

1991. Sid. Viii. 
57 Steinar Kvale. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 2009. 
58 Ronny Ambjörnsson. Mitt förnamn är Ronny. Stockholm: Atlas Vintage. 2011. Sid 22. 

Författaren använder sig själv som individ och exempel. Ansatsen är en del av vad han kallar 

den biografiska konstruktionen i vars sammanhang de individuella erfarenheterna ligger 

inbäddade. 
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Observationer  
Jag har antagit en antropologisk blick i studiet av lokalsamhället Karlskrona vilket 

i mitt fall har handlat om att också ”being there” och ta intryck av de sociala 

sammanhang som studeras.59 Mina tolkningar av lokalsamhället Karlskrona med 

dess specifika historia och förnyelseprocess är präglade av de människor jag mött 

och de sociala relationer vi har skapat. Analysens iterativa process mellan 

upptäckter, tolkning och vidare frågor är en del av en lång interaktion med dessa 

människor. Att finnas i lokalsamhället likt en socialantropolog, under 

förhållandevis lång tid, har inneburit att jag har skapat olika sorters band till 

människor, där några är att betrakta som nära vänner. Socialantropologen Cato 

Wadels skildring av arbetslöshet i lokalsamhället Squid Cove på Newfoundland 

beskriver på ett fint sätt vad det innebär att leva nära och utveckla vänskap med 

dem man studerar. I vissa avseenden är det giltigt även för min studie där jag 

funnits nära personer som med sina respektive sociala nätverk i stora drag kan 

sorteras in till att tillhöra det gamla respektive det nya Karlskrona. 60  Min 

presentation av dessa människor skiljer sig emellertid från Wadels. Han har valt 

att ge sin studie en huvudperson med namn och nära personliga beskrivningar. 

Jag har gjort valet att hålla en viss distans i rapporteringen av intervjuerna och 

istället för att fokusera det personliga låta rösterna från flera intervjupersoner 

belysa studiens fall i en historia som först och främst är min.  

 

När socialantropologen Johan Cronehed studerar IT-hypens grammatik besöker 

han en rad olika ”events” i Karlskrona, 61  I min fallstudie över Karlskronas 

transformation 1989-2002 har jag på liknande sätt sökt upp konferenser och 

sammankomster i syfte att ta in symboler och uttryck som finns i de sociala 

relationer som framträder som dominerande. Förhållningssättet grundar sig på 

ett grundläggande antagande om att vi inte kan förstå sociala relationer eller 

processer om vi inte lyckas identifiera något som medierar dessa fenomen, till 

exempel via projekt, överenskommelser eller sammankomster.62 Det är bland 

annat i arbetet med att läsa av, och tolka det som medieras, som den kvalitativa 

                                                        
 
59 Jonas Frykman & Nils Gilje. Being There. New Perspectives on Phenomenology and the Analysis of 

Culture. Lund: Nordic Academic Press. 2009. Se även användningen av liknande ansats kring 

lokalsamhällets specifika sammanhang i Meric S. Gertler. Tacit knowledge and the economic 

geography of context or the undefinable tacitness of being (there), Journal of Economic Geography, 

3. 2003. 
60 Cato Wadel. Now Whose Fault Is That? The Struggle for Self-Esteem In the Face of Chronic 

Unemployment. I Newfoundland Social and Economic Studies No.11. Institute of Social and 

Economic Research: Memorial University Newfoundland. 1973. 
61 Cronehed, 2004.  
62 Paul Willis & Mats Trondman. Manifesto for Ethnography. Ethnography. Vol (1) 5-16. 2000. 
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utmaningen ligger. Förhållningssättet får gärna präglas av nyfikenhet och god 

inlevelseförmåga, men också av kritisk reflektion. Det är därför viktigt att 

ompröva sina tolkningar och förståelser. Arbetet med att tolka andras uttryck 

kräver ofta en ödmjukhet och distans inför det som ska studeras. Cronehed 

beskriver; 

 
[…] socialantropologen vet att hon ibland har fel i förståelsen av 
den andres perspektiv. Socialantropologen vänder dock denna 
problematik till en fördel, när hon raserar och omprövar sin 
”felaktiga” förståelse för att sedan stärka den egna insikten i 
subjektets sätt att tänka och fungera.63  

 

Med mitt metodologiska förhållningssätt söker jag således både ge plats för 

innehållet i de perspektiv som aktörer i studien har och visa vilka slags mönster 

jag hittar i mina tolkningar.  

 

Jag har fört fältanteckningar under varje observationstillfälle och efteråt har jag 

skrivit en längre sammanfattande text om mina upplevelser. Detta har sedan 

tjänat som underlag för vidare analys och tematisering. Flera av studiens 

intervjutillfällen kan också beskrivas som en källa till observation.64 I de fall där 

jag blev bjuden hem till en intervjuperson eller till dennes arbete kunde jag ta 

fasta på fler uttryck än bara det verbala innehåll som gavs uttryck i intervjuerna. 

I mina observationer kunde jag till exempel lägga märke till kulturyttringar såsom 

inredningsdetaljer eller symboler som visade på en särskilt tillhörighet, livsstil eller 

konsumtion. Dessa tolkningar är vad metodlitteraturen inom antropologi och 

etnologi beskriver som sinnliga, erfarenhetsnära och handlingsberedda. 65 

Följande fyra observationstillfällen bidrog till att ge mig insyn i sociala uttryck för 

det nya och det gamla Karlskrona.  

 

Det första tillfället jag närvarade på i syfte att lära mig mer om IT-klustrets 

verklighet, frågor och problem var ett lunchmöte arrangerat av och med Telecom 

City.66 Detta tillfälle kan beskrivas som både ett observations- och intervjutillfälle 

i den bemärkelsen att jag under mötets gång kunde observera utformning och 

innehållet för diskussionerna som jag inte var direkt drivande i. Jag blev utsedd 

att föra anteckningar för mötet och kunde därför anteckna vad som blev sagt och 

dokumentera vem som sa vad. Vid detta tillfälle behandlades särskilt frågan om 

                                                        
 
63 Cronehed, 2004. Sid. 22. 
64 Detta är en möjlighet till datainsamling och reflektion som även omnämns av Czarniawska, 

2014. 
65 Frykman & Gilje, 2009. 
66 Lunchmöte med entreprenörer i TelecomCity/högskolans representanter den 070507 
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hur samverkan mellan aktörerna i TelecomCity skulle kunna förbättras. Jag fanns 

med som representant från Blekinge Tekniska Högskola. Efter mötet hade jag 

möjlighet att diskutera med några av deltagarna och ställa mer riktade frågor.  

 

I oktober 2011 deltog jag i en konferens vid namn Pax Baltica - dialogue on peace 

and security. Sedan 1989 har Allmänna försvarsföreningen i Karlskrona 

arrangerat denna årliga sammankomst, med fokus på ekonomi, historia, kultur 

och miljö ur ett Östersjöperspektiv. Deltagare vid detta tillfälle 2011 var militärer, 

forskare, politiker, journalister och allmänt intresserade. Initialt valde jag att 

närvara på konferensen för att kunna komma i kontakt med personer som fanns 

i sociala sammanhang som länge varit etablerade i Karlskrona, såsom till exempel 

militärer i flottan och politiker. Det var förvisso en givande strategi då tillfället 

genererade två påföljande intervjutillfällen, men den största vinsten med att 

närvara på denna konferens var att delta i diskussionerna som behandlade möjliga 

konsekvenser av en militär öppenhet eller slutenhet i östersjöområdet. Detta gav 

mig bland annat exempel på världsbilder, kommunicerade i termer av intressen, 

vilka jag kunde relatera till min fallstudie av Karlskronas transformation.   

 

Vid ett tillfälle besökte jag örlogsvarvet och örlogshamnen för att lära mig mera 

om dess historiska bakgrund, både vad gällde produktion och sociala 

förhållanden. Frågor som jag förde med mig till detta besök handlade framförallt 

om vilken roll varvet har spelat i Karlskrona ur ett 1900-tals perspektiv. Det som 

skiljde detta besök från ett vanligt studiebesök i grupp var att jag fick en exklusiv 

rundvandring av tre personer, två museiintendenter vid Marinmuseum och en 

säkerhetsansvarig på varvet som tjänstgjort där i ca 40 år. Detta gav även 

rundvandringen karaktären av en intervju. Rundvandringen ägde rum i februari 

2012 och ägare av varvet var då tyska Tyssen Krupp. Mycket talar för att det var 

en ”extended-version” av studiebesök som jag fick. Dessa tre personer var att 

betrakta som insiders och deras förmåga att öppna dörrar tog mig bokstavligen 

längst in i skrovhallen, runt i de olika verkstäderna och allra längst ut i den gamla 

mastkranen från 1700-talet. I sina yrkesroller var dessa tre guider representanter 

för det gamla sociala kapitalet i Karlskrona. Deras beskrivningar över varvets inre 

sociala liv och de anställdas livsformer skapade många ingångar till att förstå 

Karlskronas historiska bakgrund och den betydelse varvet och flottan hade för 

de sociala utbyten som upprättades i produktion och population.  
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Ett annat sammanhang som fångade mitt intresse var Telecom Citys årliga event 

Catwalk and DevCon TelecomCity.67 Där deltog jag både år 2011 och år 2013.68 

Jag sökte upp konferensen för att kunna få en inblick i hur IT-specialiseringens 

sammanhang presenterar sin verksamhet, till exempel vilka symboler, uttryck och 

världsbilder som framstod som viktiga. Denna sociala tillställning blev en slags 

gemensam fixpunkt för att kunna ställa frågor till flera entreprenörer om deras 

upplevelse av det sociala livets former i Karlskrona. 

 

Skriftliga källor  

Under hela forskningsprocessen har jag använt mig av stort antal sekundärkällor 

där tidningsartiklar, krönikor, hemsidor och tidigare forskning om Karlskrona har 

informerat mig såväl om stadens historiska bakgrund vad gäller produktion och 

population men även om det IT-kluster som växte fram på 1990-talet. Ur detta 

material identifierades potentiella intervjupersoner att prata med. Insikter från 

detta material tjänade även som referenspunkt i samtal med intervjupersonerna. 

Vi kunde tillexempel diskutera ett citat från en tidningsartikel eller betydelsen av 

någon detalj jag hittat i min beskrivning av Karlskronas transformation. 

Kombinationen av resultaten från intervjuerna, observationerna och de skriftliga 

dokumenten kan därför beskrivas som en slags ”metodtriangulering”.69 Det är en 

analytisk strategi som särskilt framhålls inom fallstudiemetodikens beskrivningar 

av forskningsprocessen för ett intrinsic case.70 

 

Jag har använt Statens Maritima Museers samlingar för att hitta ingångar till att 

se hur sociala relationer som omgärdar den traditionella örlogsindustrin ser ut. 

Jag har studerat arkivmaterial, korrespondens och medlemsmatriklar vilka har 

tjänat som underlag i förståelsen av relationer och livsformer med hänvisning till 

den dominerande produktionen i det gamla Karlskrona. Materialet har gett mig 

en detaljerad och bred beskrivning av Karlskrona. Emellertid ska det inte framstå 

som om materialet har varit något annat än motsägelsefullt, komplicerat och 

flerdimensionellt. Min analytiska uppgift i forskningsprocessen handlar därför 

vidare om att sätta samman en berättelse som kan zooma in fallets fenomen och 

understryka vad vi kan lära ifrån det.  

                                                        
 
67 För mer information om TelecomCitys årliga konferens se www.telecomcity.se/catwalk-

devcon. 
68 Evenemanget Catwalk hölls den 14-16 september 2011 och 11-12 september 2013.  
69 Silverman, 2013. Sid. 136. 
70 George & Bennett, 2005. 
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Att berätta en historia – analys, tolkning och vetenskapssyn 
Min fallstudie av Karlskrona begränsar sig till de sociala aspekterna av den 

industriella förnyelsen på 1990-talet. Det låter tämligen förutsättningslöst, men 

ingen möter fältet utan att åtminstone vara teoretiskt inspirerad kring det man 

ska studera.71 Jag har till exempel en förförståelse om att sociala relationer har 

stor betydelse i Karlskronas historia av stabilitet och förnyelse. Sociala relationer 

bildar i min förståelse grunder för handling och koncentrerar världsbilder.72 Som 

tidigare har framgått använder denna studie flera datainsamlingsmetoder för att 

pröva antaganden och perspektiv mot en empirisk verklighet. Detta drivs fram i 

vad som i tidigare forskning och metodbeskrivningar har kallas en abduktiv 

strategi.73 Avhandlingens bidrag till forskningen handlar således framförallt om 

att väcka frågor, problematiseringar och formulera perspektiv och beskrivningar 

att lära ifrån. Detta görs med en upptäcktslogik som återfinns i den abduktiva 

forskningsprocessen.74 Så här beskriver Czarniawska den iterativa hållning som 

präglar denna specifika strategi; ”Den rör sig från fältet till skrivbordet och 

tillbaka, steg för steg, medan den ”framväxande teorin” förfinas”. På 

motsvarande sätt har min berättelse om Karlskronas transformation vuxit fram 

då jag successivt har fördjupat min kunskap om Karlskronas transformation. 

Studiens analytiska process kan således beskrivas som mitt lärande om hur fallets 

historia kan berättas.  

 

Denna studies teorikapitel är skrivet med syfte att skapa en teoretisk 

förståelseram för aktören i handling och vidare guidar denna teoretiska 

utgångspunkt metodval, tolkning och studiens analytiska slutsatser. Fallet är 

således teorilett och tematiserat vilket i grova drag skiljer en fallstudie från till 

exempel en etnografisk studie. En teoriledd studie är emellertid inte detsamma 

som ett deduktivt sätt att testa en hypotes mot empiri. Denna studie anammar 

istället vad Alvesson & Deetz beskriver kring användandet av en teori; 

 
Teori är enligt vår uppfattning ett sätt att se och tänka om världen 
snarare än en abstrakt representation av den. Som sådan bör den 

                                                        
 
71 Silverman, 2013. Sid. 143; Czarniawska, 2014. 
72 Se t.ex. Max Weber. Ekonomi och samhälle 1. Förståelsesociologins grunder. Sociologiska begrepp. Lund: 

Argos. 1983; James Coleman. Foundation of Social Theory. Harvard: The Belknap Press of Harvard 

University Press. 1990. 
73 Czarniawska, 2014. 
74 Se t.ex. Barney Glaser Theoretical Sensitivity: Advances in the Methodology of Grounded Theory. Mill 

Valley: Sociology Press. 1978. 
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hellre betraktas som en ”lins” man använder vid observation än som 
en ”spegel” av naturen.75 

 

Om vi utvecklar metaforen av en lins i beskrivningen av denna studies analys så 

kommer berättelsen om Karlskronas transformation 1989-2002 att färgas av den 

lins varigenom berättelsen filtreras. Vissa färger kommer lysa klarare än andra 

och vissa kontraster görs skarpare i det som blir illustrationen av den regionala, 

sociala och industriella förnyelse som fallet representerar.  

 

Berättelser förefaller till sin natur vara värdeladdade. Vad som även karaktäriserar 

en berättelse är att den har två sidor. Den är dels en sekvens av händelser men 

den är också en antydd värdering av de skildrade händelserna. Den kritiska 

realismens syn på kunskap, verklighet och vetenskap kan hjälpa oss att vidare 

belysa den vetenskapliga behållningen av att producera ett fall och därmed en 

berättelse om Karlskronas transformation - ur ett perspektiv av det sociala 

kapitalets betydelse.  

 

Kritisk realism - ett metodologiskt förhållningssätt 
Den kritiska realismen är en slags metateoretisk inriktning med en syn på kunskap 

och vetenskap där skillnaden mellan verklighet och tankar om verkligheten görs 

tydliga.76 Dess främsta förtjänst ligger i strävan att undvika förgivettaganden. Det 

finns en tendens att förgivettaganden om vetenskapens karaktär konstruerar en 

dualistiskt beskriven kunskapssyn. Vi ser den till exempel i polariserade 

beskrivningar av kvantitativt och kvalitativt, positivism och hermeneutik eller i 

universalism kontra partikularism.77 Dualismen har också blivit synlig i sättet att 

beskriva forskning som empiri kontra teoristyrd. Uppdelningen kan på många vis 

beskrivas som olycklig, inte minst för att kopplingen mellan empiri och teori hör 

till de viktigaste i sammanhang av god forskning. Danermark med flera menar i 

sin beskrivning av den kritiska realismen att den dikotoma konstruktionen av 

                                                        
 
75 Mats Alvesson & Stanley Deetz. Doing Critical Management Research. London: SAGE. 2000. Sid. 

44.  
76 Den kritiska realismens förgrundsgestalt Roy Bhaskar utvecklade de första ansatserna inom 

tanketraditionen i A Realist Theory of Science. Brighton: Harvester. 1978. Traditionen har alltsedan 

utvecklats företrädesvis inom anglosaxisk literatur, se t.ex. Margaret Archer. Realist social theory: 

the morphogenetic approach. Cambride: Cambridge University Press. 1995; Andrew Collier. Critical 

Realism. An Introduction to Ro Bhaskar´s Philosophy. London: Verso Books. 1994; Tony Lawson. 

Economics and Reality. Psychology Press. 1997; Andrew Sayer. Method in Social Science: A Realist 

Approach. Psychology Press. 1993; Andrew Sayer. Realism and Social Science. Lodon: SAGE. 2000.  
77 Berth Danermark, Mats Ekström, Liselotte Jakobsen & Jan Ch Karlsson. Explaining society: 

Critical realism in the social sciences. London: Routledge. 1997. 



 

30 
  

vetenskapssynen är ogynnsam och att det finns möjligheter att luckra upp 

motsättningarna.78 De menar vidare att den kritiska realismens förhållningssätt 

erbjuder ett både-och -synsätt i motsats till ett antingen eller synsätt som länge 

dominerat samhällsvetenskaplig metodologi.79 

 

Den kritiska realismen kan sägas bygga på två viktiga utgångspunkter. Den första 

är ett hävdande av en oberoende verklighet, det vill säga att verkligheten existerar 

oberoende av vårt sätt att tänka, tala eller vara medvetna om den. Den andra 

viktiga grundvalen i ansatsen är att förhålla sig kritisk till den verklighet som 

verkar existera. Det som synes vara kan inte tas för givet, lika litet som tankarna, 

talet eller existerande kunskap därom. Vad ger en sådan syn på vetenskapen oss 

för möjliga utvägar? För mig öppnar den en möjlighet att se Karlskronas 

transformation som en existerande och faktisk process. Det återspeglas i 

framhållandet av transformationsprocessens händelser som en faktisk sekvens. 

Talet, tankarna och skildringarna därom är emellertid föremål för omprövning, 

kritisk belysning och ifrågasättanden. Tankarna om transformationen har också 

potential att berätta en ny historia där ny kunskap kan konstrueras. Det kan 

handla om att hitta ett språk för att blottlägga sådant som inte varit synligt i 

tidigare berättelser om vad som hände i Karlskrona på 1990-talet och hur det blev 

möjligt. I vetenskapsprocessen utreder vi och identifierar sammanhang och icke 

sammanhang mellan det vi erfar, det som faktiskt händer och de underliggande 

mekanismer som producerar händelser i världen. Med andra ord kan vi säga att 

den kritiska realismens grundidé är att studiet av samhällsvetenskapliga fenomen 

och problem är en flerdimensionell verksamhet. I Tabell 1.0 återfinns exemplet 

av verklighetens domäner uppdelat på det verkliga, det faktiska och det empiriska. 

 

Tabell 1.0 Verklighetens domäner 

 Det verkligas 

domän 

Det faktiskas 

domän  

Det empiriskas 

domän 

Mekanismer     

Händelser      

Erfarenheter       

Källa: Bhaskar, 1997. Sid. 13 (min översättning) 

 

Denna avhandling låter sig guidas av idén om den flerdimensionella verklighetens 

domäner i syfte att vinna ny kunskap om transformationens process utifrån de 

                                                        
 
78 Ibid. 
79 A. Norris. “Ontology.” I M. Hartwig (red.), Dictionary of critical realism. London: Routledge. 

1997. Sid. 334-338. 
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dolda mekanismer som utgör grunderna i mänskligt handlande. Logiken kring 

utbyte är ett exempel på mänskligt handlande som inte låter sig förklaras enbart 

på en empirisk nivå. Danermark med flera menar att användbar kunskap 

förutsätter att vi känner till mekanismerna som producerar de empiriska 

händelserna och att dessa sällan är direkt observerbara. 80  Verklighetens 

djupdimension ska med en sådan insikt inte reduceras till observation av fenomen 

på empirins nivå. En sådan reduktionistisk forskningsverksamhet blir i värsta fall 

en fråga om att bara beskriva empiri eller finna orsakssammanhang på en ytlig 

nivå. Frågan infinner sig då vad vetenskapen bör sträva efter att uträtta? Och vad 

strävar jag efter att åstadkomma?  

 

Mitt förhållningssätt är präglat av en syn där vetenskapens process ses som en 

verksamhet vilken löser problem eller blottlägger fenomen, och i denna process 

görs verkligheten mer meningsfull. Det kan innebära att hitta ett språk för det 

som ska belysas, det vill säga att kalla något vid namn. Genom att konstruera ett 

språk konstruerar vi så även mening, men det är en mening som inte finns i 

verkligheten som sådan. Detta utesluter emellertid inte en insikt om att 

verkligheten kan existera utan våra tankar om den. Stigendal resonerar såhär i 

sammanhang av detta; 

 
Verkligheten kan existera, men vi kan inte ta dess existens för given. 
Den kan bestå av så mycket mer än vad vi vet om. Så mycket mer 
än vad vi kan få syn på. Den kan bestå av djup och inte bara yta. 
Det osynliga och inte bara det synliga. Det otänkbara och inte bara 
det tänkbara. Innehåll och inte bara uttrycksformer. Därför måste 
realismen vara kritisk. Det krävs ett kritiskt förhållningssätt.81 

 

Vetenskapsprocessen kan ses som ett arbete på ytan eller på djupet i syfte att 

ordna och lägga tillrätta bilden av verkligheten så att den blir eller förblir 

meningsfull. Att verkligheten inte låter sig fångas bara på ytan eller bara på djupet 

är något jag har tagit med mig in i arbetet med den empiriska datainsamlingen. 

Berättelsen om Karlskronas transformation har en hermeneutisk 

sammansättning i bemärkelse av att den inte har en unik konstruktion utan kan 

läsas på flera möjliga sätt. Delarna hänger ihop med helheten.82 Det är handlingar 

som driver berättelsen och handlingar beror av intentioner av något slag, behov, 

                                                        
 
80 Berth Danermark, Mats Ekström, Liselotte Jakobsen & Jan Ch Karlsson. Att förklara samhället.  

Lund: Studentlitteratur. 2003. 
81 Mikael Stigendal. Den gode socialvetenskaparen: vetenskapsteori i vardande. Lund: Studentlitteratur. 

2002. Sid. 60. 
82 Diskussionen baseras på Jerome Bruner. The Culture of Education. Cambridge University Press. 

1996. som menar att berättelser vilka skapar vår verklighet syns bära på en rad kännetecken. 
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värderingar, intressen, föreställningar och övertygelser etc. Dessa intentioner 

manifesterar sig emellertid inte på det empiriskas domän utan kräver en tolkning. 

För att ha förutsättning att kunna synliggöra intentioner, mekanismer, händelser 

och erfarenheter krävs en referensram som både leder och avgränsar 

analysarbetet i studiet av Karlskronas transformationsprocess. Den sociala 

dimension som ska tydliggöras, det vill säga innehållet i de band som binder i 

lokalsamhället Karlskrona kommer i följande kapitel att få sin konceptuella 

referensram. Teoretiska utgångspunkter avseende socialt kapital blir med andra 

ord den lins varigenom Karlskronas transformation ska illustreras.  
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Den sociala dimensionen av ekonomisk utveckling – 
handling, relation och inbäddning 
Detta kapitel syftar till att skapa en teoretisk förståelseram för den handlande 

aktören, i ett socialt sammanhang av förnyelse och utveckling. En grundläggande 

utgångspunkt i skapandet av förståelseramen är att sociala relationer har ett 

innehåll av förtroenden och förväntningar vilka kan jämföras med ett socialt 

kapital. Detta kopplas sedan till en diskussion om platsens relationer. Idén om ett 

industriellt distrikt används sedan som ett exempel för att understryka socialt 

kapital i det lokala och platsbundna. Kapitlets sista avsnitt identifierar hur olika 

sociologiska skolor laddar begreppet socialt kapital med skilda analytiska 

utgångspunkter för aktören i handling. Genom denna litteraturgenomgång 

utverkas och positioneras studiens utbytessociologiska fokus på relationer, intresse 

och resurser vid utbyte.  

 

Frågan vad som driver social förändring är vidlyftig och har varit föremål för flera 

omfattande forskningsparadigm genom historien.83 Bland sociologer framställs 

social förändring som själva kärnan av den sociologiska analysen.84 En del hävdar 

till och med att all samhällsvetenskaplig teori förr eller senare, oavsett 

utgångsläge, måste hantera ”förändring” som en central fråga. 85  Den 

konceptuella hanteringen av förändring och platsers utveckling har hanterats 

olika beroende av ämnesmässig disciplin. Ekonomer har valt att inringa hur 

framförallt institutioner är kopplingen mellan historien och framtiden, och hur 

dessa kan vara både formella och informella. 86  Antropologer analyserar 

företrädesvis utifrån begreppet kultur för att analysera de symboler, riter, 

artefakter och andra manifestationer som elementärt manifesterar ett mönster av 

social handling. 87  Den sociologiska analysen bär inspiration av alla dessa 

angreppssätt men har också utvecklat iden om hur ett socialt kapital kan 

åskådliggöra hur mänskliga relationer är inflätade i varandra. I studier av 

ekonomisk utveckling har begreppet använts för att belysa hur kärnan i 

                                                        
 
83 Stora tongivande verk på områden återfinns hos Auguste Comte & Herbert Spencer, Karl 

Marx, Max Weber mfl.  
84 Piotr Stompka, The Sociology of Social Change. Oxford: Basil Blackwell. 1993.  
85 Hans Haferkamp & Neil J. Smelser (red.) Social Change and Modernity. Berkely: University of 

California. 1992. 
86 Douglas North. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. New York: Cambridge 

University Press. 1990. Se även Oliver Williamson. The New Institutional Economics – taking 

stock and looking ahead”. I Journal of Economic Literature. XXXVIII, 595-613. 2000. 
87 Hannerz. Gossip, Networks and Culture in a Black American Ghetto. I Ethnos. Nr. 32. 1969. 
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samhällets institutioner och attityder interagerar med det lokala ekonomiska 

livet.88  

 

De klassiska perspektiven inom sociologin har särskilt fördjupat sig i de långa 

historiska processerna och föreslagit en analys utifrån ett linjärt och evolutionärt 

synsätt på samhällets utveckling. Nyare perspektiv på förändring använder i högre 

grad aktören som utgångspunkt i analysen av hur förändring och utveckling kan 

bli möjligt.89 I studier av regional förnyelse har aktörens roll varit nedtonad då 

framträdande studier koncentrerat sig kring evolutionära frågor om institutioners 

reproduktion som kopplingen mellan historien, det nuvarande och framtiden. 

Forskningen har framförallt argumenterat att historien har en avgörande 

betydelse för dagens och framtidens möjligheter, inte sällan under parollen History 

matters! 90  

 

Joseph Schumpeter har i åtskilliga av sina arbeten utvecklat analyser av 

ekonomisk förändring.91 I sin omfattande forskning svarar Schumpeter bland 

annat på frågan om vad som driver ekonomisk utveckling, och i hans svar får 

entreprenören en framskjuten position.92 Fokus sätts på den enskilda aktörens 

förmåga till handling och rationalitet, en föreställning som är inspirerad av 

Webers handlingssociologi och synen på den aktörsdrivna samhällsutvecklingen93 

Ekonomisk utveckling handlar i Schumpeters ansats om förändringar 

genomdrivna av en entreprenör, vilka kan kallas innovationer. Dessa kan i 

handling bestå av; introduktion av en ny vara eller en ny kvalitet av en existerande 

vara, introduktion av en ny produktionsmetod, introduktion av en ny vara på en 

ny marknad, introduktion av nya råvaror eller halvfabrikat i produktionen eller 

omorganisation av en industri, så att nya styrkeförhållanden uppstår94 

 

                                                        
 
88 Se t.ex. Partha Dasgupta. Economic Progress and the Idea of Social Capital. I Dasgupta, P & 

I Serageldin (red.). Social Capital: A Multifaceted Perspective. Washington, DC: World Bank. 2000. 

Sid. 325-424. 
89 Se Sztompkas, 1993, aktörsperspektiv och Anthony Giddens. The Constitution of Society. Los 

Angeles: The University of California Press. 1984.  
90  North, 1990; Martin & Sunley, 2006. Sid. 395-437. 
91 Richard Swedberg. Schumpeter. Om skapande förstörelse och entreprenörskap. Stockholm: Norstedts 

akademiska förlag. 2008. Boken innehåller Schumpeters texter i urval av Swedberg.  
92 Swedberg, 2008. Sid. 33-112. 
93 Max Weber. Den protestantiska etiken och kapitalismens anda. Lund: Argos. 1978; Weber, 1983.  
94 Joseph Schumpeter. The Theory of Economic Development. An Inquiry into Profits, Capital, Credits, 

Interest, and the Business Cycle. Transaction publishers. 1983. Sid. 66. 
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Med innovationer åsyftas alltså inte mer av samma resurs utan istället sätts fokus på 

vikten av att resurserna omdirigeras och ordnas i nya kombinationer. Den 

individuella aktören framträder som drivande i just det förloppet. Det är den 

individuella entreprenören som handlar, genomför förändringen, bär risken och 

som kanske åstadkommer ett mönsterbrott. Det är lätt att associera detta till 

bilden av en hjälte, ett geni och en härförare som gör sina entreprenöriella 

landvinningar likt Lord Nelson och som av omgivningen behandlas med respekt 

och ibland lite avund.95 Frågan som infinner sig är huruvida entreprenören idag 

har samma status i ekonomins teorier om utveckling? I hög utsträckning befinner 

sig forskningsläget fortfarande inom det paradigm som ser entreprenörens 

handlingsförmåga som central för den ekonomiska utvecklingen.96 Men bilden av 

den ensamma hjälten som ekonom och teknolog har nyanserats och banden till 

andra människor, alltså sociala relationer, framstår som viktiga i skapandet eller 

utnyttjandet av en handlingsstruktur. 97  Entreprenören kanske fortfarande 

konstrueras och omtalas som en hjälte, men denne är också via sina relationer 

inflätad i ett socialt sammanhang. En sådan nyansering har blivit möjlig bland 

annat eftersom synen på det ekonomiska handlandet har utvecklat en förståelse 

om att den egennyttiga handlingen också är social, liksom att den sociala 

handlingen i hög grad kan förstås som instrumentell och egennyttig.98 Den tänkta 

motsättningen mellan den altruistiska handlingen och den egennyttiga handlingen 

kan överbryggas genom att resonera runt gåvans logik99. Antropologen Marcel 

                                                        
 
95 Stephanie Jones & Jonathan Gosling. Nelsons way. Leadership lessons from the great commander. 

London: Brealay Publishing. 2005. Jmf resonemang om heroism och skapandet av Nelson som 

en legend med synen på entreprenörens roll för ekonomisk utveckling. Se även diskussionen i 

Beckman, S. (1990) Utvecklingens hjältar: om den innovativa individen i samhällstänkandet. Stockholm: 

Carlsson.  
96 Den dominerande föreställningen inom ekonomisk geografi argumenterar i hög grad inom 

Joseph Schumpeters tradition. Entreprenörskap förväntas generera långsiktiga förbättringar i 

levnadsförhållanden eftersom det syns skapa flera arbetstillfällen, innovation och tillväxt. Se till 

exempel Zoltan Acs & David Audretsch. Innovation in large and small firms. An empirical 

analysis. I The American Economic review. 1988. Sid. 678-690; Zoltan Acs, Pontus Braunerhjelm, 

David Audretsch & Börje Karlsson. The Knowledge Spillover Theory of Entrepreneurship. 

Small Business Economist. Vol 32. 2009. Sid. 15-30; Pontus Braunerhjelm. Entrepreneurship, 

Innovation and Economic Growth: Interdependencies, irregularities and regularities. I D 

Audretsch, O Falk & P Heilbach. Handbook of Innovation and Entrepreneurship. Sheltenham: 

Edward Elgar. 2011.  
97 Coleman, 1990. 
98 Coleman, 1990. 
99 Hasselberg, 1995, 151 ff. refererar till Dosse F. (1995) Lémpire du sens. L´humanisation des sciences 

humaines. Paris: Editions la decouverte i tydliggörandet av hur den förmodande åtskillnaden kan 

överbryggas. 



 

36 
  

Mauss, visar i sina studier hur gåvan, som kan förefalla vara en frivillig, generös 

och spontan företeelse i själva verket omgärdas av informella regler och 

föreskrifter, i vilken gåvan är en del av ett omfattande utbyte.100 Den starkaste 

normen när det gäller detta utbytet är att det drivs av en reciprocitetslogik, med 

andra ord handlar det om tjänst och gentjänst, om att besvara en gåva eller 

uppvaktning. 101  Denna form av utbyte är institutionaliserat i våra sociala 

relationer och ett brott mot ömsesidigheten för med sig anledning att ifrågasätta 

relationen. Om gåvans normer inte åtföljs, det vill säga relationens andra part inte 

besvarar gåvan eller återgäldar tjänster är det samma sak som att förneka att man 

befinner sig i en social relation med varandra. Man avsäger sig vänskapen. 102 

Reciprocitetsnormen är med andra ord emotionellt laddad. Det är därmed viktigt 

att understryka att en social relation handlar om att det finns en ”ömsesidig 

orientering” mellan aktörerna ifråga.103  En gåva mellan aktörer kan bestå i rent 

materiella saker såsom pengar, varor, personal, maskiner eller lokaler. Men det 

kan också utbytas gåvor som har en mer immateriell prägel såsom information, 

makt och status.104 Gåvorna i utbytet bäddar in förtroende och förpliktelse i 

relationer mellan människor.  

 

För att ett utbyte mellan individer ska realiseras räcker det inte med att individ A 

är intresserad av något som individ B besitter. Enligt utbytesteorin måste A 

kontrollera något som kan lämnas i utbyte och därmed visa sig attraktiv att umgås 

med. Aktörer kan aktivt arbeta för att skapa en ömsesidig attraktion genom att 

försöka imponera och visa hur umgänget skulle kunna bli belönande för en 

samspelspart.105 Viktigt att understryka är att dessa resurser inte är något som 

individen har i och genom sig själv. Det är resurser som värderas högt av andra 

som är förutsättningen för att kunna delta i det sociala spelet. Dessa relationella 

resurser existerar med andra ord bara så länge andra i samspelet erkänner dem 

                                                        
 
100 Marcel Mauss. Gåvan. Lund: Argos. 1997. Orginalets titel från 1925 är Essai sur le don. 

Forme et raison de l´échange dans les sociétés archaïques. 
101 Sociologen Alvin Gouldner utvecklar betydelsen av reciprocitetslogikens som en central 

mekanism för sociala relationer i Alan Gouldner. Norm of Recioprocity: A Preliminary 

Statement. I American Sociological Review. Vol 25.2. 1960.  
102 Jmf diskussion om vänskap i Eva Österberg. Vänskap- en lång historia. Stockholm: Atlantis, 

2007. 
103 Max Weber, 1983. Sid 20. 
104 Jmf definitionen som Glenn Sjöstrand gör i sin avhandling Gåvan i Gnosjö- företagares relationer i 

ett industriellt distrikt. Göteborg: Göteborgs universitet. 2008. Sid. 27. 
105 Peter Blau. Exchange and Power in Social Life. New Brunswick, New Jersey: Transaction. 1986. 

Sid. 34.  
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som värdefulla och är beredda att acceptera dem i ett utbyte.106 James Coleman 

har i sin sociologiska utbytesteori definierat vad han kallar för 

handlingsstrukturer, ”structures of action”. 107  Begreppet syftar till att fånga det 

systemlika sociala utbytet som uppstår där fler än två aktörer med begränsade 

resurser söker manöverutrymme genom utbyte med varandra.108  

 

  
Figur 1.0 Intressen och social interaktion enligt Coleman.109 

 

Figur 1.0 visar incitament för utbyten, enligt Coleman. Den huvudsakliga idén 

går ut på att om en aktör har något som är av intresse för någon annan, så 

kommer de två att vilja interagera. Vad vi ser i figuren är hur aktörerna A1 och 

A2 står i förbindelse och har kontroll över varsin särskild händelse E1 och E2.  

Utifrån sina respektive positioner har de sedan intresse av att bedriva utbyte med 

varandra för att komma i förbindelse av sådant som de själva inte kontrollerar 

vilket skapar en struktur för handling. Detta fenomen illustreras av de korslagda 

pilarna. Den egennyttiga handlingen blir ur ett sådant resonemang också till en 

social handling, en utgångspunkt som i följande stycke kommer att belysas med 

avseende på innehållet i de band som binder människor samman.  

 

Förtroende, förpliktelser och nätverk - ett socialt kapital 
Förtroende handlar ytterst om tillit i en relation mellan individer och tillit reglerar 

formerna för utbyte i deras relation. Men hur ska då ett begrepp som tillit förstås? 

En huvudsaklig förutsättning för tillitsskapande är ömsesidighet. Processen att 

skapa förtroende och tillit är att beskriva som tämligen delikat. Sociologen Niklas 

Luhmann diskuterar detta, och framhåller processens tautologiska undertoner då 

han menar att, för att komma i en reciprok tillitsrelation till någon är det av vikt 

                                                        
 
106 Linda D. Molm. Coercive Power in Social Exchange. Cambridge: Cambridge University Press. 

1997. Sid. 15ff. 
107 Coleman, 1990. Sid. 119-321. 
108 Ibid. 
109 Figuren används av Richard Swedberg. Principles of Economic Sociology. New Jersey: Princeton 

University Press. 2003.  
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att man initialt hyser tillit till den andre aktören.110 Med andra ord krävs det alltså 

en investering av tillit för att skapa en relation som innehåller ett visst mått av 

tillit som sedan successivt kan fördjupas. En tillitsskapande process startar 

vanligen med elementära saker, på en låg nivå, där insatserna inte är särskilt 

omfattande. Skulle man bli sviken behöver det inte få förödande konsekvenser 

och benägenheten att vilja bedra den andre är också liten, eftersom den 

potentiella vinsten i detta läge är att beteckna som marginell. Vad som händer är 

att investeringarna och insatserna ökar vartefter processen fortskrider och en 

ökad tillit blir resultatet av denna process. Allteftersom bandens stärks och tilliten 

ökar kan systemet för utbyte klara en större obalans. Tjänst och gentjänst handlar 

om en ömsesidighet där relationen förutsägs bli varaktig. Omedelbara 

svarshandlingar i ett sådant utbyte kan snarare bli ett tecken på misstro. En 

återgång till inledningsstadiets försiktighet kan signalera skepsis och resultera i 

upplösning. 111 En tillitsskapande process kan ta lång tid men när man nått en 

varaktighet och ett djup är den närmast oåterkallelig.  

 

Handlingar som inte följer av förpliktelser beskrivs med Luhmanns terminologi 

som supererogatoriska. 112  En sådan handling framstår som välment och 

aktningsvärd, ett slags överskottsuppträdande som går utöver vad man kan 

förvänta sig eller kräva, och som därför genererar krav på tacksamhet. Detta hade 

James Coleman i sitt utbytessociologiska perspektiv benämnt som ett skapande 

av en skuld, vari det ligger en förväntan att tjänsten skall gengäldas.113 Det är 

däremot viktigt att understryka att skapande av förpliktelser och förtroende i 

denna mening först och främst skall se som en oavsedd konsekvens av socialt 

samspel och inte något som individen fullt ut taktiserar kring.114 Som en metafor 

skulle man kunna använda scenariot av en förälskelse. Det är inte möjligt att rent 

strategiskt bygga upp en sådan process, det kommer som en oavsedd konsekvens 

av handlingar och levda erfarenheter. Varje individ har sina förväntningar och 

definitioner av en situation, det är i relation av detta kontextspecifika som tillit i 

en relation konstrueras. Att handla schablonmässigt utan referens till det specifika 

i just den relationen kan istället skapa tvivel och misstro. Varaktiga relationer som 

                                                        
 
110 Niklas Luhmann. Trust and Power. Chichester: Wiley. 1979 och Niklas Luhmann (1988) 

Familiarity, Confidence, Trust: Problems and Alternativesi Gambetta, D. (Red) Trust. Making 

and Breaking Cooperative Relations. Oxford: Basil Blackwell.  
111 Luhmann, 1979. Sid. 44, 
112 Luhmann, 1979. 
113 Coleman, 1990.   
114 Peter Maskell. Social Capital, Innovation and Competitiveness. I Stephen Baron, John Field 

& Tom Schuller (red.). Social Capital Critical Perspectives. Oxford: Oxford University Press. 

2000. 
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når ett djup kommer ur en ömsesidig påverkan på utvecklingen. Ju mer tillit som 

investeras i en relation, desto mer värdefulla blir de nyttigheter som byts. Det 

som beskrivs för tankarna till termer av gemenskap och vänskap, i uppvisandet 

av en slags seriesolidaritet. En relation som guidas av en informalitet vilken är 

implicit. Vänskapens fundament lämpar sig således inte för att göras explicita. 

Vänskap riskerar till och med att ”förstöras om den görs explicit och alltför tydlig. 

Vänskap går helt enkelt inte att organisera”.115  

 

Det förefaller ligga en motsättning mellan vänskapens status och vår strävan efter 

meritokratiska handlingsregler. Historikern Eva Österberg har diskuterat den 

frågan i sin bok som heter just Vänskap. Hon skriver; 

 
Vänner och sociala nätverk är på det hela taget vackra ord för dagens 
människor. Vi behöver vänskapen och vill helst tänka vackert om den i det 
privata livet. Om vi utan självkritisk sans använder personliga relationer i 
det offentliga livets korridorer, riskerar vi dock att undergräva de ideal som 
varit till för att ge alla medborgare samma chans att bli bedömda med 
samma mått.116 

 

Men så har vi inte alltid betraktat de informella nätverken, menar Österberg. De 

var i hög utsträckning ett naturligt inslag i 1500-talets Europa. Samhällena var 

impregnerade med gåvoekonomins logik samtidigt som staten försökte införa 

mer byråkratiska och meritokratiska handlingsregler. Vänskap kunde ”under ett 

och samma skede både berömmas och fördömas”.117 Detta kan ställas i relation 

till påståenden vi ser i dagens debatt; ”det är inte vad du kan utan vem du känner” som 

påstås vara avgörande för en persons utrymme att förverkliga sina intressen. 

Påståendet är oförtäckt men kanske också sant i vissa avseenden. Huruvida 

uttrycket är en bra beskrivning av vår samtid eller inte tänker jag emellertid lämna 

som en öppen fråga och istället fokusera på ytterligare aspekter som är 

sammanbundna med ett förtroende.  

 

Sociologen Piotr Sztompka har i sina analyser betraktat tillit som ett antagande 

om någons framtida handlingar.118 Detta vittnar om att man i sin tillit har format 

någon form av gemensam förståelsehorisont över vilka intressen som syns högt 

värderade. I en sådan relation finns lojalitet och ett mått av förpliktelse. Detta 

förtroende- och förpliktelsekapital kan beskrivas som en stark social mekanism 

och en värdefull nyttighet i det sociala samspelet.  

                                                        
 
115 Ahrne & Papakostas, 2002.  
116 Österberg, 2007 Sid. 180. 
117 Österberg, 2007. Sid. 171.  
118 Piotr Sztompka. Trust: A Sociological Theory. Cambridge University Press; Cambridge. 1999. 
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Nyttigheter i form av lojalitet har en mörk sida i att det också handlar om att 

definiera ut andra individer som räknas vara utanför den lojala gemenskapen. Ett 

litterärt exempel på en relation som bygger på förtroende och förpliktelse 

återfinns i Mikael Niemis skönlitterära bok Populärmusik från Vittula. I den 

situation som beskrivs talar en far i förtroende om hur lojaliteterna ser ut och hur 

pojken förväntas hålla isär sina framtida sociala relationer. 

 
– Det här måste stanna mellan oss. Förtroende. Man och man 
emellan... Det finns två släkter i kommunen som gjort oss mycket 
illa, och som du i all framtid måste hata. I det ena fallet bottnar det 
i en menedsrättegång 1929, i det andra gäller det några 
myrslåtterrättigheter som en granne lurade till sig av din farmors far 
1902, och båda dessa oförrätter skall hämnas med alla medel så snart 
du får möjlighet, ända till de djävlarna har erkänt, betalat, och 
dessutom bett om ursäkt på sina bara knän.   
 
Farsan sammanfattade de invecklade turerna genom årens lopp. Det 
var stämningar och motstämningar, falska intyg, mutande av 
myndighetspersoner, det var handgemäng, hotelsebrev, skador på 
egendom, utpressningsförsök och vid ett tillfälle en lovande 
älghund som kidnappats och knivmärkts som en ren i öronen. Det 
var ingen hejd på de grymheter som dessa vettvillingar förföljt oss 
med, och trots att vi hämnats efter förmåga låg vi fortfarande på 
mycket minus… Han nämnde släkternas namn, och redogjorde 
noga för deras olika sidogrenar och ingiften, där i vissa fall 
efternamnen ändrats, men där blodet var av samma giftiga sort som 
förut… Jag lade på minnet, och farsan förhörde mig eftersom 
ingenting fick glömmas eller förlåtas av rent slarv.  
Han föreslog mig en yrkeskarriär inom kommunal förvaltning, 
eftersom man där på en maktposition kunde orsaka helvetes mycket 
djävligheter, och dessutom var omöjlig att få bort, och genom 
finessrik svågerpolitik kunde mygla in anhöriga till kommunen så 
att den blev omöjlig att vistas i för dessa menedare och 
marktjuvar”119  

 

I detta exempel framträder både pojkens förtroendekapital, vilket han kan nyttja 

som medlem i en gemenskap, det vill säga hans släkt. Han kommer att kunna lita 

på deras framtida handlingar i förhållande till deras ömsesidiga intresse. Det 

                                                        
 
119 Mikael Niemi. Populärmusik från Vittula. Stockholm: Nordstedts förlag. 2000. Sid. 173ff. 

Stycket används också av Bo Rothstein & Staffan Kumlin som en illustration över socialt 

kapital. Demokrati, socialt kapital och förtroende. Göteborg: Göteborgs Universitet. 2001. 

Författarna använder då framförallt exemplet för att tydliggöra hur tillit och misstro kan skapas 

i en socialisationsprocess. 
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framträder också förpliktelser i vilka han förväntas bidra i det utbytet som i 

förlängningen skall marginalisera den släkt som är föremål för uteslutningen.  

 

Förpliktelser härrör sig till de motprestationer vi kan förvänta oss av andra med 

tanke på vad vi gjort för dem, eller vad vi är skyldiga andra med tanke på vad de 

har gjort för oss. Förpliktelser har som utgångspunkt att vi är mer eller mindre 

styrda av normen att både ge och ta, det vill säga ömsesidighet, åtminstone om vi 

vill fortsätta att investera i relationen. 

 

Oftast handlar relationer som innehåller förpliktelser om en gemensam historia i 

någon mening. Förpliktelser och förväntningar finns då som ett resultat av 

varaktiga och fördjupade relationer där det finns ett element av förtroende vilket 

vuxit fram och skapat en starkare form av band. Förpliktelser kan också handla 

om relationer som i någon form kan beskrivas som institutionaliserade, med en 

tillhörighet som bygger på tydliga förväntningar om hur man förväntas handla i 

olika situationer, till exempel i en församling, en familj eller en del politiskt 

orienterade gemenskaper. Denna förpliktelse kan komma till uttryck i form av en 

förväntan om lojalitet eller identifikation. Utifrån Boltanski och Thévenots 

klassificering av ”worlds of justifications” är tillit, lojalitet och auktoritet typiskt 

för de relationer som kan betecknas som ”domestic”, det vill säga relationer som 

är att jämföra med släktskapslika band.120 

 

Effekten av att ingå i sådana relationer med starka tvingande band kan beskrivas 

i både positiv och negativ bemärkelse. Det positiva handlar om att denna form 

av sociala resurs kan beskrivas som mycket verkansfull. Att känna en förpliktelse 

gentemot en annan människa är inget man med lätthet kan bortse ifrån. Att bryta 

mot en förpliktelse är att bryta mot en social förväntan vilket kan resultera i en 

sanktion i någon form. Uttryckt i mer vardagliga termer handlar det i hög grad 

om att inte uppfylla förväntningar i relationen, vilket kan leda till känslor av svek 

och trolöshet. Vetskapen om detta bidrar till att hålla förpliktelserna oavvisliga. 

Men sociala relationer som har nått till detta djup av förtroendefullt utbyte har 

också en slags effektivitet i utbytet av nyttigheter som inte återfinns i de svaga 

bandens relationer. De relationer som bygger på ett visst mått av förpliktelse och 

förtroende tål en hög grad av obalans, det ligger implicit i relationens natur att 

man var för sig har investerat i någon form av framtid som kräver en varaktig 

lojalitet. Tjänster och gentjänster kan då återgäldas i långa loppet och 

                                                        
 
120 Luc Boltanski & Laurent Thévenot. The Sociology of Critical Capacity. I European Journal of 

Social Theory 2. Nr. 3. 1999. 
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nyttigheterna som utbyts behöver inte ha samma objektiva värde.121 Det är något 

ytterligare som har lagts till relationen som snarare handlar om känsla av 

gemenskap, tillhörighet och identifikation.  Förpliktelserna blir då till en slags 

lojalitet gentemot vad relationen genom historien har varit, vilket skapar en 

förväntan om att upprätthålla vad som blivit institutionaliserat, till exempel hur 

en fackföreningsordförande förväntas vara och med vem han eller hon lierar sig 

med. För att tydliggöra fenomenet förpliktelse kan vi använda familjen om 

metafor för en relation som är institutionaliserad. Individens förpliktelser ser 

olika ut genom skilda skeenden i livet. Har man barn präglas relationen av vissa 

förpliktelser, likaså gentemot åldrande föräldrar, mor – och farföräldrar eller 

partnern man valt att dela sitt liv med. Dessa relationer bygger på så starka band 

att även om förpliktelsen skulle te sig övermäktig är det inte ett alternativ att vid 

upplevelse av motstånd direkt ”dra sig ur”. Hursomhelst blir man inte förlöst 

från sina förpliktelser utan att det får konsekvenser för tilliten i relationen.  

 

Huruvida svaga eller starka relationella band är mest förtjänstfulla kan bara 

avgöras i relation till vad som ska bli gjort. Det gäller emellertid att aktören har 

känsla för vad relationen består i. Vem som helst kan inte göra anspråk på 

förpliktelse i en relation. Denna form av resurs har höga inträdesbarriärer. 

Resultatet av att på något sätt försöka använda sig av förpliktelse i ett utbyte när 

det inte finns täckning för det framstår närmast som löjeväckande.  

 

I tidigare forskning har relationer till andra människor konceptualiserats i termer 

av ett socialt kapital. 122  Vad man avser fånga är hur individer kan ha olika 

förutsättningar att realisera sina intressen som ett direkt resultat av hur deras 

relationer till andra människor ser ut. En övertygelse som är etablerad inom 

samhällsvetenskapen sedan några årtionden och kan sammanfattas i citatet; ”Allt 

socialt liv, ekonomin inkluderad kan förklaras i termer av intresse och kopplingar 

och frånvaron av kopplingar”.123 Ett socialt kapital är då en resurs som kan 

användas i utbyte med andra, i aktörens vilja att orientera sig mot ett intresse. När 

det kommer till utbyten mellan människor är vi, som Mark Granovetter hävdar, 

inte främmande aktörer på en marknad.124 Det sociala kapitalet kan beskrivas som 

                                                        
 
121 Jmr Sjöstrand, 2008, där detta fenomen blir tydligt. 
122 Robert Putnam. Making democracy work. Civic traditions in modern Italy. Princeton: Princeton 

University Press. 1993. Se även Coleman 1990. 
123 Swedberg 2003, Sid. 73. (Min översättning.) 
124 Mark Granovetter. Economic Action and Social Structure. The Problem with 

Embeddedness. I American Journal of Sociology. Vol 91. Issue 3. 1985. Sid. 481-510; Mark 

Granovetter. The Impact of Social Structure on Economic Outcomes. I The Journal of Economic 

Perspectives. Vol 19. Nr 1. 2005.  
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det sociala kitt vilket gör transaktionen i det sociala möjlig. Detta kitt kan bestå 

av förtroende och förpliktelse. För att skapa förtroende behöver vi använda någon 

slags investering. Detta kan vara en gåva, av materiell eller av icke-materiell natur. 

Information, skvaller eller att medverka till skapandet av någons sociala status 

kan utgöra exempel på en icke-materiell gåva. Förtroende kan också skapas med 

referens till en gemensam nämnare som verkar förborgande, som till viss del 

håller risken av utbytet. Denna ”tredje part” kan vara en organisation eller en 

ideologi där aktören använder sin tillhörighet som en förtroendeskapande faktor 

kring sin person i utbytet med andra aktörer. Affärsmässiga relationer kan istället 

använda prototypen av ett avtal för att skapa en säkerhet i transaktionen. Så 

fungerar inte andra former av sociala relationer. Premisserna för vänskap ser till 

exempel annorlunda ut och tål inte att explicit formuleras som ett avtal.125  

 

Analogin av ett kapital finns det all anledning att vara försiktig med.126 Det kan 

med fördel liknas vid ett kapital i den meningen att det är fråga om en resurs. Det 

kan också beskrivas som ett kapital i bemärkelse av att en individ kan ha mer eller 

mindre tillgång till former av socialt kapital, dessa är med andra ord inte jämnt 

fördelade. Ett socialt kapital kan däremot inte investeras, placeras, flyttas eller 

ackumuleras i samma bemärkelse som ett finansiellt kapital. Finansiellt kapital har 

ett värde som är absolut och avpersonifierat. Pengar som resurs är överförbart 

till olika sorters sammanhang vilket det sociala kapitalet inte är. Den 

underliggande principen för socialt kapital handlar istället om att det finns 

informella relationella resurser (såsom tillit, status, information, heder, 

förtroende) vilka vi använder i olika former av mellanmänskliga utbytesrelationer 

och transaktioner.127 I det avseendet blir det poängfullt att jämföra resurserna 

med ett finansiellt kapital. Individen vänder sig till sina relationer för att 

mobilisera sociala resurser, nätverken kan därför beskrivas både som ett socialt 

kapital men också som bärare av andra former av socialt kapital.128 Mycket av den 

moderna forskningen kring socialt kapital överlappar varandra när de identifierar 

nätverk och förtroende som centralt i förståelsen av vad socialt kapital både är 

och gör.129  

                                                        
 
125 Österberg, 2007. Ahrne & Papakostas, 2002.  
126 Se t.ex. kritiken formulerad av Kenneth Arrow. Observations on Social Capital. I Social 

Capital. A Multifaceted Perspective. Partha Dasgupta & Ismail Serageldin (red.). Worldbank. 2000. 
127 Coleman, 1990. 
128 Alejandro Portes. The Two Meanings of Social Capital. I Sociological Forum. 15. 2000.  
129 Se t.ex. Coleman 1990; Ronald S. Burt. The Contingent Value of Social Capital. I 

Administrative Science Quarterly. 42. 1997; Michael Woolcock. Social Capital and Economic 

Development: Toward a Theoretical Synthesis and Policy Framework. I Theory and Society. 27(2).  

1998; Anderson, A. R., & Jack, S. L. (2002). The articulation of social capital in Entrepreneurial 
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En relation mellan två aktörer är sällan isolerad från omvärlden. Oftast är det 

istället så att relationer hakar in i varandra och relaterar till varandra under olika 

skeden. Detta synsätt ger oss en bild av ett relationsmönster som en process i det 

sociala. Det är inte nödvändigt att alla som är involverade i en relation vet precis 

vilka andra som är med. Men med utgångspunkt i individen kan vi tala om ett 

nätverk av relationer. Begreppet nätverk kan då definieras som ett mönster av 

relationer som förenar sociala aktörer.130 I en definition av sociala relationers olika 

grundformer gör sociologen Göran Ahrne en distinktion mellan institutionen, 

organisationen och nätverket. I hans definition blir nätverket en illustration över; 

 
[…] hur spontana band uppkommer mellan människor. Dessa band 
vilar inte på några tydliga överenskommelser, men de bygger ändå 
på upprepade kontakter mellan kända individer, som leder till att 
man får gemensamma referensramar som är specifika för dem som 
ingår i nätverket.131 

 

Formen på denna sociala relation kan hållas i kontrast till hur organisationen står 

för något som är formellt beslutat och där en grupp av människor officiellt står 

bakom beslutet. De sociala relationerna som illustreras i nätverket är istället att 

beskriva som friare och mer diffusa.132 En institution beskrivs i Göran Ahrnes 

definition som föreställningar och förgivettaganden. Institutionens form för 

sociala relationer präglas av samma opersonliga grundelement som 

organisationen. Oftast kan man inte definiera precis hur, varför eller när en 

institution uppstod. Dessa djupt rotade förgivettaganden, som delas av en större 

grupp människor kan betecknas som kollektiva föreställningar.133 Av dessa tre 

definitioner är det nätverket som interaktionssätt som öppnar upp för en 

aktörsorienterad utgångspunkt. Vad innebär det då att ”ingå i” eller att ”ha” ett 

nätverk? Svaret måste ta sin början i att nätverk är just personliga och endast 

potentiellt existerande. Nätverket blir synligt för aktören först när det aktiveras 
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131 Ahrne, 2014. 
132 Ronald S. Burt. Brokerage and Closure: An Introduction to Social Capital. Oxford: Oxford 
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för ett utbyte av något slag. När man behöver vända sig till sina bekanta eller 

bekantas bekanta för att lösa en särskild fråga. Då aktualiseras innehållet i och 

premisserna för relationerna.  

 

Ekonomiskt agerande är alltså socialt, och entreprenören handlar i ett socialt 

sammanhang.134 Att ha goda relationer till andra människor är således bland den 

viktigaste resurs en person kan ha, en insikt som anammats av flera 

samhällsvetenskapliga nätverksperspektiv. 135  Med en nätverksansats blir det 

relationerna människor emellan som utgör själva strukturen av socialt och 

ekonomiskt liv.136 Synen på relationers betydelse i förståelsen av samhället blir så 

närmast till en ontologisk ansats.137 Med en sådan utgångspunkt refererar mitt 

angreppssätt till en tradition av New economic sociology som har växt fram i USA de 

senaste trettio åren. 138  Det forskningsfältet har en sociologisk vinkel som 

ifrågasätter både den översocialiserade bilden av aktörens förmåga till handling 

som den undersocialiserade tilltron till människan som enbart en ekonomisk 

varelse. Kombinationen som föreslås talar om ekonomin i samhället i termer av 

hur individer och grupper av individer är inflätade i varandra.139 Aktörer är som 

tidigare nämnts inte främlingar på marknaden utan det sociala livet bygger på att 

vi har relationer till varandra. 140 Nätverket blir så en förutsättning för att rent 

metodologiskt ha möjlighet att analysera sociala handlingar, en slags 

metodologisk relationism, som här kommer till uttryck i appliceringen av 

begreppet socialt kapital.  

 

Socialt kapital, i form av förtroenden och förpliktelser är alltså något som aktörer 

har i relation till varandra. Det som särskilt karaktäriserar denna form av kapital 

                                                        
 
134 Granovetter, 1985. 
135 Ylva Hasselberg. Spindeln i nätet. Erik Johan Ljungberg, lojalitet och ingenjörsidentitet på 
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användning av begreppet ”Embeddedness” i svensk forskning om socialt kapital se Sjöstrand, 

2008.  
140 Granovetter, 1985.   
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är att det förmeras i kontakt med andra. Aktörer som själva inte har det sociala 

kitt som behövs för att inleda eller upprätthålla ett utbyte i relation till en annan 

aktör kan använda en tredje part för att ankra upp ett förtroende eller skapa en 

förpliktigande hävstång. Detta är anledningen att socialt kapital inte sällan 

beskrivs som nätverk, eftersom kontakten till andra människor kan användas för 

att skapa förtroende runt den egna personen eller använda en förpliktelse som 

egentligen ligger inbäddad i en relation mellan två eller fler andra aktörer. 

Nätverken blir på så vis bärare av detta sociala kapital utifrån vilket individer kan 

vända sig för att potentiellt hämta resurser eller utbyta nyttigheter. En person 

som tar initiativ för att introducera nya individer till nätverket brukar inom 

teoribildningen om socialt kapital kallas för ”broker”.141 Den underliggande idén 

som dominerar forskningen om socialt kapital menar att nätverk kopplar samman 

individer med särskilda resurser.142 Det finns empiriska studier som visar att makt, 

prestige och sociala resurser har en tendens att koncentreras, vilket skulle 

innebära att individer skapar relationer till dem som förefaller vara lika dem 

själva.143 Detta resonemang leder oss till en möjlig konklusion där det är möjligt 

att hävda att socialt kapital är en individuell resurs, vilken är direkt beroende av 

relationer till andra individer och i förlängningen även deras relationer. Nätverken 

blir då en plattform för anskaffande av resurser, men inte ett socialt kapital i sig.  

 

Strukturella perspektiv på det sociala livet ser band, förbindelser, kopplingar och 

relationer och hur de med varierande styrka och intensitet binder människor 

samman i ett slags socialt landskap. 144  Granovetter (1974) visar i sin studie 

”Strenght of Weak Ties” att det inte bara är nära relationer som är viktiga. Istället 

ser han hur ändamålsenliga de svaga bandens karaktär kan vara då det handlar 

om att få tillgång till ny information. I Granovetters forskning handlar det om 

hur individer som söker arbete har större möjlighet att få information om ett 

eventuellt arbete via en ytlig bekant än från någon som finns i mer eller mindre 

samma sociala omgivning. Resonemanget är tillämpbart i många avseenden och 

handlar i grunden om att de glesa nätverkens styrka är dess potential att nås av 

ny information och därmed möjliggöra nya kombinationer medan de täta 
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nätverkens styrka ligger i sådant som snarare handlar om gemenskap och lojalitet. 

En individ har alla former av dessa svaga och starka relationer i sitt personliga 

nätverk. Några sociala band är täta och binder ganska hårt medan andra är lösa. 

Båda dessa sorter kan emellertid vara ändamålsenliga för olika saker. När det 

kommer till att skapa något nytt, att hitta nya kombinationer med hjälp av ny 

information är kopplingen till bekantas bekanta inte att underskatta. Men när det 

istället handlar om att uppbåda engagemang, ett försvar eller bevara något 

kommer de förbindande relationerna med förväntningar på lojalitet och 

gemenskap att vara mer verkansfulla.  

 

I en kritisk genomlysning av tidigare forskning finns flera exempel på hur 

nätverksbegreppet har hanterats mer som form än innehåll. Inom det akademiska 

forskningsfältet för ekonomisk geografi finns många exempel på hur 

nätverksbegreppet får en närmast bokstavstrogen definition, vilken många gånger 

tar sig uttryck i de grafiska illustrationer som på olika sätt vill beskriva eller mäta 

nätverkets yttre form. Med en sådan kvantitativ syn på nätverken betonas 

strukturella mönster, form och intensitet.145 Terminologin som appliceras i dessa 

strukturella illustrationer tydliggör mätbara egenskaper såsom centralitet, 

räckvidd eller täthet. Det blir användbart i den kvantitativa analysen av kluster 

och i tydliggörandet av deras länkar och noder. Denna precisa tolkning av 

nätverksbegreppets grafik och yttre form är inte förtjänstfull i en kvalitativ 

tolkning och förståelse av nätverkets relationer och informella utbyte av resurser 

och nyttigheter. Alla försök att avgränsa nätverket måste ses som en 

konstruktion.146 Tidigare formulerad kritik menar att risken med att överbetona 

den yttre formen för nätverk är att man då egentligen uppehåller sig vid en 

metodövning och begreppet blir operationaliserat till en mätmetod.147 Kritiker av 

ansatsen menar att denna typ av nätverksforskning har metoder som skymmer 

det faktum att det saknas relevanta frågeställningar, eller mer slagkraftigt uttryckt;  

 
Mycket precisa svar på tämligen ointressanta frågor. Man kan på 
decimalen mäta ett nätverks täthet men man vet fortfarande inte 
vilken betydelse nätverket har eller vilken roll det spelar för sin 
omgivning.148  
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Poängen med att rikta en sådan kritik är att tydliggöra att en kvantifiering av 

nätverkets relationer inte är att betrakta som ointressant eller rent omöjlig i sig, 

däremot måste en förståelse för relationernas innehåll utgöra en förutsättning för 

kvantifieringen. Men dessa illustrationer har också kapacitet att framställa viktiga 

förhållanden, till exempel visar Castilla m.fl. hur grundarna av halvledarindustrin 

i Silicon Valley konstituerar en tät koncentration av kopplingar. I deras grafiska 

framställning syns hur individer är dem som bildar viktiga länkar i framväxten av 

Silicon Valleys IT-industri.149 Det finns också exempel på mer lösa tillämpningar 

av begreppet nätverk som ur analytiskt avseende är lika oändamålsenliga för 

denna studies syfte. Exempel på en oprecis användning av begreppet återfinns i 

de studier som närmast hanterar nätverk som en metafor, till exempel i 

benämningen nätverkssamhälle. 150  Kritiker menar att det blir ett sätt att 

konceptuellt inringa något som är svårt att beskriva och konsekvensen blir en 

alltför svag teoretisk förankring.151  I synen på nätverk som bärare av socialt 

kapital behövs en mer teoretiskt förankrad definition av vad både nätverk och 

socialt kapital är och varför de är att betrakta som förenliga?152  

 

Att använda analogin av ett nätverk är alltså ett sätt att analysera hur utbyten 

mellan människor flödar och hur det bildar agglomerationer av relationer, något 

som understryks i den forskning om socialt kapital som behandlar strukturella 

aspekter såsom nätverkets densitet och framväxt. 153  Problemet med att låta 

frågeställningarna inspireras av ett sådant strukturellt perspektiv är att en social 

gemenskap dessutom har mekanismer och sociala funktioner knutet till sig såsom 

tillhörighet och lojalitet vilket gör den till något mer än bara en ”agglomeration 

av relationer”. Sociala mekanismer som inkluderar eller exkluderar är essentiella 

för att en känsla av tillhörighet skall konstrueras socialt.154  
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Vilka potentiella effekter får då olika slags relationer och gemenskaper för 

omgivningen och lokalsamhället? Forskning som behandlat motsvarande fråga 

har delat in gemenskapers relationer i de sammanlänkande och bindande effekter 

som det kan fånga.155 Den bindande formen representerar starka band mellan 

homogena grupper, vilka ofta exkluderar utomstående. De relationer som kan 

benämnas som sammanlänkande och överbryggande är istället lösa band mellan 

olika sociala grupper och mellan aktörer. Ju fler kontakter och lösa band som 

finns att tillgå desto större blir individens potentiella sociala resurs. Detta gör att 

inträdesbarriärerna till att ingå i denna typ av nätverksrelation är relativt låga.  

 

Inträdesbarriärerna till de täta nätverkens gemenskap är i kontrast mer 

omfattande men värdet på de nyttigheter som utbyts kan också antas vara högre 

vilket till exempel kan ta sig uttryck som tillit mellan individer. De ömsesidiga 

utbyten som realiseras i ett sådant nätverk kan begåva individen med ett socialt 

kapital av förtroenden att använda och hävda både inom nätverkets relationer 

men också i förhållande till omgivningen. Ett förtroendekapital omfattar på så 

vis de resurser och tillgångar som den enskilde kan aktivera tack vare det rykte 

eller renommé vederbörande har om sig, att vara en pålitlig person. 

 

När det kommer till klassificeringen av sammanlänkande och bindande socialt kapital 

ska indelningen inte läsas som att det sammanlänkande enbart genererar ”goda” 

aspekter medan det bindande tolkas i negativ mening. Vad som istället kan 

understrykas är att det sociala kapitalets egenskaper kan ses både som ett klister 

med bindande egenskaper och som ett smörjmedel som underlättar rörelsen.156 

Det sammanlänkande sociala kapitalet rymmer förutsättningar för kritiskt 

tänkande och tolerans medan det samtidigt för med sig en låg grad av kulturell 

identifikation. Med andra ord har individer i en sådan gemenskap svårare att tala 

om en ”Vi-känsla” beroende av kultur. Det är ett fenomen vars effekter kan 

diskuteras. Sociologen Richard Sennett kallar ”Vi” för ett farligt pronomen 

eftersom det har en tendens att liksom de bindande formerna av socialt kapital 

understryka en kulturell identifikation med känsla av en delad världsbild som 

utgångspunkt för förtroende. Uppenbara nerdrivande aspekter av det är social 
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konformitet på grund av uteslutning av utomstående. 157  För individen i ett 

nätverk vars relationer kan beskrivas som sammanlänkande framträder 

möjligheterna att få ny information som gynnsamma. Samtidigt finns risk för att 

om banden mellan dem som ingår i gemenskapen är för lösa är informationen 

kanske inte så mycket värd, eller vad man kan beteckna som överflödig. Om 

banden är täta och starka i sin karaktär finns istället risken att alla medlemmar av 

gemenskapen har liknande perspektiv och världsbild vilket försvårar flödet av 

något som skulle kunna vara väsentligen nytt, vilket är en uppenbar nackdel i 

sökandet på ”perfekt information”. Att aktörer skulle kunna inneha perfekt 

information är en övertygelse man valt att utgå ifrån inom rational-choice skolan. 

Det framstår som en orimlig tanke att en individ skulle kunna ha det. Men vi kan 

låna idén om att individen i sitt handlande är i ständigt sökande efter information 

i syfte att kunna orientera sig och tillvarata sina intressen. Då blir relationer till 

andra också till en viktig informationsförmedlare. Utbytet av information är i 

hägnet av en organisation ofta tämligen formellt styrt medan interaktionen i ett 

nätverk inte relaterar till en vedertagen ordning. Här kan många olika sorters 

information flöda i alla dess former, inte minst som skvaller.158 Empiriska studier 

av skvaller och relationer understryker att denna form av information färdas mest 

effektivt där det finns en slutenhet i nätverket. Dessa flöden beskrivs av Merry 

som; 
 

Gossip flows most readily in highly connected, morally homogeneous 
social networks, and it is here that its impact is greatest. For gossip to occur, 
the two participants must know a third part in common. The more mutual 
friends they have, the more people they can discuss. Every individual is at 
the center of a network of people he or she knows.159  

 

Skaller frodas därför i nätverk där flera personer är kopplade till varandra i en 

relation. I de nätverk där kopplingarna är lösare finns inte samma gynnsamma 

förutsättningar för skvallret att uppstå. Detta kan bero på att de täta nätverken 

och slutna gemenskaperna har ett större behov av att understryka sina 

världsbilder i termer av normer och uppfattningar. Om en individ skvallrar till en 

annan om deras gemensamme bekant och understryker hur förkastligt något är 

som denne gjort, är det med förväntningen att få medhåll. Om medhållet uteblir 

finns ingen förutsättning att fortsätta skvallra. Ömsesidigheten i utbytet är till viss 

del bruten. Nätverket är alltså en viktig informationsförmedlare, samtidigt som 

det bildar en erfarenhetsmässig bakgrund, vilken blir relevant då beslut fattas. Nätverk 

                                                        
 
157 Richard Sennett. När karaktären krackelerar. Människan i den nya ekonomin. Stockholm: Atlas. 

2000. 
158 Merry (1984) refererad till i Coleman, 1990 sid 283. 
159 Ibid. 
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kan således vara en ”positiv resurs och ett institutionellt hinder”.160 I ett företags 

uppbyggnadsskede kan tillgången på kapital och information om exempelvis ny 

teknik eller nya marknader vara avgörande för om en etablering ska lyckas eller 

misslyckas. Här är nätverksaspekten central. I ett skede av omvandling kan av 

samma orsak nätverksaspekten vara avgörande, med tillägget att etablerade 

relationer nu kan fungera som hinder för förändring.161 Hinder blir de, menar 

tidigare forskning, därför att nätverkslogiken uppmuntrar individen att erkänna 

och prioritera de sociala banden. 162 I nätverk som antagit slutna former framstår 

detta tydligare. Vilka implikationer har då detta för en entreprenör som försöker 

utverka manöverutrymme och göra nya kombinationer? Den tidigare forskning 

som särskilt intresserat sig för teman kring nytänkande och innovation har bland 

annat används Ronald Burts syn på kreativitet och idéskapande, vilket i hans 

mening blir till något som hänger samman med en bestämd strukturell position i 

ett socialt nätverk.163 Att ha många olika relationer med människor kan i denna 

bemärkelse innebära en konkurrensfördel och ökar möjligheterna till att vara 

välinformerad och benägen att göra nya kombinationer och tolkningar av 

situationer.   

 

Idéer och insikter kan ha olika ursprung och ta varierande vägar. Poängen med 

att använda Burts resonemang är att peka på hur idéer har en benägenhet att resa 

från den ena gruppen till den andra och att nytänkande inte sällan handlar om att 

kombinera kunskapselement från flera olika grupper, det vill säga att utnyttja sitt 

sociala kapital, i form av många kontakter.164 Vad individen potentiellt kan göra 

är alltså att aktivera sitt eget nätverk i skapandet av ett manöverutrymme. När det 

kommer till att vara nyskapande och innovativ kan Burts resonemang hjälpa oss 

att se hur individer vars sociala förbindelser har kapacitet att slå en bro över 

strukturella hål har tidig tillgång till information och olika former av tolkningar, 

vilket ger dem en konkurrensfördel i upptäckandet av bra idéer. 165  Burts 

argument bygger på ett antagande att kreativitet inte direkt är en egenskap som 

                                                        
 
160 Jan Glete. Ägande och industriell omvandling. Ägande och industriell omvandling I det mogna 

industrisamhället 1920-1990.  Stockholm: SNS Förlag. 1994. Sid. 27-28. Institutionellt hinder så 

som Jan Glete använder det relaterar till Douglas Norths definition av institutioner. Hit räknas 

en uppsättning av både formella och informella spelregler att navigera efter på den sociala 

spelplanen. I detta sammanhang avses framförallt den informella aspekten av vad nätverk kan 

producera såsom förpliktelser och förväntningar om ett visst ömsesidigt beteende.  
161 Hasselberg, 2003. Sid 6-7.  
162 Hasselberg, 2003. 
163 Burt, 2004. 
164 Burt, 2004. Sid. 356. 
165 Burt, 2004. 
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står att finna hos personer i sig själva. Företeelsen påminner om resonemanget 

där socialt kapital antas återfinnas i relationen mellan aktörer, inte hos 

individen.166 Det är just denna åtskillnad som utmärker definitionen av ett socialt 

kapital, och skiljer ut den från ett humankapital. Det vill säga att det potentiella 

värdet av en relation inte finns investerade i individen utan snarare potentiellt i 

förbindelsen mellan individer och grupper av individer.167  

 

Om en relation och nätverk av relationer ska kunna upprätthållas under en längre 

tid måste det finnas en ömsesidig förståelse av utbytet och den interna 

prissättningen vad gäller nyttigheterna i utbytet. Den som gör alltför få 

motprestationer kan riskera att marginaliseras av de andra. De som gör alltför 

stora motprestationer gör mottagaren förlägen och ställer krav på ytterligare en 

motprestation. Man kan i denna mening, åtminstone grovt förenklat befinna sig 

på plus eller minus i utbytet med varandra, likt kapitalet i en balansräkning. 

 

I Tabell 2.0 tydliggörs hur relationers innehåll skapar förtroenden och 

förpliktelser vilket tidigare forskning har kategoriserat utefter relationens 

sammanlänkande eller bindande effekter. En utav kolumnerna föreslår en 

analytisk dimension, vilken visar på vilken nivå den tidigare forskningen 

företrädesvis har hanterat fenomenet. Karaktären på begreppet socialt kapital, 

rymmer kapacitet att rikta sig till olika samhälleliga dimensioner, något som inte 

alltid är explicit uttryckt i den forskning som använder sig av begreppet.168  I tabell 

2.0 har jag avgränsat detta till tre möjliga sätt att närma sig en analys av socialt liv. 

Ur ett makroperspektiv kan vi ställa socioekonomiskt orienterade frågor likt 

Robert Putnam. Ur ett mer mesoorienterat perspektiv kan vi likt Mark 

Granovetter eller James Coleman rikta blicken mot sociala relationer och 

mänskliga utbyten. Ett sådant strukturellt perspektiv på mesonivå används även 

frekvent av dem som vill kartlägga nätverkets form. Den tredje dimensionen av 

samhället sätter fokus på aktörer som handlar.169 Med begreppet socialt kapital 

kan då aspekter av det individuella manöverutrymmet diskuteras, till exempel 

utifrån aktörens tillgång till information eller status. En möjlig uppdelning av 

begreppets dimensioner kan således konkluderas i den 

                                                        
 
166 Coleman, 1990. 
167 Coleman, 1988 
168 Huber, 2009. 
169 Burt, 2004; Coleman, 1990; Nan Lin. Social Capital. A Theory of Social Structure and Action. New 

York: Cambridge University Press. 2001. 
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socioekonomiskt/kulturellt orienterade170, den strukturellt orienterade171 och den 

individ - och aktörsorienterade.172 De analytiska kategoriseringarna utesluter inte 

varandra, men om man ska kunna kombinera dessa dimensioner krävs en 

tillfredställande koppling mellan mikro- meso och makroperspektiv.173 Utöver 

denna kategorisering av litteraturen är det även värt att framhålla ytterligare två 

olika förhållningssätt. Det föreligger en skillnad mellan den forskning som tagit 

fasta på normativa element där socialt kapital förutsätts göra gott 174, och de 

teoretiska antaganden som deskriptivt behandlar socialt kapital som neutralt.175 

Denna studies ansats hör till den senare kategorin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 
170 Maskell, 2000.  
171 Ronald S. Burt. Structural Holes: The Social Structure of Competition. I The Social Structure of 

Competition. Harvard: Harvard University Press. 1992. 
172 Lin, 2001. 
173 Coleman, 1990. 
174 Michael Kitson, Bernard Toh & Sria Iyer. Social Capital, Economic Growth and Regional 

Development. I Regional Studies. Vol 38. Nr 8. 2005. Sid. 1016; Kent E Portney & Jeffrey M 

Berry. Mobilisong Minority Communities: Social Capital and Participation in Urban 

Neighborhoods. I American Behavioral Scientist. Vol 40. 1997. Sid. 71; Ronald Inglehart. 

Modernization and Post-Modernization: Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies. Princeton, 

NJ: Princeton Univeristy Press. 1997. Sid. 188; Francis Fukuyamas. Social Capital and the 

Modern Capitalist Economy. I Stern Business Magazine. Vol 4. Nr 1. 1997; Francis Fukuyama. 

Social Capital, Civil Society and Development. Third World Quarterly. Vol 22. Nr 1. 2001. 
175Coleman, 1990; Westlund, 2006; Woolcock, 1998. 
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Tabell 2.0. Innehåll och funktion för två typer av socialt kapital. 

Utgångspunkt Sammanlänkande 

socialt kapital 

Bindande socialt 

kapital 

Analytisk 

dimension 

Styrkan ligger i; Svaga band 

ens möjligheter 

Starka bandens 

innehåll 

Makro/socioekon

omi 

Utbytet präglas av; Symmetri Asymmetri Meso/struktur 

Inträdesbarriärerna till 

gemenskapen är; 

Låga Höga Mikro/aktör 

Relationernas positioner Horisontella Vertikala Meso/struktur 

Gemenskaperna verkar i 

relation med sin 

omgivning; 

 

Överbryggande 

 

Förpliktigande Makro/socioekon

omi 

Som medverkande kraft i 

utvecklingen understryker 

relationen; 

 

Flexibilitet Permanens 

 

Makro/socioekon

omi 

Exempel på yttre form Vänskap, personlig 

relation och 

informalitet. 

Organisation, 

institution, 

formalitet och 

tillhörighet 

 

Meso/struktur 

Uttryckt i metaforer kan 

relationen jämföras med; 

 

Kärlek Familjen, 

äktenskapet 

Mikro/aktör 

Konkluderande 

beskrivning av relationen; 

Relationer med ett 

djup och varaktighet 

som skapar en 

ömsesidig påverkan 

på utvecklingen 

Relationer som i 

någon form är 

institutionaliserade 

och har ett 

element av 

förtroendekapital i 

sig 

 

  

Det ligger inget värde i att hålla dessa olika analytiska nivåer separerade i någon 

egentlig mening, kopplingar mellan ovanstående analytiska nivåer är istället att 

föredra. Tabell 2.0 visar enbart hur centrala frågeställningar inom forskningsfältet 
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om socialt kapital och utveckling oftast är adresserad till olika nivåer och hur 

dessa nivåer kan göras mer explicita. Olika nivåers infallsvinklar kan vara mer 

eller mindre användbara, beroende av vad vi söker förståelse kring, eller vill 

belysa. Den sociologiska forskningens olika sätt att intressera sig för samhället 

och dess människor kan med andra ord delas in i fokus på 1) aktörer som handlar 

2) människors samspel och 3) samspelets organisering.176 

 

Det mikroorienterade perspektivet använder individen som utgångspunkt för att 

förstå intresse, val, rationalitet och premisserna för samordning i det sociala.177 

Den analytiska dimensionen är således mikro men man kan med fördel göra 

kopplingar till en makronivå. 178  Aktörer orienterar sig i enlighet med sina 

intressen och då behöver de även förhålla sig till en institutionell kontext. Med 

referens till Tabell 2.0 tydliggörs detta till exempel av hur kärlek kan ses som ett 

innehåll för relationen medan äktenskapet och familjen kan ses som den 

organiserade och institutionella formen. Det är även ur individers perspektiv som 

inträdesbarriärerna till olika gemenskaper framträder och framförallt upplevs. 

Dessa relationella aspekter är också något som kan fångas upp på en mesonivå. 

Utbyten och handlingsstrukturer är just sådana uttryck av sociala relationer som 

bäst förstås i ljuset av både aktör och struktur. Forskning som behandlar dessa 

frågor söker även identifiera mekanismer och formerna för sociala relationer. Det 

vill säga strukturella aspekter av hur de är organiserade. Ofta uttrycks deras 

skillnad i termer av att vara vertikala eller horisontella, lösliga eller varaktiga.179 

Den forskning som vill illustrera nätverk med hjälp av noder och mått formulerar 

också mycket av sina frågeställningar på denna mesonivå.180  

 

Den analytiska dimension som vill använda terminologin av ett socialt kapitals 

sammanlänkande och bindande former för att förklara socioekonomiska 

fenomen på en makronivå formulerar ofta frågor som handlar om hur nätverken 

bidrar till stabilitet eller utveckling. Alltså, hur gemenskaperna verkar i relation till 

sin omgivning och vilka konsekvenser det får för samhället.181 En del låter även 

                                                        
 
176 Inspirerat av en disposition som återfinns Oskar Engdahl och Bengt Larsson. Sociologiska 

perspektiv. (2006). Lund: Studentlitteratur.  
177 Granovetter, 1985 
178 En koppling som bli tydlig hos Coleman, 1990. 
179 Nämnda strukturella aspekter syns hos Bourdieu & Wacquant, 1992; Huber, 2009; Tunisini 

& Bocconcelli, 2009 
180 Se till exempel Burt, 1997; Lin et al., 2012. 
181 Maskell, 2000, skriver “Where social capital is defined as being created within a geographical 

region by ‘citizens’.  
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betydelsen överlappa med begreppet kultur.182 Det är ett synsätt som kräver en 

form av överblick av relationer och mönster av sociala relationer. Alla tre 

analytiska nivåer ger oss användbara perspektiv i analysen av platsers relationer 

och utveckling. I nästa stycke får typologin av det industriella distriktets relationer 

tjäna som ett exempel på hur plats och det sociala samspelet kan beskrivas höra 

samman.  

 

Platsens relationer och utveckling  
Platsen har beskrivits ha stor betydelse för analysen av lokal industriell dynamik 

då den kan ses som bas för sociala handlingar, relationer och lärande.183 I en sådan 

definition understryks kopplingar, band och relationer mellan aktörer och 

aktiviteter i ett rumsligt perspektiv.184 Här framträder platsens funktion som en 

aktivitetsarena eller ett område där människors olika relationer och aktiviteter 

bottnar. För denna studie handlar det om hur den individuella aktören utnyttjar 

sitt sociala kapital när denne handlar och interagerar i det lokala. Framväxten av 

relationer och socialt kapital betraktas i denna studie som en konsekvens av 

aktörers utbyte med varandra. Med en sådan ansats blir lokalt socialt kapital 

detsamma som de relationer som finns på en plats.185 Betoningen i en sådan 

definition bör ligga på att det är människor som är lokala i den meningen att de 

spenderar det mesta av sin tid på en ort eller i ett lokalsamhälle, vilket inte 

utesluter att de även har relationer i andra delar av världen. Deras sociala 

relationer i termer av ett socialt kapital begränsas inte av avstånd eller geograi.186 

Kulturgeografers upptagenhet vid lokala agglomerationer framhåller hur viktig 

närhet i det lokala är, som en drivande faktor för att det sociala samspelet med 

alla sina utbyten lättare kan bli verklighet.187 Doreen Massey använder begreppet 

aktivitetsrum när hon beskriver den sociala dimensionen av plats på följande sätt; 
 

                                                        
 
182 Coletti, 2010; Inglehart & Baker, 2000. 
183 Björn T. Asheim. Industrial Districts as ‘Learning Regions’: a Condition for Prosperity. I 

European Planning Studies. Vol. 4. 1996. Sid. 379-400. 
184 Jmf t.ex. Jane Jacobs. The Death and Life of Great American Cities. New York: Random House. 

1961.  
185 Maskell, 2000 
186 Maskell, 1999. 
187 Ron Boschma & Koen Frenken. Evolutionary Economics and Industry Location. Review for 

Regional Research. Vol 23. 2003. hävdar att regional utveckling är en evolutionär, stigberoende 

process och därmed är den också platsspecifik. 
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The activity space of something is the spatial network of links and 
activities, of spatial connections, within which a particular agent 
operates.188 
 

Masseys synsätt hjälper oss därmed att understryka de koncept som även framstår 

som centrala i den nya ekonomiska sociologin; handling, intresse och världsbild. 

 

Inom ekonomisk geografi studeras geografiska mönster av innovation med en 

tydlig referens till Alfred Marshalls tidigare forskning. Forskningstraditionen är 

bland annat synlig i begrepp som understryker platsen, i termer av innovativa 

miljöer, lärande regioner och regionala innovationssystem. 189  I denna studie 

framstår det inte som aktuellt att använda någon av dessa termer eftersom de 

betonar en syn på lärande och system som har en tendens att skymma aktören 

och det individuella handlandet. 

 
Det finns en modern tradition av teoretiska perspektiv som understryker de 
rumsliga aspekterna som en tillgång, med vilka vi kan fånga betydelsen av sociala 
relationer. Gemensamt för dessa perspektiv är att de framhåller hur kontexten av 
en plats fungerar som en slags tolkningsram vilken bäddar in företagen och dess 
aktiviteter i ett sammanhang.190 Ansatsen återfinns till exempel hos Anna-Lee 
Saxenian som framhåller att varje plats och dess ”industriella system” är unik och 
har en historia som format dess förutsättningar. Saxenian har bland annat skildrat 
karaktären på vad hon kallar industriella system, i Silicon Valley och Route 128, 
på 1980-talet. Hon lyfter fram en rad väsentliga skillnader vilka kan återföras på 

                                                        
 
188 Massey, 1995. Sid 54. 
189 Roberto Camagni. Innovation Networks: Spatial Perspectives. London: Belhaven. 1991; 

Asheim, 1996; Björn T. Asheim & Mark Gertler. The geography of innovation: Regional 

innovationsystems. I Fagerberg J, Mowery DC and Nelson RR (red.) The Oxford Handbook of 

Innovation. Oxford: Oxford University Press. 2005. Sid. 291–317; Björn T. Asheim. Kluster, 

regionala innovationsystem och lärande regioner. I Benner, M. (Red). Innovationer: Dynamik och 

förnyelse I ekonomi och samhällsliv. Lund: Studentlitteratur. 2005. Björn T. Asheim. The changing 

role of learning regions in the globalising knowledge economy. I Regional Studies, 46(8). 2012. 

Sid. 993-1004; Philip Cooke, Mikel Gomez Uranga & Gogio Etxebarria. Regional innovation 

systems; Institutional and organisational dimensions. I Research Policy. 26. 1997. Sid 475-491. 
190 Anna-Lee Saxenian. Regional Advantage. Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128. 

Cambridge MA: Harvard University Press.1994; Bengt Johannisson. Networking and 

Entrepreneurial Growth, i D.L Sexton och H. Landström, (red), Handbook of 

Entrepreneurship. Oxford: Blackwell Publishers Limited. Peter Maskell & Anders Malmberg. 

Localised learning and industrial competitiveness. I Cambridge Journal of Economics, 23. 1999. Sid. 

167–18; Franco Malerba & Luigi Orsenigo. The Dynamics and Evolution of Industries. Working 

Paper WP-94-120. IIASA. Laxenburg. Ron Boschma. Proximity and Innovation: A Critical 

Assessment. I Regional Studies. Vol 39. No 1. 2005. Sid. 61-74. 
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en diskussion om sociala relationer. I Silicon Valley är det industriella systemet 
baserat på nätverksformationer som kommit till i samarbete och i konkurrens. 
Företagen har någon form av relation till varandra, inte minst för att 
arbetsmarknaden är öppen och tekniken är relaterad. Saxenian beskriver 
nätverkens karaktär som porösa, detta eftersom det inte tycks finnas några 
distinkta gränser mellan företagen, lokala institutioner och de lokala universiteten. 
Denna struktur uppmuntrar enligt Saxenian till en horisontell kommunikation 
där även utomstående leverantörer och kunder involveras. I ett kontrasterande 
exempel argumenterar Saxenian för att det industriella systemet i Route 128 
domineras av en mer hierarkisk struktur där kommunikation och information 
flödar vertikalt. Företagen är i detta industriella system mer självständiga och 
gränserna dem emellan och mellan deras kunder och leverantörer upprätthålls. I 
tolkningen av detta kulturellt kodade fenomen framhåller Saxenian att det 
industriella systemet i Route 128 bygger på att företaget är självtillräckligt, vilket 
i sig skapar ett behov av att värna stabilitet framför förnyelse. 

 

Resonemangen känns igen från tongivande forskning som intresserat sig för 

relationer och kultur i det lokala.191 The third Italy är ett exempel på hur en flexibel, 

specialiserad och decentraliserad produktion bärs upp av företag som ligger 

lokaliserade nära varandra med ganska lösa vertikala kopplingar sinsemellan.192  

Det som utmärker denna form av relation mellan företagen är att de tycks ha 

skapat en alldeles egen atmosfär. Alfred Marshall uttrycker det som att”the 

secrets of the industry are in the air”.193 Hemligheten är emellertid kanske inte 

något annat än sociala relationer med en historia. De ofta specialiserade företagen 

i det industriella distriktet har genom utbyten av nyttigheter skapat en social 

handlingsstruktur vilken man måste vara invigd i för att förstå och för att ha 

manöverutrymme att utnyttja.194  Det handlar om att ömsesidigt bidra till ett 

utbyte av nyttigheter efter gåvoekonomins logik. Genom en sådan interaktion 

skapas en väv av socialt kapital där den individuella aktören liksom med ett 

finansiellt kapital kan kalkylera kring tjänst och gentjänst. Samspelet kan då 

förstås som ett instrumentellt utbyte av nyttigheter som grundläggs i en kalkyl 

                                                        
 
191 Alfred Marshall. Principle of Economics. London: MacMillan. 1890; Alfred Marshall. Industry and 

Trade. London: MacMillan. 1929.  
192 Ann Markusen. Sticky places in slippery space: a typology of industrial districts. I Economic 

Geography. Vol 72. No 3. 1996. Sid. 393-313. 
193 Alfred Marshall. Principle of Economics: An Introductory Volume 9th edition. London: 
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Light Industry on Tuscany: An Interpretation. I Economic Note. Nr 2-3. 1978. 
194 Bengt Johannisson, Marcela Ramírez-Pasillas & Gösta Karlsson. The Institutional 

embeddedness of local inter-firm networks: a leverage for business creation. Entrepreneurship & 

Regional Development. Volume 14, Issue 4, 2002, p 297-315. 
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över kostnader och intäkter. Men kalkylerandet skall inte tolkas som fullt 

medvetet utan det handlar istället om en slags social attraktion som får människor 

att närma sig varandra för att inleda diverse utbyten. Attraktion hos andra 

grundas i en förväntan om att samspelet med andra i någon mening skall vara 

belönande, antingen genom att samspelet i sig uppskattas, eller genom att det kan 

leda till att man får tillgång till varor tjänster eller hög social status.195 Detta 

komplexa sociala underlag kan framstå som ett mysterium eller något hemligt 

men egentligen är det en oavsedd social struktur som formats av företagarnas 

sociala relationer. 196  Företagarna i det som forskare valt att kalla industriellt 

distrikt interagerar för att det tjänar deras egenintresse. Det sociala kapital som 

de kan använda är personligt och kan inte liknas vid någon slags kollektiv källa 

att ösa ur, vilken skulle vara tillgänglig för vem som helst. Tillträdet till utbytet är 

istället relationellt förankrat och följer de många gånger outtalade premisserna för 

hur samarbete och konkurrens ska bedrivas.197 Men vad är det då som gör att just 

industriella distrikt verkar vara så framgångsrika tack vare sin specialisering och 

geografiska koncentration? Marshall skriver; 

 
When an industry has thus chosen a locality for itself, it is likely to stay 
there long; so great are the advantages, which people following the same 
skilled trade get from neighborhood to one another. The mysteries of the 
trade become no mysteries; but as it were in the air, and children learn many 
of them unconsciously. Good work is rightly appreciated, inventions and 
improvements in machinery, in processes and the general organization of 
the business have their merits promptly discussed; if one man starts a new 
idea, it is taken up by others and combined with suggestions of their own; 
and thus it become the source of new ideas. And presently subsidiary trades 
grows up in the neighborhood, supplying it with implements and 
materials…198 

 

Vad som händer, enligt tidigare forskning, är att täta sociala nätverk och öppna 

arbetsmarknader uppmuntrar entreprenörskap och dess kontinuerliga 

                                                        
 
195 Blau, 1986. Sid. 20ff.  
196 Ron Boschma., A, Wal. Knowledge networks and innovative performance in an industrial 

district. The case of a footwear district in the South of Italy. Industry and Innovation. Vol 14. No 2. 

2007. Boschma, R., Lambooy, J. Knowledge, Market Structure and Economic Coordination. 

Dynamics of Industrial Districts. Growth and Change. Vol 33. 
197 Jmf Maskell & Malmberg, 1999, som hävdar att företags konkurrensfördel är allt mer 

beroende av socialt kapital som resurs. Det är enligt hans perspektiv den enda resurs jämte 

arbetskraft som kan betecknas antas många former och som är immobil och därmed knuten till 

en plats. 
198 Marshall, 1961. 
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mobilisering av resurser.199 Enligt Marshall skapas dessa förutsättningar eftersom 

ett antal företag inom samma bransch genererar en samlad arbetsmarknad för 

yrkesskickliga anställda, vilket har en tendens att gynna både dem och företagen. 

Därtill, menar Marshall, har ett industriellt distrikt ett billigare och mer varierat 

utbud av produktionsfaktorer som är specifika för en viss bransch. 

Underleverantörer kan hålla ytterst specialiserade maskiner i ständigt bruk och 

därigenom få dem lönsamma. Den tredje centrala förutsättningen är att ett 

industriellt distrikt ger upphov till snabb spridning av information. Om någon 

kommer med en ny idé tas den upp av andra och kombineras med deras egna 

förslag, och därmed ger den upphov till fler nya idéer. Med en sådan insikt kan 

konkurrens även skildras utifrån ett raster om samspel och utbyte, och gränserna 

där emellan är inte distinkta eller enkla att omedelbart utvärdera. Detta fenomen, 

att företagen i ett industriellt distrikt konkurrerar samtidigt som de samarbetar, är 

något som Saxenian har visat i sina studier av Silicon Valley, en regional 

agglomeration av IT-industri som i sina relationer mellan företagen har många 

likheter med de Europeiska industriella distrikten. 200  Samtidigt som de 

konkurrerar lär de sig om hur marknaden förändras och hur teknologin utvecklas. 

Detta sker som en oavsedd konsekvens av samarbetsprojekt och gemensamma 

kopplingar till forskningsprojekt och universitet.  

 

Saxenians analys av hur platsens industriella system är en unik historiskt formad 

process kan också fungera som kritik mot de policyinitiativ som försöker imitera 

”exteriören” av framgångsrika platser, utan att ta hänsyn till processen eller 

historien bakom den regionala utvecklingen. Saxenian skriver “A industrial 

system is the product of historical processes that are not easily imitated or 

altered”.201 I min studie framstår de sociala relationernas historia i Karlskrona 

som en central faktor när det kommer till att analysera stadens förutsättningar 

och utveckling över tid. Utbytets historia har bäddat in socialt kapital i 

relationerna mellan platsens människor. Tidigare studier har i viss utsträckning 

valt att betrakta relationer som en kraftkälla vid lokalt utvecklingsarbete.202 Det 

är emellertid ett antagande som kräver en problematisering eftersom de band som 

binder i det lokala både möjliggör och begränsar aktörer i deras handlande. 

 

Det som utgör styrkan i lokalsamhället för en region, kan även utgöra svaghet i 

andra regioner. Många bruksorter har till exempel svårt att ta sig ur den sedan 

                                                        
 
199 Giacomo Becattini, Marco Bellandi, Gabi dei Ottai & Fabio Sforzi. From industrial districts to 

local development. An iternary of research. Cheltenham: Edward Elgar. 2003.  
200 Saxenian, 1994.  
201 Saxenian, 1994. Sid 162.  
202 Regionalpolitiska utredningens slutbetänkande: SOU 2000:87  
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lång tid uppbyggda starka inre sammanhållning som utgår från att alla vet sin 

plats.203 Det sociala kapitalet utgör då hinder för förnyelse och omvandling. Det 

finns dock exempel på industriregioner som har lyckats ta sig ur ett till synes låst 

läge. Karlskronas transformation 1989-2002 är ett bra exempel på en sådan 

regional förnyelse. I denna studie kommer fallbeskrivningen av Karlskronas 

transformation på 1990-talet hjälpa oss att vidareutveckla denna problemställning 

i relation till hur en snabbt växande industrigren etableras. Studien behöver därför 

ett teoretiskt ramverk som har potential att synliggöra två olika slags fenomen. 

Det vill säga hur avslutade handlingar lägger grunden för vad som är möjligt 

senare och hur aktören i sina handlingar och egenintresse har förmågan att skapa 

nytt. Det blir en kombination av tankarna om en ”stigberoende” utveckling och 

processen att börja beträda ny mark där inga stigar för tillfället är synliga.  

 

När spår inte bryts kan det leda till ett tillstånd som kan liknas vid en 

”inlåsning”.204 Det kan gälla föråldrad teknik eller en inlåsning i föreställningar 

om vad som förefaller vara möjligt. 205  Den sociala dimensionen av denna 

inlåsning handlar om slutenhet i de nätverk som omgärdar den dominerande 

industriella specialiseringen. Hur kan då spår brytas? I tidigare forskning har man 

konceptualiserat resonemanget i termer av att det emellanåt uppstår 

”möjlighetsfönster”. När ett fönster öppnas kan utmaningar få genomslag, detta 

kan jämföras med en tillfällig svaghet i trögheten.206 En öppning av detta slag 

innebär antingen att nätverken som omgärdar den industriella specialiseringen 

öppnar för en ökad flexibilitet eller så innebär det liksom i Karlskronas fall att 

något väsentligt nytt etableras. Att nya nätverk har möjlighet att formeras därför 

att nya människor engagerar sig i en ny industriell specialisering. För att kunna 

studera detta behövs att vi riktar fokus till aktörers förmåga att handla 

entreprenöriellt. 

 

                                                        
 
203 Eva Bergdahl, Maths Isacson och B Mellander. Bruksandan- hinder eller möjlighet. Ekomuseum 

Bergslagens skriftserie nr 1. 1997. 
204 Gernot Grabher. The weakness of strong ties: the lock-in of regional development in the 

Ruhr area. I G. Grabher (Red). The Embedded Firm. London: Routledge. 1993. Sid. 255-277; 

Robert Hassink. (2005) How to unlock regional economies from path dependency? From 

learning region to learning cluster. I European Planning Studies. 13. 2012. The end of the learning 

region as we know it: towards a cultural and relational perspective on learning in space, Regional 

Studies, 46(8). 
205 Ibid. 
206 James Mahoney. Path dependence in historical sociology. Theory and society. Vol 8. No 1. 

2000. Diskuterar aspekter av möjlighetsfönster och deras relation till teknologi, kultur och 

politik.  
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En nyinstitutionalistisk tolkningsram på aktörers handlande 

Denna studie har i föregående avsnitt framförallt beskrivit hur sociala relationer 

mellan människor kan utgöra en struktur för handling och att förtroende och 

förpliktelse formar ett slags socialt kitt som kan jämföras med ett socialt kapital. 

Något som framträder som essentiellt ur den beskrivningen är hur gåvologiken 

hjälper oss att se hur att den sociala handlingen inte står i kontrast till den 

egennyttiga handlingen vilket blir tydligt i när aktörer söker sig till varandra för 

utbyten i syfte att realisera sina intressen.  

 

De dominerande tankegångarna, hänvisar med sin betoning på hur aktören 

handlar i enlighet med sina intressen således till en ny ekonomisk sociologi, som 

har tydliga influenser från en ekonomisk nyinstitutionell teori.207 När begreppet 

socialt kapital istället används inom den institutionella skolan ställs andra slags 

frågor som inte primärt försöker urskilja aktörer och deras intressen. Istället läggs 

tonvikt på institutionella förutsättningar som en ram för handling. Normer, 

moral, och traditioner får ett i jämförelse större utrymme i förståelse av det sociala 

livet och individens handlingsrationalitet. I detta stycke vill jag därför visa att det 

ligger en skillnad i hur forskning inom den institutionella skolan har hanterat 

begreppet socialt kapital jämfört med de nyinstitutionellt orienterade 

frågeställningarna. Diskussionen bidrar även till att motivera varför denna studie 

har valt att anamma en nyinstitutionell vinkel på aktören i handling och platsens 

utveckling.  

 

En orientering mot det nyinstitutionella perspektivet understryker aktörens 

betydelse i ansats av en metodologisk individualism, vilken särskilt tar fasta på intresse 

i studiet av aktörens handlingar. Aktörerna förhåller sig fortfarande till en 

institutionell kontext men utgångspunkten bottnar i ett antagande om att 

aktörens handlingar är rationella i syfte att ombesörja sina intressen. I Tabell 3.0 

som följer presenteras en distinktion, där ett institutionellt teoretiskt spår har 

använt begreppet socialt kapital för att belysa frågor som istället belyser ett 

kollektiv och där handlingsrationaliteten antas guidas av de ramar för handling 

som kollektivet ger, till exempel med fokus på normer, solidaritet och moral.  

 

 

 

 

 

 

                                                        
 
207 Swedberg, 2003. 
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Tabell 3.0 Användningen av begreppet socialt kapital inom två teoretiska spår. 

 Socialt kapital inom 

institutionell teori 

Socialt kapital inom 

nyinstitutionell teori 

Epistemologiska 

utgångspunkter; 

 

Metodologisk 

kollektivism 

Metodologisk individualism 

Socialt kapital 

överensstämmer med; 

 

Gemeinschaft - med 

särskilt fokus på 

värdegemenskap208 

Gemeinschaft- med särskilt fokus 

på det reciproka utbytet.  

Guidande princip för 

aktörers handlande 

(handlingsrationalitet); 

Normer  

Informella institutioner 

Moral 

Intresse 

Ömsesidighet 

En förmodad motsättning 

mellan; 

 

Kollektiv 

Social handling  

Individ 

Egennytta  

Kritiker hävdar att 

perspektivet har en; 

Översocialiserad bild av 

aktörens handlingar 

Undersocialiserad bild av aktörens 

handlingar  

Skillnaden återspeglas i 

litteraturen när socialt 

kapital behandlas som; 

 

En social storhet. 

En allmän nyttighet. 

Individens tillgång till 

institutionaliserade gemenskaper. 

En individuell extern resurs. 

Exempel på forskning. Robert Putnam, Francis 

Fukuyama. 

Pierre Bourdieu, James Coleman.  

 

I den text som följer kommer jag med utgångspunkt i vad tabellen sammanfattar 

föra en argumentation med referens till distinktionen mellan hur institutionell 

och nyinstitutionell teori har laddat begreppet socialt kapital utifrån sina 

grundläggande antaganden om handlingsrationalitet. Först diskuteras hur en 

institutionell teori och dess klassiska företrädare ger laddning till begreppet socialt 

kapital med särskilda underliggande teoretiska antaganden, och varför dessa inte 

framstår som förenliga med ett aktörsperspektiv i denna studie. Därpå vidtar en 

argumentation kring varför det nyinstitutionella perspektivet på aktör och 

intresse istället framstår som en viktig utgångspunkt för denna studies syn på 

aktör och handling som en process. Litteraturens skilda sätt att använda 

begreppet socialt kapital kategoriseras efter hur de tenderar att betrakta socialt 

                                                        
 
208 Johan Asplund (1991) Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft. Göteborg: Bokförlaget Korpen. 

1991 behandlar dessa motsatser där gemeinschaft står för det privata, intima, ursprunliga och 

den i någon mening ”naturliga” gemenskapen. Gesellschaft representerar istället det 

konstruerade, det mekaniska eller det instrumentella.  
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kapital som; en social storhet, en allmän nyttighet, individens tillgång till institutionaliserade 

resurser samt som en individuell extern resurs.  

En konceptuell laddning av begreppet socialt kapital 
De klassiska sociologiska analyserna använde inte för egen del begreppet socialt 

kapital utan diskuterade istället integration, solidaritet eller strukturer av 

människors relationer. Det är nu i efterhand som vi kan spåra de konceptuella 

rötterna för begreppet socialt kapital till grunderna i Emile Durkheims 

tankegångar om det sociala utbytet och förståelsen kring att samhället inte består 

av atomiserade individer.209   

 

Man försöker redan i den klassiska sociologin framhålla att människor är 

kopplade till varandra genom sociala strukturer och nätverk av olika slags 

associationer. Särskilt framhålls att den sociala texturen i form av olika nätverk 

har en kultur kopplad till sig som rymmer föreställningar om hur vi ska uppträda 

och med vem vi ska interagera och samarbeta. Sådana resonemang sorteras oftast 

in under vad vi kallar den institutionella skolan.210 Emile Durkheim kan ses som 

en av sociologins förgrundsgestalter inom denna teoretiska strömning. Spår av 

denna traditionella institutionella skola återfinns även hos samhällsvetenskapliga 

forskare idag som framhåller att en vardagsstruktur av sociala kopplingar, kultur, 

normer och tyst samordning är att jämställa med ett socialt kapital.211 I följande 

citat definieras socialt kapital som; ”social capital, in essence, is the institutions, 

relationships, attitudes and values governing interactions amongst people and 

contributing to economic and social development”. 212  I ett sådant exempel 

understryks särskilt normer som guidande princip för aktörens handlande. 

Konsekvensen av resonemanget är att aktörer antas anamma ett slags 

lämplighetsbeteende framför att handla i enlighet med sina intressen. Kritiker av 

en sådan analys av samhället brukar hävda att samhällsbeskrivningen och 

bedömningen av vad aktören har för möjligheter till handling är 

översocialiserad. 213  Kritiken är befogad eftersom socialiseringens mekanismer 

såsom sanktioner och social kontroll hålls framför aktören och ger en bild av 

aktören som uteslutande normstyrd i sina handlingar. 

 

                                                        
 
209 Se Emile Durkheims, 1978, funktionalistiskt orienterade sociologi. 
210 En förgrundsgestalt inom denna teoribildning inom nationalekonomi och sociologi är 

Torstein Veblen.  
211 David Halpern. Social Capital. Cambridge: Polity Press. 2005. Sid. 3. Inglehart, 1997: 188. 

Iyer, Kitson & Toh, 2005.  
212 Iyer, Kitson & Toh, 2005:1 016 
213 Granovetter, 1985. 
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Med syftet att studera utveckling utifrån ett aktörsperspektiv upplever jag en 

institutionalistisk tillämpning av begreppet socialt kapital som problematiskt på 

åtminstone två sätt. Först och främst syns litet eller inget intresse för aktören och 

dennes val av handlingar, vilket innebär att analysen uppehåller sig vid den 

institutionella strukturen och dess utveckling, vilket i förlängningen tenderar att 

ge en historiedeterministisk prägel på studiet av utveckling. Aktörens handlingar 

är osynliga. Ett annat problem, vilket inte bara finns hos den institutionella 

skolan, är att socialt kapital hanteras som en restpost för sådant som är svårt att 

förklara. Jämte begrepp som kultur, miljö och social ekologi blir socialt kapital 

ytterligare ett begrepp som förväntas löst inringa kollektiva handlingar. En 

metodologisk kollektivism av det slaget hänvisar så till antagandet att samhället 

är mer än summan av dess individer eller individers handlingar.214 Handlingar 

utförda av enskilda individer förklaras i ett kollektivt perspektiv framförallt 

utefter faktorer som styr fenomen, sociala grupper eller helheter.215 Problematiskt 

med en sådan syn på individ och handlande är att individers handlingar, attityder, 

önskningar, känslor och värderingar ses som skapade av och bara förståeliga 

utifrån organisationen som helhet.216 Begreppet socialt kapital framträder i en 

sådan samhällssyn som ett sätt att se vilka tillgångar som finns i det som synes 

vara socialt bestämt.217 Med betydelsen att aktören i sin strävan efter gemenskap och 

identifikation handlar efter de rådande föreställningarna som finns i till exempel 

ett socialt nätverk. Det ger ett alltför förbehållsamt teoretiskt utgångsläge i 

analysen av aktörens potentiella roll i en utvecklingsprocess. Förklaringskraften i 

begreppet socialt kapital reduceras då till att tydliggöra vilka strukturer som 

manifesterar sig på en makronivå och aktörens val och handlingar, intentioner 

och framförallt relationer blir osynliggjorda. Hos Durkheim syns detta 

representerat i övertygelsen att det är de sociala institutionerna och ”alla de sätt 

att handla, tänka och känna som finns utanför individen och som har en 

tvingande makt” som skall studeras för att kunna förklara och förstå varför 

människor handlar som de gör.218  Det påtagliga elementet av kollektivism ger vid 

                                                        
 
214 Anthony Giddens. The Constitution of Society.outline of the Theory of Structuration. 

Berkeley. University of California Press. 1986, Sid. 207. 
215 Tron på att lärande kan vara kollektivt är ett uttryck för detta se till exempel Capello, R., & 

A. Faggian. (2005). Collective learning and relational capital in local innovation processes. 

Regional Studies, 39.   
216 Nils Gilje & Harald Grimen. Samhällsvetenskapernas förutsättningar. Göteborg: Daidalos. 1992. 

Sid. 230. 
217 Synen återfinns hos Durkheim som menar att människan föds och socialiseras in i ett 

samhälle vars normer, regler och lagar hon inte varit med om att skapa – på så sätt kan man 

säga att samhällen är väsensskilt – sui generis – från människan. 
218 Durkheim, 1978. Sid. 22.  
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hand att det är de nätverk som människor ingår i som avgör vilka 

handlingsmöjligheter de har chans att utveckla.  

 

Teoretiska ansatser som intresserar sig för institutioner på ett kollektivt plan 

brukar ha problem att finna kopplingar mellan en mikro- och makronivå.  Det 

vill säga problem att hitta något eller någon som medierar överindividuella uttryck 

av normer eller kultur.219  

 

Ett alternativ till en sådan metodologisk kollektivistisk sociologi är att likt Georg 

Simmel istället se relationer som centrala för analys, och då framförallt intressera 

sig för enskilda individers handlingar. Poängen med Simmels synsätt är att 

människor blir till samhällsvarelser som ”i varje ögonblick” består av sina 

”relationer till andra”.220 Det är interaktionen i dessa relationer och samspel som 

formar strukturen i samhället. Att tala om en samhällsnivå i kollektiv mening blir 

på många vis abstrakt och konstlat. Dessa tankegångar blir tydliga hos Simmel, 

som menar att stora system eller överindividuella organisationer ”inte är 

någonting annat än omedelbar interaktion som pågår mellan människor konstant, 

varje minut”.221 

 

Robert Putnam återspeglar i viss mån dessa tankegångar i sitt fokus på att 

nätverken i ett samhälle är en grundläggande struktur för den mellanmänskliga 

organisationen. Utifrån insikten om att nätverk var betydelsefulla producenter av 

normer och förtroende utvecklade Putnam idén om vilken roll socialt kapital 

spelar för civilsamhället. Men kritiker menar att han tenderar att blanda samman 

begreppet socialt kapital med civilsamhälle och använda dem som synonymer.222  

Putnams definition av begreppet socialt kapital uttrycker att det handlar om 

”inslag i samhällsorganisationen, till exempel förtroende, normer och nätverk, 

som kan underlätta samordnade operationer”.223 Om det finns gott om denna 

kapitalform får vi enligt Putnam ett välfungerande socioekonomiskt system, 

genom att normsystemen främjar beteenden som leder till effektivt 

                                                        
 
219 Coleman, 1990, för en diskussion om detta i första kapitlet till Theory of social Foundations. 

Begreppet överindividuell används till exempel av Durkheim i hans institutionella analyser.  
220 George Simmel. Ensamhet och tvåsamhet. I Hur är samhället möjligt? Göteborg: Korpen. 

1981. Sid 79. 
221 George Simmel. The Stranger. I Kurt H. Wolff (red.). The Sociology of Georg Simmel. New York: 

The Free Press och Glencoe. 1950. Sid. 10. 
222 James DeFilippis. “Symposium on Social Capital: An Introduction.” I Antipode. Vol 34. Nr 4. 

2010. 
223 Robert Putnam. Den fungerande ekonomin- Medborgarandans rötter I Italien. Stockholm: SNS 

Förlag. 1996. Sid. 201. 



67 
 

resursutnyttjande.224 Transaktionskostnaderna sänks, skulle en ekonom sagt.225 

Den viktigaste komponenten i denna form av möjliggörande sociala kapital är 

förtroendet som enligt detta synsätt utgör ett socialt smörjmedel. Ett problem för 

mig i min läsning av Putnam, är att förtroenden beskrivs mer som tillitsfulla 

attityder i ett samhälle än som en relation mellan individer. Han menar i 

förlängningen att det är dessa tillgångar i form av attityder som har skapat ett 

högt ekonomiskt välstånd i vissa delar av världen. Putnam och Francis Fukuyama 

ligger nära varandra i sin syn på social kapital som en slags allmän nyttighet.226  

 

Även detta perspektiv rymmer resonemang som tenderar att ha en 

översocialiserad bild av handling och aktör. Det teoretiska spår som understryker 

socialt kapital i termer av det allmänna och det kollektiva hänvisar alltså, likt den 

föregående som ser socialt kapital som en socialt bestämd resurs, till en 

institutionell tradition där reproduktionen av institutionen tas för given.  

 

Svagheten i Putnams hantering av begreppet socialt kapital ligger i hans uteblivna 

problematisering av normstyrt beteende som socialt fundament för handling. 

Putnam har framförallt inspirerats av Alexis de Tocquevilles analys från 1835 

över demokrati och civilsamhälle och den särskilda plats som nätverken syntes 

spela i det Amerikanska samhället.227 Putnam låter begrepp som gemenskap, tillit 

och ömsesidighet förklara effektiviteten av sociala institutioner där 

medborgarandan är vad som driver människor. I en sådan framställan diskuteras 

inte individens egenintresse i någon mening utan perspektivet uppehåller sig kring 

normer som styr ömsesidighet. Känslan av tillit antas växa ut ur den 

ömsesidigheten och aggregeras till att bli en generaliserad tillit. Socialt kapital blir 

enligt en sådan ansats att jämföra med en slags allmän nyttighet.228 Exempel på 

annan forskning som verkar i samma perspektiv uttrycker definitioner av socialt 

kapital som;  

 

Social capital is associated with people's sense of community, their sense of 

belonging to a neighborhood, caring about the people who live there, and believing 

that people who live there care about them. 229  

                                                        
 
224 Putnam, 1996. 
225 Se till exempel Oliver Williamsson. Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications. 

New York: Free Press. 1975. analys av hur kollektiva resurser handlar om att binda upp resurser 

med en hög transaktionskostnad. 
226 Putnam, 1993; Fukuyama, 1997. 
227 Putnam, 2000. 
228 Se även Kitson & Toh, 2005. Sid. 1016. 
229 Portney & Berry, 1997. Sid. 71. 
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Undertonerna syns även tydligt i följande citat, där socialt kapital beskrivs som 

“a culture of trust and tolerance, in which extensive networks of voluntary 

associations emerge”.230 

 

I en sådan ”anda” framstår gemenskap och enighet som eftersträvansvärda 

aspekter i beskrivningen av samhällets utveckling. I de tankegångarna tenderar 

begreppet socialt kapital att få något av en konservativ slagsida. Det finns således 

en tendens i denna teoretiska strömning, att använda konceptet socialt kapital för 

att beskriva och förfasa sig över samhällets avtraditionalisering och 

individualisering. Gemenskapsupplösning och institutionsförfall får känneteckna 

hur det sociala kapitalet vittrar sönder och upplöses. I en sådan tolkning blir 

socialt kapital tätt sammankopplat med vad som kan kallas en lokal 

”gemütlichkeit”, innehållandes tydliga gemensamma värderingar som guidar 

socialiseringen i denna kultur. Socialt kapital kan då förstås i samklang med vad 

Ferdinand Tönnies kallar ”gemeinschaft” och vad Putnam ser i fenomenet med 

bindande nätverk.231 Centralt för denna tanke är att samhörigheten bygger på en 

princip om likriktning vilket uppmuntrar och skapar homogena nätverk. Det 

sociala kapitalet, det vill säga normer, värderingar, system för utbyten, 

auktoritetsrelationer, förtroenden mm blir konstruerade i sina nätverk. Nätverk 

med en stark sammanhållning kan spåras tillbaka till det faktum att det finns en 

förväntan om att värna intressena för de redan invigda.  

 

På ett teoretiskt plan ligger det mest problematiska med att se socialt kapital som 

en allmän nyttighet i att begreppet får en annan betydelse än den av ett kapital, i 

ekonomisk bemärkelse. Kapital använder man i ett utbyte, här blir socialt kapital 

en slags allmän moralresurs. I den kritik som formulerats mot teorin om socialt 

kapital som en allmän nyttighet framträder ett behov av en teori som återerövrar 

betydelsen av kapital i begreppet socialt kapital.232 En lösning på detta problem är 

att jämte perspektivet avseende det normstyrda beteendet även understryka ett 

mer individorienterat angreppssätt där antagande om egenintresse framhålls som 

en grundläggande premiss för aktörens handlande. Betydelsen av kapital i socialt 

kapital accentueras dessutom när det tydligare kommer att handla om ett utbyte 

mellan människor i syfte att nå ett mål. Analogin av kapitalbegreppet hjälper oss 

                                                        
 
230 Inglehart, 1997. Sid. 188. 
231 Ferdinand Tönnies begrepp ”gemeinschaft” beskrivs i Asplund, 1991. Jmf även Putnam, 

2000.  
232 Robert M. Solow. It Ain’t the Things You Don’t know That Hurt You, It’s the Things You 
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också att förstå att spridningen av socialt kapital inte är jämnt fördelad och att 

sociala nätverk kan nyttjas som medel i en konkurrens av begränsade resurser.  

 

Den franske sociologen och antropologen Pierre Bourdieus vinkel kring detta 

understryker hur individer har varierande tillgång, det vill säga kopplingar till 

personer som finns på viktiga positioner i samhället. Han fäster uppmärksamhet 

vid hur viktigt det förefaller vara med tillhörighet för att kunna hävda den egna 

sociala statusen, vilket kan göras genom att visa sin koppling/gemenskap med 

elitskolor, ordenssällskap fack- eller idrottsföreningar. Pierre Bourdieu ser med 

andra ord hur makt och tillgång till potentiella möjligheter avgörs av en individs 

tillgång till olika typer av mer eller mindre institutionaliserade nätverk av 

relationer.233 När Pierre Bourdieu definierar socialt kapital, uttrycker han det som; 

”the aggregate of the actual or potential resources which are linked to possession 

of a durable network of more or less institutionalized relationships of mutual 

acquintance and recognition”.234 

 

Distributionen av resurser synliggörs av Bourdieu inom en analytiskt avgränsad 

enhet som han kallar fält. I fältet blir det synligt att maktpositioner och resurser 

identifieras, produceras och reproduceras. Han gör alltså tydligt vem som har en 

social fördel av att makten är distribuerad som den är inom fältet. Denna vinkel 

ser framförallt hur sociala nätverk har en tendens att reproducera sig och vilka 

institutionaliserade relationer som definierar eliten i ett samhälle. Att tillämpa 

termen fält som analytisk kategori sätter därför fokus på relationer utifrån ett 

raster om maktförhållanden medan nätverksbegreppet snarare inbjuder till en 

analys som har utbytet i fokus. Detta är något som även diskuterats i kritik av 

Bourdieus tillämpning av begreppet socialt kapital.235 Kritiken menar att Pierre 

Bourdieu tenderar att endast använda socialt kapital i allegorisk mening. Det blir 

en generell metafor över den sociala fördel man har i samhället om man har 

tillgång till institutionaliserad makt. För att ges potential att förklara aktör och 

handling behöver perspektivet på socialt kapital utgå från själva utbytet i 

relationen, där det sociala kapitalet är tydligare definierat utifrån sin funktion. Den 

                                                        
 
233 Ansatsen används av Bourdieu (1984) framförallt i analysen av hur rekryteringen till 
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amerikanske sociologen James Coleman står för en sådan vinkel, i sina studier av 

utbytets olika mekanismer, som basen för en teori om det sociala.236 

 

I jämförelse med perspektiven som ser socialt kapital främst som en socialt 

bestämd resurs eller i termer av en allmän nyttighet framträder hos Coleman ett 

mer utpräglat aktörsperspektiv som ser socialt kapital som en extern resurs. Steget 

bort från det översocialiserade perspektivet kan motiveras av en slags 

nyinstitutionellt orienterad sociologi som håller antagandet om rationell 

nyttomaximering i förgrunden för analys av aktören handlingar. Den sociologiska 

varianten av vad som härstammar från en rational- choiceteori utgår emellertid inte 

från att människan i grunden skulle vara en ekonomisk varelse, en homo economicus, 

utan försöker förstå hur handlingsrationaliteten utformas i relation till de sociala 

rättigheter, nätverk och institutioner som omger aktören.237 En sådan sociologiskt 

präglad valhandlingsteori har potential till att även förklara handlingar utanför 

marknadsekonomins område, till exempel i studiet över hur människor är 

nyttoorienterade i valet av partner, eller i beslutet att skilja sig eller begå brott.238  

Tankar av detta slag blir intressanta i synen på hur socialt kapital kan användas 

av aktörer som en extern resurs att tillgå vid handling och val av handling.  

 

Coleman har en definition av begreppet socialt kapital som framstår som 

tautologisk men samtidigt relativt förtjänstfull då den understryker socialt kapital 

som en social struktur för handling;  

 
Social capital is defined by its function. Social capital is not a single 
entity, but a variety of different entities having two characteristics 
in common: They all consists of some aspect of social structure, and 
they facilitate certain actions of individuals who are within the 
structure.239 

 

I en syn på det sociala i termer av utbyte, förväntningar, skyldigheter osv 

framträder en slags handlingsmodell där aktörerna antas ha en medvetenhet om 

att andra personer i omgivningen agerar enligt samma premisser som aktören 

själv gör. Det ger implikationer för analysen då andra människor inte längre 

reduceras till objekt utan istället bör ses som andra subjekt som tänker, känner 

och framförallt, som själva har mål. Dessa mål kan mycket väl överensstämma 

med de egna men de kan också utgöra hinder för en annan aktörs handling.  
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237 Coleman, 1990. Sid. 169.  
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Men frågan aktualiseras då återigen huruvida en nyttomaximerande syn på 

handling kan hjälpa oss att förstå socialt samspel? Enligt den rationella 

valhandlingsteorin strävar människan efter att maximera nytta och minimera 

kostnader, en situation av att väga mål och medel mot varandra. Utifrån ett sådant 

betraktelsesätt förväntas individer endast ingå i ett socialt samspel av utbyten i 

situationer då de uppfattar det som mer gynnsamt att samspela än att handla på 

egen hand. Samspel borde utifrån en sådan tolkning vara tämligen ovanliga. 

Coleman menar att så inte är fallet. Istället är det mycket sällan som människor 

klarar sig bäst på egen hand. Därför kommer de att utveckla en mängd 

utbytesrelationer. Vi återkommer därmed till resonemanget om hur uppnåendet 

av aktörens intressen blir en anledning att engagera sig i utbyte; 

 
Aktörer har inte full kontroll över de aktiviteter som kan tillfredsställa deras 
intressen, utan finner att en del av aktiviteterna delvis eller helt står under 
andra aktörers kontroll. Följaktligen kräver uppnåendet av ens intressen i 
en sådan struktur att man engagerar sig i utbyten av något slag med andra 
aktörer.240  

 

Samspel kan i enlighet med Colemans synssätt därför förstås som ett 

instrumentellt utbyte av nyttigheter som grundläggs i en kalkyl över kostnader 

och intäkter. För att ett utbyte skall bli aktuellt räcker det enligt utbytesteorin inte 

med att en part har intresse av något som andra förfogar över. Man måste också 

ha kontroll över något som kan lämnas i utbyte och visa att man själv är en 

attraktiv samspelspart. Den handlande aktören behöver i detta läge skapa vad 

utbytesteorin har definierat som en ”ömsesidig attraktion”. 241  Det sociala 

samspelets grundelement sägs därför ofta bestå i personers kontroll över och 

intresse för resurser.242 Men vad är det då som får människor att på eget initiativ 

närma sig varandra och inleda utbyten? Peter Blau har använt termen social 

attraktion för att beskriva denna vilja till samspel vilken grundar sig i en förväntan 

om att samspelet eller utbytet i någon mening ska bli belönande, antingen i sig, 

det vill säga att samspelet som sådant uppskattas eller att det är belönande i termer 

av nyttigheter eller hög status.243 Den relation som uppstår kan underhållas och 

utbytet kan fortlöpa om individen bedömer att andra är attraktiva, har någon 

åtråvärd nyttighet, och att det inte är för kostsamt att interagera med dem. De 

nyttigheter det handlar om kan vara respekt, bekräftelse eller beundran, lika väl 

som finansiellt kapital eller tjänster. Det kan för all del också handla om att den 
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andre har eller är något man vill undvika.244 Den viktigaste konklusionen att dra 

ur detta är att resurser i termer av ett socialt kapital inte är något som personer 

har i och genom sig själva. Det är resurser som värderas högt av andra som är 

förutsättningen för att kunna delta i det sociala samspelet. Resurser är i detta 

perspektiv något relationellt. Det existerar bara så länge andra i samspelet 

erkänner dem som värdefulla och är beredda att acceptera dem i ett utbyte.245 De 

som har tillgång till eftertraktade resurser hamnar ständigt i centrum för 

samspelet. Resursstarka personer blir attraktiva och erhåller hög status. De som 

inte har tillgång till nyttigheter som andra är intresserade av riskerar däremot att 

hamna utanför gemenskapen. Det är därför viktigt för en aktör att få sina resurser 

värderade av andra. Först då blir de en kraft att räkna med i samspelet. En av de 

viktigaste premisserna för att kunna samspela och utnyttja relationer som sociala 

handlingsstrukturer är tillgången på information, upplysningar och tolkningar.  

 

En annan förutsättning för att kunna göra utbyten är att ha en medvetenhet om 

vad man själv har för tillgångar i form av nyttigheter, samt vad som krävs för att 

andra skall vilja ingå i ett utbyte. I detta samspel blir information till en avgörande 

resurs. Med information kan strategier utvecklas utifrån vilka man kan vinna 

fördelar och undvika nackdelar.246 De som har tillgång till mer information än 

andra kan därför styra hur utbytet går till och hur nyttigheter fördelas, nästan att 

jämföra med ett strategiskt spel.247 Även James Coleman understryker att socialt 

samspel kan ta sig uttryck i lek, samarbete eller tvång och innehålla ett utbyte av 

såväl varor och tjänster som ”mutor, hot och löften”. 248  Det sociologiska 

utbytesperspektivet, företrätt av Coleman, har således en ganska vid definition av 

termen utbyte.249 Den överordnande principen som antas gälla alla utbyten gör 

tydligt att det är aktörernas nyttokalkyler som styr huruvida en utbytesrelation 

upprättas och social relation etableras, vilket utgör förutsättning för kommande 

utbyte.  

 

I denna diskussion har jag i och med denna nedbrytning av teorins ganska vida 

definition av socialt kapital avgränsat denna studies vidare analys till att använda 

ett teoretiskt ramverk där socialt kapital ses som en extern resurs. 

Utgångspunkterna för denna studies analys refererar därmed till en 
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nyinstitutionell tolkning av aktören och dennes intressen. En referensram som 

även dominerar den nya ekonomiska sociologin.250  

 

Diskussion av det teoretiska kapitlet. 
Denna litteraturgenomgång har utgått ifrån aktören som en viktig motor för 

ekonomisk utveckling. Och i litteraturgranskningen har jag därför sökt efter ett 

konceptuellt ramverk avseende socialt kapital som är kongruent med ett 

aktörsperspektiv, där analysen sätter tilltro till aktörens förmåga att handla i 

enlighet med sina intressen.  

 

Med utgångspunkt i synen på socialt kapital som en extern resurs behandlar 

kapitlet hur individen kan ha tillgång till olika former av socialt kapital som kan 

sammanfattas under kategorierna förtroende och förpliktelse. Man kan tänka sig hur 

dessa kategorier placeras på ett kontinuum där förtroendekapitalet i sin nyetablerade 

form representerar de svaga bandens karaktär. Dessa är möjliggörande och 

flexibla, och oftast syns de positionerade runt ett gemensamt mål. Nästa steg i 

förtroendekapitalet beskriver hur relationen har blivit mer varaktig och därför 

nått ett djup där parterna har kunnat skapa en ömsesidig påverkan på 

utvecklingen och relationen. Förutsättningarna för att utveckla fördjupat 

förtroende för varandra finns i denna mer stabila relation.  

 

Den andra formen av kapital ser vi i relationer som är starka och förbindande i 

sin karaktär. Inträdesbarriärerna till en sådan gemenskap är hög. Ett förpliktande 

socialt kapital har sin historia i att individen är involverad i ett komplicerat utbyte 

av tjänster och gentjänster. Utbytet guidas efter en tydlig reciprocitetslogik, det 

vill säga normen att man återgäldar en tjänst är stark. Metaforerna av kärlek 

respektive familjen tydliggör hur dessa två former av socialt kapital kan sorteras 

efter hur varaktig och stabil relationen kan sägas vara, samt ge en bild av att de 

nyttigheter som kan tänkas vara föremål för utbyte. Metaforen öppnar upp för 

ett perspektiv där kärleken representerar det personliga bandet mellan människor 

som tycker om varandra medan familjen representerar det institutionaliserade 

förväntningarna på hur relationerna ska organiseras. Det sätter även fingret på en 

väsentlig skillnad mellan nätverkets och organisationens interaktionssätt.  

 

I vilken grad aktörer använder socialt kapital för att begå en handling som av 

någon eller av samhället i allmänhet betraktas som bra, dålig, hedersam eller 
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kriminell är inte intressant för själva definitionen av begreppet socialt kapital. 

Däremot kan man argumentera för att vissa slags relationer med sitt sociala 

kapital är mer funktionella om det är något specifikt man vill uppnå. Relationer 

som bygger på öppenhet och låga inträdesbarriärer har sin styrka i sammanhang 

av nyskapande. Starka band är istället mer verkansfulla då ett försvar kring något 

skall uppbådas, en idé eller en världsbild. Tidigare forskning har hanterat 

skillnaden med hjälp av termerna sammanlänkande och bindande socialt kapital. 

Begreppet världsbild omfattar i denna studie inte bara var man parlamentariskt 

lägger sin partipolitiska röst utan betydelsen omfattar även hur man tolkar andras 

handlingar och hur man motiverar och sina egna, samt vilka intressen man driver. 

Sociologisk forskning som studerat aktörers sätt att berättiga handling har funnit 

att människor ofta känner ett behov av att just rättfärdiga sina handlingar med 

referens till sin världsbild, särskilt då de kommer i konflikt med andra, men också 

i andra situationer av handling.251 

 

I detta teoretiska kapitel har jag även identifierat hur den traditionella 

institutionella skolan har laddat begreppet socialt kapital med kollektiva föresatser 

vilket har återspeglats både i deras teorier och i deras metodologiska 

tillvägagångssätt för att studera vad socialt kapital är. Det nyinstitutionella spåret 

låter sig istället guidas av en metodologisk individualism, vilket innebär att eftersom 

det är individer som gör val och påverkar de kollektiva grupper de verkar i, så ska 

individen vara den grundläggande enheten för dessa studies analyser. Även om 

det finns organisationer och kollektiva sammansättningar, så utgörs dessa av 

individer och det är individens val och handlingar som påverkar utfallet av ett 

visst agerande.252 Den teoretiska genomgången pekar på skilda utgångspunkter i 

gamla och nya institutionella teorier och hur de har använt socialt kapital för att 

fånga olika fenomen. Jag har strukturerat dessa skillnader kring fyra ansatser vilka 

betonar deras respektive grundantagande om vad socialt kapital är. Översikten av 

dessa strömningar inleds med en sociologi som framhåller socialt kapital som en 

socialt bestämd resurs där individen syns vara insorterad i en struktur och guidas av 

normer. Detta åtföljs sedan av det perspektiv som snarare understryker socialt 

kapital i bemärkelsen av att vara en allmän nyttighet. Begreppet blir först och främst 

en moralresurs där aktörer guidas efter en slags lämplighetslogik istället för att 

handla i enlighet med sina intressen. Därpå följer ett sociologiskt perspektiv på 

socialt kapital i termer av institutionaliserade relationer där socialt kapital speglar 

tillgången på sociala kontakter i varaktiga nätverk och översikten avslutas med en 
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diskussion om vad socialt kapital blir om vi istället betraktar den som en extern 

resurs. Det är framförallt de två senare strömningarna som kan sägas ha bidragit 

till synen på socialt kapital inom den tradition som kallas ny ekonomisk sociologi, 

i enlighet med vilken jag kommer att orientera denna studies analys. 253 Socialt 

kapital är i både Bourdieus och Colemans definition något som aktören har 

potentiell tillgång till i sin koppling till andra människor och något som denne 

kan utnyttja i syfte att tillvarata sina intressen.   

 

Gemensamt för samtliga av de perspektiv som presenterats i denna 

litteraturöversikt är hur nätverk är en viktig enhet för analys och förståelse för att 

människors liv utspelar sig med koppling till andra människor, med eller utan 

egenintresse som utgångspunkt. Nätverk är alltså nära knutet till begreppet socialt 

kapital i den bemärkelsen att nätverken ger individer speciella handlingsresurser, 

en handlingsstruktur för att använda Colemans ord. Kritiker har hävdat att den 

tidigare forskningen inom ekonomisk geografi och ”regional studies” inte lyckats 

definiera begreppet socialt kapital särskilt väl i relation till sina frågeställningar, 

utan använder det som ett slags paraplybegrepp som refererar till normer, 

värderingar, nätverk, ömsesidighet och förtroende i ett lokalsamhälle vilket kan 

leda till positiva konsekvenser för ekonomin.254 Denna studies ansats försöka 

undvika detta genom att framförallt referera till ett sociologiskt perspektiv som 

ser socialt kapital som en individuell extern resurs, vilken är inbäddad i sociala 

relationer, vilka också kan betraktas i termer av nätverk.255 Inom ekonomisk 

geografi har samma slags ansats behandlats i termer av ”the relational turn”.256 

Hur vi tänker runt begrepp som aktör och handling blir då avgörande för vad vi 

tror socialt kapital har potential att förklara när det gäller platsers utveckling. 

 

De teoretiska utgångspunkterna har skapat ett raster varigenom berättelsen av 

Karlskronas transformation ska berättas. Frågorna som hålls centrala fokuserar 

vilka sociala relationer som framträder i IT-klustrets framväxt i Karlskrona, samt 

vad det är som karaktäriserar det relationella sociala kapital som bildar 

nyckelaktörers manöverutrymme i berättelsen av Karlskronas 

transformationsprocess? Samtidigt är analysen öppen för hur relationernas särart 
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framträder i en jämförelse av det nya i kontrast till det gamla Karlskrona? 

Sammantaget ska denna berättelse söka förståelse om hur Karlskronas 

transformation kunde bli möjlig och därmed bidra till kunskapen om platsers 

utveckling.  

 

I följande kapitel ges en bakgrund om Karlskronas historia. Detta för att skapa 

en illustration över vilken slags industriell struktur som har utgjort arenan för 

människors utbyten och relationer och intressen i lokalsamhället Karlskrona. 

Stycket om Karlskronas historiska bakgrund ska läsas som en kortfattad översikt 

som framförallt svarar på frågan huruvida man kan identifiera några 

relationsmönster med hänvisning till den dominerande produktionen, ur ett 

1900-tals perspektiv. Denna text har även som syfte att skapa en uppfattning om 

den kontext flottan och varvet fanns i och vad det innebar i termer av livsformer 

att arbeta i en örlogsstad. En mer fördjupad analys av de relationella aspekterna 

återkommer jag sedan till i kapitel sex under rubriken ”Örlogsspecialiseringens 

bröder och kamrater”. Det följande stycket rymmer även ett antal ingångar till att 

diskutera hur Karlskrona hamnade i en stagnerad ekonomi och vad Karlskrona 

var för slags stad att leva i mot slutet av 1900-talet när strukturella förändringar 

omdefinierade den ekonomiska verkligheten och förhållandena för produktion 

och population, ur ett globalt perspektiv.  
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Del II- Karlskronas transformationsprocess 
Människors livsform i ett industrisamhälle kan i hög grad förstås i relation till 

arbetet och den livsvärld som är förbunden med produktionen.257 I de nätverk 

som omgärdar produktionen, både i nära anslutning och i periferin knyts band 

mellan människor. Relationerna resulterar i att platsen, lokalsamhället och staden 

får en slags social väv av utbyten. Fokus på produktion och population blir därför 

bärande i denna studies förståelse över hur olika former av socialt kapital bäddas 

in i relationer mellan människor som är kopplade till platsen Karlskrona. Med ett 

historiskt perspektiv på Karlskronas industriella dynamik kan vi komma närmare 

en förståelse av vilka band som traditionellt har knutits mellan människor och 

hur de nu i efterhand kan beskrivas som nätverk med nära anknytning till 

örlogsspecialiseringen. 258  I en sådan historisk översikt kan vi reflektera över 

lojaliteter som mer eller mindre varit institutionaliserade och finna exempel på 

varaktiga sociala sammanhang. 

 

Den första industriella specialiseringen i Karlskrona var inriktad på tillverkningen 

av linjeskepp och andra mindre örlogsfartyg och etablerades i samband med 

grundandet av staden år 1680.259 Anläggningen var vid denna tid initierad av 

Kung Carl XI i syfte att stärka försvaret och utnyttja det geografiska läget i 

sydöstra Sverige. 260  Konungen närde drömmar om att Sverige skulle bli en 

europeisk stormakt och Karlskrona omnämndes i hans satsning på örlogsvarvet 

som ”rikets dyrbaraste juvel”.261 Den svenska stormakten valde därför att flytta 

hela örlogsflottan med basanläggningar och varv samt personal från Stockholm 

till Karlskrona.262  

 

Varvet och linjeflottan hade en mycket central roll i den svenska krigsmakten.263 

Den varvsindustri som byggdes upp var av stora proportioner, även i 

internationell bemärkelse. 264  Under perioden 1772-1866 befann sig 

Karlskronavarvet i en monopolposition och var det enda varv som rustade den 

                                                        
 
257 Sune Berger. Bruksanda och platsers betydelse i Bruksandan – hinder eller möjlighet? I Bergdahl m fl 

(red.) 1997. 
258 Den historiska bakgrunden begränsar sig till att gälla ett 1900-tals perspektiv. 
259 Lars Ericson. Karlskronavarvets historia. Del 1. Karlskrona: Karlskronavarvet. 1993.  
260 Hålla en isfri hamn i södra Sverige vilket behövdes i de många krigen mot Danmark.260 
261 Urve Lepasoon. Örlogsvarvet: Ett världsarv i Karlskrona. Hedemora: Gidlund. 1993. Sid. 204.  
262 Ibid. 
263 Jan Glete. Navies and nations: Warships, Navies and State Building in Europe and America. 

Stockholm: Almqivst & Wiksell. 1993.  
264 Största europeiska örlogsvarvet vid tiden för stadens grundande. 



 

78 
  

svenska krigsmakten. De byggde, underhöll och utvecklade den svenska 

linjeflottan. 

 

Alltsedan anläggningen av Karlskrona har relationen till statsmakten varit högst 

central för stadens industri. Den specialiserade teknikutvecklingen har fört med 

sig att det lokala samhället i över 300 år har engagerat ett betydande antal 

människor i stora organisationer, vilket har skapat en alldeles särskild livsform. 

En livsform för majoriteten, vilken inte bäst beskrivs i termer av mångfald och 

entreprenörskap utan snarare med en betoning på konformism och byråkrati. En 

livsform där de flesta i populationen har något band som binder till de få och 

stora arbetsplatser som dominerar arbetsmarknaden.  

 

Det gamla Karlskrona; Industrisamhälle och 
Örlogsstad 
I den korta översikt som följer presenteras två bilder av Karlskronas 1900-tal. 

Den första behandlar Karlskrona under 1900-talets första hälft med fokus på 

flottans dominanta ställning som arbetsgivare på Karlskronas arbetsmarknad. 

Den senare bilden behandlar 1900-talets andra hälft med ett intresse för varför 

flera av studiens intervjupersoner upplevde Karlskrona som en tudelad stad. 

Denna senare bild av stadens historia behandlar även hur Karlskronas produktion 

genomgår en slags andra industrialisering då flera tillverkningsföretag etableras i 

vad som nu efteråt kan beskrivas vara industrisamhällets höjdpunkt.  

 

Flottan först sedan de andra 
Karlskrona är under hela 1900-talet att beteckna som en industriregion med 

särskild prägel av att stadens centrala delar rymmer ett örlogsvarv, en flottbas och 

deras skolor. Dessutom var Karlskrona centrum för kustartilleriet i Sydsverige 

och regementet KA2 förlades 1902 till Trossö som är Karlskronas stadskärna, 

för att sedan flyttas till Gräsvik 1943, en plats som vid tiden för flytten låg i 

stadens periferi. 265  Armén fanns också närvarande med Karlskrona 

grenadjärregemente som var förlagt till Gräsvik under tidigt 1900-tal (1902-1939). 

Förekomsten av flera stora statliga organisationer ger oss en bild av statens 

relativt stora inflytande över Karlskronas lokala arbetsmarknad under 1900-talets 

första hälft. Karlskrona var därtill den enda större orten i riket där staten ägde 

den dominerande arbetsplatsen, det vill säga Karlskronavarvet.266  

 

                                                        
 
265 Se karta i bilaga 6.0.  
266 Björn Gäfvert. Kontinuitet i föränderlig omvärld 1910-1945. I Karlskronavarvets historia, del 2 

1866-1992. Karlskrona: Karlskronavarvet. 1993. Sid. 81.  
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Det fanns ett övrigt näringsliv men det existerade i marginalen i jämförelse med 

örlogsspecialiseringens stora industri, Karlskronavarve. 267  Prioriteringen 

konkluderas i det för tiden (1900-talets början) vedertagna uttrycket ”flottan först 

sedan de andra”. 268  Det civila näringslivets marginella position och starka 

beroenderelation till Kronan är något som grundlagts under lång tid. Forskning 

som studerat Karlskronas näringsliv på 1700-talet visar framväxten av 

industriblock med direkt koppling till flottan. Dessa näringar hade i uppgift att 

förse flottan med basvaror som bröd och brännvin.269 Relationerna mellan flottan 

och leverantörerna kronobageriet, kronokvarnen och kronobränneriet kan 

betecknas som institutionaliserade i sin form. Bakom deras storskaliga 

produktion fanns ett engagemang från både örlogsflottan och amiralitetet, vilka 

bistod med expertis och uppförande av produktionsanläggningar.270 Relationen 

reproduceras som bärande struktur in i påföljande århundrade och påverkar 

dynamiken i den lokala ekonomin.  

 

I förhållandet mellan antalet fabriker och antalet hantverksverksamheter framstår 

hur stort och arbetskraftsintensivt varvet var. År 1915 finns det i Karlskrona 43 

verksamheter som av Bromé klassificeras som fabriker.271 Det finns totalt 2248 

personer som räknas till kategorin fabriksanställda och hela 1377 (det vill säga ca 

60 %) av dem, tjänstgör på Karlskronavarvet. De fabriker som i storlek av antalet 

anställda placerar sig efter Karlskronavarvet är hattfabriken, två stycken trikå och 

strumpfabriker samt lampfabriken. Detta ger åtminstone en introducerande bild 

till hur dominerande flottans varv är på Karlskronas arbetsmarknad vid 1900-

talets början.272  

 

Hålla på sitt varv och värna därom 
Antalet hantverkare har alltid varit litet i förhållande till Karlskronas storlek. 

Förutsättningarna för näringslivet att blomstra har varit små.273 Entreprenöriella 

initiativ hade svårt att få grogrund. Ett uttryck av missnöje därom syns till 

                                                        
 
267 Janrick Bromé. Karlskrona stads historia, del 3. Karskrona: Krooks Bokhandel. 1930. Sid. 342. 
268 Uttrycket framkommer i intervju med indentent på Marinmuseum och förekommer även i 

Bromé, 1930. Sid 343.  
269 Karl Bergman. Pest, produktion och politisk kultur: Studier i statsbildning och örlogsstadens tidigmoderna 

historia. Göteborg: Makadam förlag. 2012. Sid. 93.  
270 Bergman, 2012. Sid. 100. 
271 Bromé, 1930. Kategorin fabrik måste emellertid betraktas som vidlyftig då den spänner från 

bageri, bryggeri etc. till Karlskronavarvet. 
272 Se bilaga 3.0 med översikt fabriksindustrin i Karlskrona åren 1915, 1920 och 1925.  
273 Kurt Karlsson. De friska grenarna. Reportage om arbetarrörelsens barndom i Karlskrona. Karlskrona: 

Kaserntryckeriet. 1995. 
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exempel hos Karlskronas skomakare, som gick samman i en protest i början av 

1900-talet för att påpeka att det förekom ”smutskonkurrens”. Fenomenet 

beskrivs varit väl vedertaget i Karlskrona och handlade om att varvsanställda och 

lägre officerare tog jobb från den civila marknaden för att dryga ut sin knappa 

inkomst.274 

 

Insikten om hur avgörande Karlskronavarvet är som arbetsplats gör att 

befolkningen i Karlskrona är rädda om sin försörjning och sitt varv. Det är tydligt 

att arbetare vid varvet, lokala politiker, tjänstemän och omgivande samhälle i stort 

har en gemensam tolkning kring att varvet är stadens viktigaste arbetsplats. Eller 

som uttrycks i en för sammanhanget tidsenlig reflektion ” under sådana 

förhållanden är det förklarligt att Karlskroniterna i allmänhet, oavsett politiska 

meningsskiljaktigheter, hålla på sitt varv och värna därom”.275  

 

Karlskronavarvets relation med staten är att beteckna som stabil. Staten riktar vid 

upprepade tillfällen stödåtgärder till Karlskronavarvet efter diverse uppmaningar 

från varvets sida om att rädda arbetstillfällen. 276  Eftersom Karlskronavarvet 

expanderade syntes inga större konflikter utspela sig mellan ägare och anställda.277 

Tidigare forskning har visat att arbetarna vid Karlskronavarvet hade en för tiden 

unik relation med staten jämfört med hur det ser ut vid andra örlogsvarv i 

Europa.278 Relationen var inte att betrakta som konfliktfylld på samma vis som i 

till exempel Storbritannien där det fackliga arbetet på örlogsvarven var mer 

offensivt. Fenomenet förklaras i tidigare forskning med att varvsarbetarna vid 

Karlskronavarvet uppvisade en slags identifikation med nationalstatens 

intressen.279 

 

Samsynen kring vad som gynnar varvet har tagit uttryck i gränsöverskridande 

förståelser, vilket kanske inte präglade tidsandan i övrigt då arbetarrörelsen hade 

början ta fart på allvar. I Karlskrona förekommer 18 organiserade strejker mellan 

1890-1900 men det är inte förrän storstrejken 1909 som varvsarbetare i viss 

utsträckning framträder som engagerade. 280  Varvsarbetarna i Karlskrona sägs 

vara ett kapitel för sig under arbetarrörelsens barndom. Alltsedan 

                                                        
 
274 Karlsson, 1995. Sid. 84.  
275 Bromé, 1930. Sid. 358 
276 Gäfvert, 1993. Sid.114. 
277 Ibid. 
278 Mary Hilson. Labour Politics in a Naval Dockyard: The Case of Karlskrona, Sweden 1880-

1925. I Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. 2001. 
279 Hilson, 2001.  
280 Karlsson, 1995.  
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organisationsarbetet tog fart på 1880-talet hade det gjorts otaliga försök att 

fackligt engagera arbetarna vid varvet, men de sägs ha varit ”hårt nedtryckta av 

den militära överheten och närmast livegna”.281 En utsänd agitator från Jern- och 

Metallarbetarförbundet verkar hysa litet förståelse då hans omdöme om 

varvsarbetarna i Karlskrona löd;  
 

Idioter, som omöjligt kan övertygas om organisationens värde. Ja, 
är det inte förfärligt att vår herre låter skapa sådant folk.282  

 

Vid Karlskronavarvet bildades år 1900 Karlskrona varvsarbetareförening som 

enligt utlåtanden i fackliga dokument inte utmärkte sig för någon större facklig 

aktivitet.283 Organiserandet av varvets daglönare påbörjades inte förrän 1913-

1914 när Marinens varvsarbetareförbund bildades och 1921 gick de upp i 

Försvarsverkens civila personals förbund (FCPF).284 De omdömen som yttrats 

om de anslutna Karlskronavarsarbetarna var att de gick sina egna vägar, bland 

annat för att de krävde avgiftssänkningar av fackföreningsavgiften. Därtill 

upplevde facket det som en besvärande omständighet att en tredjedel av de 1400 

arbetarna var oorganiserade. I detta menade man att man hade att ”kämpa mot 

motagitation och splittringsförsök från slöa och liknöjda arbetare”.285  

 

Frågan infinner sig då varför relationerna mellan staten/varvet/arbetarna verkar 

präglas av stabilitet? Ett svar kan ligga i att de verkar vara ömsesidigt beroende 

av varandra. Karlskronavarvets viktigaste uppgift var att betjäna flottan med 

nybyggda fartyg samt att utföra reparationer och underhåll av militära fartyg. Det 

är flottans behov som styr uppdragen till Karlskronavarvet. Här skapas en 

ömsesidighet i relationen där flottans intressen blir till lokalbefolkningens 

intresse, eftersom ett stort antal i befolkningen fick sin försörjning från varvet. 

Arbetarnas intresse låg i linje med ledningen för varvet och handlade främst om 

att säkra den fortsatta orderingången. 

 

En sådan föreställning har kommit att prägla dynamiken i den lokala politiken. 

Den socialdemokratiska lokala politiken i Karlskrona har genom historien alltid 

värnat försvarets intressen i högre utsträckning än vad partiet gjort på en nationell 
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282 Karlsson, 1995. Sid. 
283 Gäfvert, 1993. Sid. 114.  
284 Ibid  
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nivå.286 Uttrycket ”flottan först sedan de andra” kan i den bemärkelsen beskrivas vara 

giltigt även för Karlskronas arbetarrörelse. 

 

Specialiseringen av tung tillverkningsindustri hade därtill en hög status i 

förhållande till annan produktion och i detta fall av örlogsindustri en nära relation 

till en föreställning om nationalstaten.287 I tider av mobilisering under 1900-talets 

världskrig var denna föreställning av nationell gemenskap att beteckna som extra 

närvarande. Något som kommer till uttryck när drätselkammaren utreder frågan 

om skyddsrumsanläggningar krigsvintern 1940. I dokumentet står ”Karlskrona är 

en fästningsstad med stora militära anläggningar och givet är, att staden är utsatt 

för särskilt stora risker vid krig”.288 Produktionen på varvet ökade dessutom vid 

tider av mobilisering eftersom fartyg skulle produceras, underhållas och 

repareras. Under krigsåren 1942/43 var 2481 personer sysselsatta vid varvet, 

vilket kan betraktas som en toppnotering för antalet anställda. 289  Dessa 

samverkande processer av tillväxt och av mobilisering bidrar till att skapa en 

världsbild med örlogsvarvet och flottan som ett nav för livet i Karlskrona.  

 

Karlskronavarvets organisation och ledning var strukturerad enligt flottans 

hierarkiska ordning.  De var fortfarande vid 1900-talets första hälft en del av 

samma organisation, vilket märks i en rad andra avseenden. Det marina 

manskapet i flottan kunde till exempel kommenderas till tjänstgöring på varvet.290 

Varvet leddes av en chef med graden kommendör. Under sig hade han ett antal 

departement som leddes av en kommendör eller motsvarande. I varvschefens 

stab besatte militärer också centrala positioner. Dessa roller och positioner var 

fram till 1961 en del av samma organisation och relevansstruktur.291 

 

Under de första årtiondena, när 1900-talet var ungt, präglades Karlskrona av 

ekonomisk stagnation. Vid 1930-talets mitt inleds näringslivspolitiska initiativ 

med målet att attrahera ny tillverkningsindustri till Karlskrona. Krigsåren 1939-

1945 kom att fördröja dessa initiativ något, men 1945 upptog den kommunala 

                                                        
 
286 Intervju med ledande Socialdemokratisk politiker.  
287 Föreställningen om nationalstaten som en viktig aspekt i varvsarbetarnas identitetsskapande 

är något som diskuteras vidare av Hilson, 2001. 
288 Agnes Wirén. Karlskrona 300 år. Del III. Karlskrona: Axel Abrahamssons 

Tryckeriaktiebolag.1986. 
289 Gäfvert, 1993. Sid. 130. Se även tabell 4.0 i appendix där konjunkturuppgångarna vid de två 

världskrigen illustreras i ett diagram över Karlskronas industriella struktur 1900-2010. 
290 Gäfvert, 1993. Sid.130.  
291 Relevansstruktur är ett begrepp som används av kunskapsociologisk forskning om t.ex. 

vardagsverklighet. Se Berger och Luckman, 1991. 
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byrån förhandlingarna med LM Ericsson om att lokalisera en fabrik i 

Karlskrona.292 Detta slog väl ut. Verksamheten kunde börja 1947 i den ombyggda 

före detta tobaksfabriken på Trossö.293 Även företaget Atlas Diesel förlade sin 

tillverkning av tunga lastmaskiner till en lokal på Pantarholmen i Karlskrona, där 

elever från verkstadsskolorna kunde göra praktik och hundratalet man 

anställas.294 

 

Banden som binder i örlogsstaden 
Vid 1900-talets mitt är Karlskrona att beskriva både som en örlogsstad och en 

industriregion. I en kartläggning av de sociala gemenskaper som är synliga på 

1930-talet i Karlskrona, framträder vad som närmast kan kallas organisationer 

eller institutionaliserade gemenskaper.295 Dessa mellanmänskliga relationer tar sig 

formaliserade uttryck i ordensväsende, fackföreningar, arbetarrörelsen, 

nykterhetsrörelsen, idrottsrörelsen, statskyrkan och frikyrkan. Gemenskapernas 

funktion är i kongruens med vad som kan kallas tidens ”anda”. Första delen av 

1900-talet var ”rörelsens” tid. Arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen och frikyrkliga 

rörelsen försökte mobilisera handlingsresurser genom att skapa sociala nätverk 

och så var det även i Karlskrona. Sett till det relativa inflytande dessa rörelser haft 

på befolkningen i Karlskrona så fick arbetarrörelsen och idrottsrörelsen ett 

relativt större utrymme än nykterhetsrörelsen och frikyrkan.296 Statskyrkan, och i 

synnerhet då representerad av den militära församlingen i Amiralitetskyrkan, har 

alltid haft en stark ställning i och med sin nära relation till flottan.  

 

Den tudelade staden i social och industriell omvandling   
Karlskrona beskrivs återkommande av studiens informanter som en tudelad stad. 

När de säger så menar de både det faktum att den militära verksamheten var 

åtskild från den civila i form av avspärrade områden, och uppenbarelsen av en 

imponerande varvsmur. Men de avser också en social dimension av livet i 

Karlskrona.  De för fram exempel på att det var skillnad på militärer och civila 

när det kommer till en rad vardagliga ting som vilka sociala relationer man hade, 

var man bodde, handlade, roade sig på fritiden, badade, dansade, gick till läkaren 

osv.297 

 

                                                        
 
292 Wirén, 1986. 
293 Gösta. Ed. 46 år på Ölandsgatan i Karlskrona. Karlskrona: Ericsson. 1994.  
294 Wirén, 1986. 
295 Bromé, 1930. 
296 Bromé, 1930. 
297 Intervju ledande socialdemokratisk kommunalpolitiker, Intervju indentent A Marinmuseum, 
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I en intervju med en man som växte upp i Karlskrona beskrivs denna form av 

åtskillnad som själva typexemplet på vad han uttrycker ”Karlskrona var ett 

klassamhälle”.298 Han fortsätter sin beskrivning av officerarnas särskilda status. 

”De hade inte alltid det så vansinnigt mycket bättre ställt men de hade en annan 

social status”. Klassamhället återspeglades även i skolbarnens föreställningar av 

vad de hade potential att utbilda sig till och arbeta med i framtiden.299 Kunskapen 

om dessa sociala kategorier är sociala konstruktioner som människor socialiseras 

till att lära sig. Kategorierna är alltså inte givna utan under ständig omvandling. 

Vid mitten av 1900-talet var dessa yrkeskategorier förbundna med en status vilket 

upprätthölls genom att umgås med jämlikar. Tjänstemän på varvet, de högre 

officerarna och i viss mån även underofficerare var del av samma sociala 

gemenskap. Arbetarna vid varvet och de värnpliktiga sjömännen och soldaterna 

var som lätt inses inte inkluderade i den.300 I en tidsenlig varvsorder kan man se 

ett formellt exempel på denna åtskillnad där man annonserar att badning nu är 

tillåten på Lindholmen, en plats som ligger inne i Örlogshamnen. Välkomna dit 

är ”officerare, underofficerare och manliga tjänstemän”.301 Det finns ytterligare exempel 

på att officerare hade en särskild ställning i samhället och att vissa sociala 

relationer var närmast institutionaliserade i sin självklarhet. På en skylt som fanns 

uppsatt vid Karlskronas varmbadhus stod att läsa att badet främst var avsett för 

”Officerare och deras vederlikar och deras familjer!”302 Hierarkin förefaller vara så pass 

vedertagen att man förväntas kunna avgöra vem i den sociala stratifieringen som 

är officerarens vederlike. Det är inte att betrakta som giltigt idag, men då var 

klassamhället närvarande och legitimerat i de flesta sociala sammanhang. 

 

Social hierarki är också något som kan uttolkas i beskrivningar och redogörelser 

för vilka som deltog i Karlskronas ordensliv, vilket företrädesvis var högre 

officerare och tjänstemän, samt andra potentater i samhället såsom adel, 

landshövdingen eller direktörer. Dessa utgjorde en slags societet inom vilken de 

högre officerarna till antalet var överrepresenterade. 303  Att ett stort antal 

officerare var knutna till det rika ordenslivet i Karlskrona har historiska 

förklaringar. Redan vid tiden för Karlskronas anläggning (1680) grundades ett 

livligt ordensliv vilket under 1900-talet fortfarande måste betecknas som 

                                                        
 
298 Intervju ledande socialdemokratisk kommunalpolitiker 
299 Intervju ledande socialdemokratisk kommunalpolitiker.  
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301 Gäfvert, 1993. Sid.  
302 Marinmuseums föremålssamling, inventarienummer MM 22 799. 
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levande.304 Centrala värden och ledord för många av dessa ordnar bär referens till 

upplysningstidens ideal om utbildning, ära och ridderlighet. Ordenslivet i 

Karlskrona konstruerades med Stockholms olika loger som förebild. I dessa 

ordnar finns dels en normerande dimension där vissa dygder framhålls som 

eftersträvansvärda men det finns också en mer funktionell aspekt i att engagera 

sig i ett ordensliv. Inflyttade officerare och tjänstemän på varvet kunde i en orden 

skapa sociala relationer med sina jämlikar som redan var etablerade i 

Karlskrona. 305  Gemenskapen som erbjöds i ordenslivet var praktisk i den 

bemärkelsen att de utgjorde ett nätverk av institutionaliserade relationer och 

genom dem kunde man bli integrerad i delar av det lokala samhället. Officerare 

som var anställda vid örlogsbasen eller kustartilleriets regemente tillhörde i de 

flesta fall en medelklass som var aktiv inom mäss och ordensliv.306 Adeln och 

överklassen i Sverige har alltid haft en stark relation till Kronan överlag, då deras 

söner som inte ärvde fideikommiss sökte utbildning och inte sällan gjorde karriär 

i något av vapenslagen.307 En tradition som även anammats av de familjer som 

utgjort en företagselit i Sverige. Familjen Wallenberg har en lång tradition av att 

tjänstgöra som reservofficer i Flottan. Deras, liksom adelns temporära 

tjänstgöring i Karlskrona gick emellertid lokalsamhället tämligen obemärkt förbi. 

Den unga adeln och företagselitens söner syntes inte vara integrerade i 

Karlskronas civila lokalsamhälle utan skapade sina egna sammanhang för socialt 

liv. I den utsträckning som de deltog i varaktiga lokala nätverk var det med 

referens till ordenslivet, till exempel Frimurarorden eller Amarantheorden. Man 

kan inte ur ett 1900-talperspektiv tillskriva adeln någon betydelse vad gäller den 

regionala utvecklingen.308  

 

Inflyttningen till Karlskrona under 1900-talet bestod framförallt av kvalificerad 

personal till varvet och till flottan och kustartilleriet. Det vill säga ingenjörer och 

officerare. Dessa kan sägas vara del av samma ”community” och förändrade inte 

samhällsbilden med sin inflyttning.309 Det var så att säga en förstärkning till de 

                                                        
 
304 Schreil, 2012. 
305 Intervju verkstadsdirektör för Marinverkstäderna.  
306 Emellertid inte en akademiskt bildad medelklass att jämföra med städer som Växjö, 

Linköping eller Kalmar. 
307 Fideikommiss är egendom som inte kan säljas utan måste gå i arv från far till son.  
308 Under den agrara omvandlingen (1750-1870-tal) i Blekinge syns adeln däremot spelat en roll 

i lokalsamhället som agrara entreprenörer se till exempel Johan Löfgren. Agrara entreprenörer 

vid enskifte och laga skifte- Nättraby socken i Blekinge 1807-1869. I Ale. Historisk tidskrift. För 

Skåne, Halland och Blekinge. Nr 3. 2004.   
309 Community kan enligt http://www.nationalencyklopedin.se (2010b) översättas till samhälle, 

samhällsgemensamhet, gemenskap, samfund eller mötesplats.  



 

86 
  

nätverk som redan syntes etablerade i det lokala. Dessutom beskrivs Karlskrona 

som en anhalt på vägen, en stad man passerar igenom, i sin karriär inom flottan 

eller som ingenjör. 310  Många gånger upplevde sig inte officerare vara lokalt 

förankrade, vilket var rimligt eftersom deras tid vid örlogsbasen eller KA 2 kunde 

vara temporär. Det var ett led i karriären att flytta vidare. Målet för många av 

flottans högre officerare i karriären var att bli stationerade vid marinledningen i 

Stockholm.311 Exogena faktorer i termer av inflyttning kan därför under 1900-

talet inte sägas ha något betydande inflytande för utvecklingen av Karlskronas 

regionala dynamik. Med Bourdieus perspektiv på socialt kapital som nätverk av 

institutionaliserade relationer blir det lätt att föreställa sig hur kontakter med 

personer i dessa varaktiga nätverk kan ge individen fördelar i det sociala att 

jämställa med en extern resurs. De traditionella nätverk som var grundade i syfte 

att reproducera en elit hade all anledning att knyta den lokalpolitiska makten nära 

till sig. Deras relation var givetvis av ömsesidigt intresse då samma nätverk 

fungerade som ett smörjmedel för en enskild politiker i hans karriär.  De aktörer 

som funnits representerade i det traditionella ordenslivet i Karlskrona har haft all 

anledning och möjlighet att interagera med politiska företrädare eftersom de varit 

bröder i samma loge. Det vore tendensiöst att påstå att detta har haft en specifik 

påverkan på en viss händelseutveckling. Men en slutsats som man kan dra är att 

centrala roller och positioner inom flottan och varvets ledning av hävd hade en 

institutionaliserad relation med landshövdingen, vilket gavs uttryck åt i deras 

gemensamma deltagande i Frimurarorden under mer eller mindre hela 1900-

talet. 312  Det är inte svårt att tänka sig hur de odlade en tillhörighet och 

seriesolidaritet. Speciellt Frimurarna har lojalitetslöften gentemot 

ordensbröderna inskrivet i medlemskapet.313 En gemenskap av detta slag kan inte 

betecknas som innovativ och utåtblickande i sin verksamhet utan har en tendens 

att bekräfta sin redan formulerade världsbild. Till denna världsbild hörde till 

exempel en föreställning om att först och främst ombesörja flottan och 

örlogsvarvets intressen. Bilden är i allt väsentligt kongruent med vad 

örlogsvarvets personal efterfrågade.  

 

                                                        
 
310 Intervju Indentent Marinmuseum. 
311 Intervju Intendent Marinmuseum. Marinledningen vilket nu benämns som en del av 

Högkvarteret.  
312 Bengt Garting. Ordensliv i Carlscrona. Föreningen Gamla Karlskrona Årsbok 1980. 

Karlskrona: Axel Abrahamsons Tryckeri AB. 1981. 
313 Gunnel Forsberg & Gerd  Lindgren. (2010). Nätverk och skuggstrukturer i regionalpolitiken. 

Karlstad: Karlstad University Press. 
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Det är viktigt att förstå att både ordenslivets nätverk och arbetarrörelsens nätverk 

är en del av samma relevansstruktur, det vill säga örlogsindustrin, och de har ett 

ömsesidigt intresse i dess fortsatta utveckling. Sedan ligger skillnaden i att 

ordenslivets gemenskaper traditionellt var förbehållet borgerligheten, företrätt av 

de högre officerarna och tjänstemännen på varvet medan arbetarrörelsens 

medlemmar oftast återfanns bland de lägre officerarna och verkstadsarbetarna. 

Dessa två nätverk dominerade bilden av produktion och population i Karlskrona 

under 1900-talet. Det har inte funnits någon förmögen överklass representerad i 

dessa sammanhang såsom är fallet i andra städer som haft stora privatägda 

industrier och varv. Den mest sorterande faktorn i lokalsamhället Karlskrona 

förefaller därför vara huruvida man hörde till flottan och varvet eller inte.  

 

I mina intervjuer med personer som levt i Karlskrona och där de flesta är födda 

på 1940-50 talet återkommer de ofta till beskrivningen av Örlogsbasen som en 

egen värld. Det är en föreställning som finns på båda sidor av varvsmuren, det 

vill säga inte bara en upplevelse hos dem som inte vet vad som utspelar sig inne 

på varvet och i Örlogshamnen. Verkstadsdirektören vid Marinverkstäderna 

(1951-1961) som sedermera också blev varvschef på varvet i Uddevalla (1962-

1977) beskriver att den mest avgörande skillnaden mellan att arbeta vid 

örlogsvarvet som då hette Marinverkstäderna och ett civilt varv var just det 

faktum att allt fanns ”in house” i Karlskrona. Vid det civila varvet användes 

konsulter i olika former vid projekt. Det var inte praxis på örlogsvarvet i 

Karlskrona under den period varvet var statligt ägt (1680-1961).314  

 

Samhällets tudelning eller organisation mellan det civila och militära framträder 

även i beskrivningen av rätten till tjänstebostad. Denna beskrivning är från 1930-

talet men äger giltighet fram till dess varvet inte längre hade samordning med 

flottans organisation (1961).315  

 
Flera av befattningshavarna vid flottans station i Karlskrona 
äga förmånen av ett boställshus. Befälhavande amiralen (chef 
för flottan) residerar sålunda i Kungshuset, vid Landbrogatan, 
varvschefen vid varvschefsbostället vid Gröna gången, 
ekipagemästaren i södra och tygmästaren i norra flyglarna av 
varvchefsbostället, äldste officeren vid ekipagedepartementet i 
marindirektörbostället vid västra Amiralitetsgatan, chefen för 
byggnadsdepartementet (Hela basen) i 
stationsingenjörsbostället (flottiljsingenjör) vid västra 
Prinsgatan, chefen för torped- och mindepartementet samt 
mobiliseringsingenjören i förra centralfängelsets 

                                                        
 
314 Intervju verkstadsdirektör för Marinverkstäderna. 
315 Intervju Indentent Marinmuseum. 
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direktörsboställe och två av flottans läkare i sjukhusets 
boställsbyggnad vid Vallgatan.316 

 

Beskrivningen av rätten till av boställshus manar fram en bild av en organisatorisk 

vedertagen ordning och till viss del också en hierarki som är nära förbunden med 

flottan och varvet. Vi kan skönja en livsform där arbetsplatsen och den formella 

positionen finns med som en organiserande princip för det övriga sociala livet. 

Positionerna framstår som institutionaliserade. 

 

Förtroende som social handlingsstruktur 
I den tidigare historiebeskrivningen av Karlskronas produktion och population 

skildras inte många personliga relationer, istället framhålls positioner, 

gradbeteckningar, ämbeten, roller, fackföreningar, församlingar och 

riksdagsbeslut. Det handlar om roller eller handlingar som har koppling till 

samhälleliga institutioner eller organisationer. Det betyder inte att de personliga 

relationerna och dess utbyten av nyttigheter inte fanns. Möjliga förklaringar till 

att relationerna framträder i denna formella mening är dels beroende av den 

retrospektiva karaktären som det historiska berättandet har. Där blir institutionen 

den tydliga kopplingen mellan dåtid och nutid. Det är de formella och 

institutionaliserade handlingarna och relationerna som är dokumenterade för 

eftervärlden eftersom de stämmer bättre överens med den byråkratiserade 

organisationsform som anses bringa trovärdighet. Att framhålla informella 

aspekter såsom vänskap, lojalitet, personligt förtroende eller trofasthet skulle 

kunna betraktas som icke rationella faktorer eller kanske rent av som 

svågerpolitik.317 I en intervju berättar en verkstadsdirektör som var verksam i 

Karlskrona på 1950-talet hur han fick ta emot en order till varvet på två 

bogserbåtar. Förfarandet är ett bra exempel i förståelsen av vad sociala relationer 

och socialt kapital kan göra möjligt och vad som vanligen inte kan återfinnas i 

några formella dokument. Hans berättelse visar aspekter av överbryggande socialt 

kapital, förtroende och vikten i att ha många olika slags kontakter och kopplingar 

i sitt sociala nätverk. 

 
Vi hade ju en pastor här i Amiralitetsförsamlingen, Carl Ossian 
Elmgård amiralitetspastor, han var känd som Sveriges största 
tiggare. Han tiggde nämligen ihop hela det stora militärhemmet, 
som ligger vid stortorget. Och han var ju smålänning från 
Emmaboda och därför tog han sig namnet Elmgård. Och han 
uppvaktade då olika industrier, och då kom pastorn in till 
direktörerna och bevekande dem att sätta pengar i militärhemmet 

                                                        
 
316 Bromé, 1930. Sid 432.  
317 Jmf diskussion i Österberg, 2007. 
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för flottans folk. Han lärde känna svenska industrin på det viset, 
han var proffs på det. 
Och så en dag, jag satt i kyrkorådet då, och när jag var i Stockholm 
en dag utnämnde de mig och hade aldrig frågat, de bara tyckte jag 
skulle vara det. Så jag kände Elmgård. Han ringer en dag och så 
säger han […] kan du göra mig en stor tjänst? […] du förstår, det 
har kommit en god vän hit till stan förstår Du, och jag känner 
honom och jag bjuder på middag ikväll. Du får sätta på dig 
smokingen och komma, men Du får inte ta med Din hustru, Du får 
komma ensam” Och jag kom dit och det var en mycket märklig 
historia. Där var doktorinnan Stenkula utan doktorn och 
amiralinnan utan amiralen. Men gästen, vem var det? Gustav B 
Thorden! 318  Och vi fann varandra och hade trevligt. Halv tolv 
åtskildes vi på kvällen, på lördagskvällen sent. Och så säger han så 
här till mig.  
-Ja, här finns ju ett varv här i sta´n också. Det kanske man skulle se 
på” 
- Ja, jag vet att det finns ett varv här, sa jag. 
- Ja, men jag ska åka i morgon bitti.  
- Jag tycker det låter trevligt sa jag. Hur dags ska vi göra det?  
- Jag kommer sju, sa han.  
- Ja, då träffas vi sju då. Och se´n,… ja jag kan berätta alltihop.  
Varvsporten, 17:s port, vid vilken jag bodde nära, den öppnades 
varje timma. Och när jag kom stod poliskonstapel Reman där i 
porten. Och jag gick fram till honom och sa med huvudets förlust, 
Reman kvart i sju ska Andersson med bilen vara hos mig imorgon 
bitti. Hur han gjorde vet jag inte men Anderson med bilen stod där 
och jag åkte till Stadshotellet och på trappan stod en pigg och nyter 
skeppsredare Thordén. Så gick vi igenom varvet och vi började som 
alltid i väster vid Saltösund och så gick vi ut genom högvakten. Och 
när vi gick igenom högvakten hade jag en preliminär order på två 
bogserbåtar. De heter Tim och Tom och tjänstgjorde i många, 
många år. Vi byggde dem inne i verkstaden och så la vi ut dem på 
en trailer, tog kranen och satte dem i sjön”.319 
 

Detta utbyte kunde bli verklighet därför att varvschefen i Karlskrona och 

amiralitetspastorn hade utbyten med varandra i vilket varvschefen bland annat 

bidragit med medel för att färdigställa Militärhemmet, samt att de båda satt i 

kyrkorådet. Amiralitetspastorn i Karlskrona hade i sin tur utbyte även med 

varvschefen på Uddevallavarvet från vilken han också fått finansiering till att 

bygga Militärhemmet. Det var amiralitetspastorn som var den gemensamma 

nämnaren dem emellan, och nu sammanfördes kontakterna till en middag. 

Använder vi Colemans terminologi bildar dessa tre aktörer en triad och ett slutet 

                                                        
 
318 Skeppsredare och grundare av Uddevallavarvet 1946. 
319 Transkriberad intervju med direktören för Marinverkstäderna (1951-1961) från MM arkiv.  
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socialt system, i vilket amiralitetspastorn går i god för att de två andra kan lita på 

varandra.  

Logiken kring tjänst och gentjänst kan förklara mycket i denna berättelse. En 

annan slutsats man kan dra är att socialt kapital framförallt bör betraktas som en 

oavsedd konsekvens av att bara vara del av ett socialt sammanhang. Lösa 

kopplingar till gemensamma bekanta blir till resurser i vårt nätverk som kommer 

oss till godo när vi behöver dem. I detta exempel är affärsrelationen mellan två 

varvschefer resultatet av vad som började som en förtroendefull relation mellan 

verkstadsdirektören och amiralitetspastorn. Lösa kopplingar kan man manövrera 

sig till men relationer med ett varaktigt djup och ömsesidighet kommer ur verkligt 

mänskligt samspel, vilket är ett argument för att socialt kapital inte låter sig 

planeras eller flyttas.320 Det tidstypiska exemplet ger också en bild av 1950-talets 

situation för varvets produktion. Efter andra världskrigets intensiva produktion 

befann sig varvet nu i ett läge av omdaning och sökte nya möjligheter att utveckla 

produktionen.  

 

Den militära organisationsstrukturen kan i ett historiskt perspektiv inte beskriva 

som ”flexibel”, vad gäller hierarkier och funktioner. Detta var något direktören 

för Marinverkstäderna på 1950-talet upplevde som ”ett ytterst komplicerande 

faktum”.321 Han beskriver hur detta många gånger utgjorde hinder i hans arbete. 

Det var en svår balansgång att driva ett civilt varv och samtidigt förhålla sig till 

flottans organisation.322 Problemen gällde bland annat hur personal skulle svara 

både mot olika departement inom varvet men även till viss del sorteras under 

flottans administration. Efter att ha fått omfattande insyn i hur problemen såg ut 

fick verkstadsdirektören i fråga den grannlaga uppgiften att utreda vilken 

utveckling varvets organisation skulle ta. Det var detta arbete som föranledde 

omvandlingen av den marina organisationen Marinverkstäderna till det nybildade 

statliga företaget Karlskronavarvet AB. Sedan 1961 har flottan och varvet således 

utgjort två olika organisationer.323  

 

Samhället stod inför stora sociala förändringar. Efterkrigstidens folkhemspolitik 

och den kraftiga tillväxtperioden fram till början av 1970-talet kom att lösa upp 

några av klassamhällets mer tydliga manifestationer av skillnader mellan 

                                                        
 
320 Det är en utgångspunkt som inte delas av alla. Det finns även forskning som undersöker vad 

i skapandet av socialt kapital som är managerbart Tura, T. & Harmaakorpi, V. (2005), Social 

Capital in Building Regional Innovative Capability. Regional Studies, 39. 
321 Intervju med verkstadsdirektören för Marinverkstäderna (1951-1961)  
322 Ibid. 
323 Ibid. 
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bemedlad och icke-bemedlad.324 Denna period av västvärldens mycket starka 

tillväxt har kommit att refereras till som ”de gyllene åren” och ”rekordåren”.325 I 

likhet med andra svenska industriregioner med en specialisering inom 

verkstadsindustrin är detta även Karlskronas rekordår. Levnadsstandarden höjs, 

vilket bland annat innebär att bostadsförhållanden och arbetslivsförhållanden blir 

bättre.326 Reformer inom arbetslivet på varvet och inom flottan bidrar till att 

stärka kollektivets ställning i relationen till ledning och stab.327  

 

Det finns ytterligare en aspekt kring Karlskrona som den tudelade staden och det 

är separationen mellan kategorierna män och kvinnor på arbetsmarknaden. Den 

tunga tillverkningsindustrin besattes av manlig arbetskraft, medan kvinnor 

anställdes på LM Ericsson, där industrin inte betecknas som lika tung. 

Könsfördelningen på LM Ericssons fabrik i Karlskrona fångas av citatet, ”det var 

200 kvinnor och två manliga ingenjörer”.328 Dessutom hade Karlskrona flera 

stora arbetsplatser inom den offentliga sektorn såsom Länssjukhuset och 

Gullberna sjukhus.329  

 

Ord som ”arbetarstammen” återkommer i skildringar om varvet och avser då de 

arbetare som fanns tillgängliga för deras produktion. I dokument från årsmötet 

vid Försvarsverkens civila personals förbund (1968) framgår att av totalt 1618 

anslutna medlemmar är 50 stycken kvinnor.330 Nästan alla av dem återfinns under 

kategorin ”städerska”. Bara tio år tidigare hade det varit en omöjlighet då enbart 

män fanns ute på golvet. Kvinnorna återfanns då framförallt som sekreterare på 

de olika kontoren.331 Detta ger en bild av Karlskronavarvets arbetare som en 

homogen skara av män. Kvinnor fanns inte heller representerade inom 

yrkeskategorin officerare. Det var inte möjligt för en kvinna att göra 

militärtjänstgöring förrän 1980. Det var inte heller då ett genomsnitt av den 

kvinnliga befolkningen som hade möjlighet att tjänstgöra utan bara de som hade 

för avsikt att bli officerare och därmed blev uttagna till olika befälsbefattningar.332 

Alla de sociala nätverk som hade en nära förbindelse med varvet hade en kraftig 

överrepresentation av män, såsom arbetarrörelsen och idrottsrörelsen. Därtill kan 

                                                        
 
324 Magnusson, 2010. Sid. 374.  
325 Ibid.  
326 Wirén, 1986. Sid. 7.  
327 Intervju Indentent Marinmuseum.  
328 Intervju med Karlskrona Kommuns f.d näringslivsutvecklare  
329 Gullberna sjukhus var ett mentalsjukhus som grundades 1959 och var i bruk till 1997. 
330 Arkivmaterial Statens Maritima Museer. Försvarsverkens civila personals förbund år 1968. 
331 Intervju med verkstadsdirektören för Marinverkstäderna (1951-1961).  
332 Ibid. Detta förändrades 1995 då kvinnor kan söka till alla tjänster inom försvaret.  
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vi föra det faktum att bara svenska medborgare fick lov att arbeta i Örlogshamnen 

och på varvet vilket förstärker bilden av vem den typiska varvsarbetaren och 

officeraren i Karlskrona var. Varvsarbetaren kom från enkla förhållanden med en 

lokal anknytning. Ofta gick han i sin fars fotspår och blev rekryterad till varvet. 

Tjänstemännen på varvet var ingenjörer, en sådan lång universitetsutbildning var 

inte förbehållet gemene man utan det handlade framförallt om medelklassens 

söner. Men det fanns undantag, till exempel för de som visade särskild skicklighet 

i unga år. Då kunde en karriär som mariningenjör blir aktuell med stöd från 

varvet.333 

 

I jämförelse med de högre officerarna hade underofficeraren oftare en lokal 

anknytning. De tjänstgjorde i flera avseende nära verkstäderna på varvet och hade 

påtagligt praktiska uppgifter ombord. Många av de underofficerare som var 

verksamma vid mitten av 1900-talet hade sin bakgrund i skeppsgossekåren och 

hade därmed mer eller mindre vuxit upp i Karlskrona.334 De högre officerarnas 

bakgrund kunde se något mer diversifierad ut. Ofta handlade det om män från 

bättre bemedlade familjer som hade möjlighet att söka officersutbildning och bli 

antagna, deras koppling till Karlskronas lokala liv var oftast väldigt marginell.335  

 

 

Den Blekingska graniten kommer åter till heders 
Under 1960-talet förändras arbetsmarknaden något då tillverkningsindustrins 

tillväxt kulminerar samtidigt som sysselsättningen inom örlogsspecialiseringen 

och kustartilleriet minskar. Varvet, flottan och kustartilleriet visar en 

nettominskning av anställa på 4350 personer mellan åren 1949-1964. Den 

nedåtgående trenden fortsätter som ett resultat av örlogsbasens omorganisation. 

Verksamheter som lades ned var till exempel livsmedel och proviantsektorn, 

marinens gymnasieskola, förenade fabriksverken med sin beklädnadsverkstad 

och tillhörande tvätteri.  

 

Under tidigt 1960-tal valde det internationella företaget AB Vibroverken (nu 

Dynapac) att anlägga en produktionsenhet i Karlskrona. De bakomliggande 

orsakerna till att Karlskrona framstod som attraktivt i detta avseende var 

framförallt den omfattande infrastruktur som omgärdade befintlig produktion. 

Här fanns en hamn, järnväg och förståelse för produktionens logik. 336  1968 

                                                        
 
333 Intervju med verkstadsdirektören för Marinverkstäderna (1951-1961). 
334 Intervju med intendent vid Marinmuseum. 
335 Intervju med intendent vid Marinmuseum.  
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byggde KF Lumafabriken som började producera glödlampor 1970. 

Utvecklingsoptimismen och den solida infrastrukturen lockade även Uddcomb, 

som etablerade sin verksamhet på Verkö i Karlskrona 1971.337 När Uddcomb 

1969 meddelade beslutet att förlägga sin omfattande tillverkning till Karlskrona 

uttalade sig dåvarande landshövding Thure Andersson till BLT och uttryckte att 

detta var ”ett genombrott för hela Blekinge. […] Den Blekingska graniten 

kommer åter till heders”.338 Han åsyftar då den tradition som funnits i Blekinge 

att bryta sten och som har blivit själva sinnebilden av en solid basindustri. 

 

Till att börja med utvecklade Uddcomb tunga komponenter till 

kärnkraftsindustrin vilket det fanns ett snabbt tilltagande behov av. Köpare var 

Barsebäck, Oskarshamn, Forsmark, Ringhals och anläggningar i Finland och 

USA. Efter ett par år avtog behovet av tunga kärnkraftskomponenter och flera 

order annullerades eller senarelades.339  

 

Karlskronas produktion domineras vid 1970-talets mitt fortfarande av 

försvarsindustrin då man hade ett nybyggnadsprogram åt den svenska marinen.340 

En nedgång började 1977-1978 i samband med att den allmänna varvskrisen 

förvärrades.341 Relationen med staten var ansträngd vi denna tid och det var 

många som hävdade att staten inte tog sitt ansvar för den minskade 

sysselsättningen i Karlskrona. Frågan om statens förpliktelser aktualiseras vid 

upprepade tillfällen. Regeringen lägger 1977 fram en riktlinje som visar en 

hållning där staten påtar sig ett särskilt ansvar för sysselsättningen i kommuner 

där staten är en stor arbetsgivare. 342   I syfte att exploatera nya möjligheter 

utvecklas en satsning på fiskerinäring. Man arbetar efter föreställningen att 

Karlskrona har potential att bli Östersjöns fiskecentrum och Findus etablerar sig 

i Karlskrona.343 1989 gick Karlskronvarvet AB samman med Kockums AB under 

den senares namn.344 Några år senare etablerar även Asea Brown Boveri (ABB) 

en produktionsanläggning för tillverkning av högspänningskablar. Etableringen 

                                                        
 
337 Ibid. 
338 Ibid.  
339 Ibid 
340 Wirén 1986. Sid. 6. 
341 Wirén 1986. Sid. 7 
342 Ibid. 
343 Intervju med ledande kommunal socialdemokratisk politiker i Karlskrona. 
344 1999 blev Kockums ett helägt dotterbolag till den tyska varvskoncernen Howaldtswerke-

Deutsche Werft (HDW). 2005 ingår HDW tillsammans med Kockums i ThyssenKrupp-

koncernen. 2014 köptes och övertogs Karlskronavarvet av SAAB. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Howaldtswerke-Deutsche_Werft
http://sv.wikipedia.org/wiki/Howaldtswerke-Deutsche_Werft
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är inte av den omfattningen att den skulle kunna bryta det stagnerade läget eller 

verkar förnyande för den regionala utvecklingen.  

 

Så vad är Karlskrona för slags stad att leva och arbeta i under 1980-talet? 

Arbetsmarknaden har länge varit strukturerad runt stora tillverkningsföretag. En 

social väv av intressen och utbyten framträder i relation till dessa stora 

organisationer. 

 

I Karlskrona, likt industriregioner i övrigt, finns en världsbild hos majoriteten 

som har formats i deras relationer och som har med försörjningen att göra. 

Världsbilden representeras bland annat av kommunledningen som styrs av en 

socialdemokratisk majoritet vilka för en klassisk retorik där arbete står i konflikt 

med kapital. Livet byggs med referens till de stora organisationer som dominerar 

arbetsmarknaden. Entreprenörskap i syfte att försörja sig framträder inte som ett 

möjligt alternativ. Det finns inte heller någon bildad medelklass i samma 

utsträckning som det gör i andra städer som haft både verkstadsindustri och 

universitet, såsom till exempel Linköping. Det borgerliga Karlskrona bestod i hög 

utsträckning av inflyttade officerare.345 Karlskrona kan i detta avseesnde beskrivas 

som en slags bruksort fast här är det flottan som är ”bruket”.  

 

I början av 1980-talet förändras förutsättningarna för att göra karriär i 

Örlogsflottan. År 1982 försvinner underofficersgraden och då blir alla fanjunkare 

löjtnanter. Att göra karriär som underofficer har annars under lång tid varit en 

chans till karriär inom flottan för lokala manliga invånare i Karlskrona, som var 

duktiga inom verkstadsindustrin. Något som framkommer i samband med en 

intervju under uttrycket, ”flottan eller flytta!”.346 Men när graden underofficer 

försvinner måste alla blivande officerare läsa på officershögskolan, vilken flyttas 

från Stockholm till Karlskrona. Detta faktum höjer inträdesbarriärerna till flottan 

som en möjlig arbetsmarknad för lokala Karlskronabor. Samtidigt förändras 

flottan till det som kallas den ”lätta flottan”.  I de nya fartygen är det fler officerare 

ombord än värnpliktiga, och tjänsterna ombord blir specialiserade.347 I samband 

med denna organisatoriska omläggning (NBO) slutar det komma värnpliktiga till 

Karlskrona i den omfattning som tidigare hade format det kulturella 

landskapet.348  

 

                                                        
 
345 Intervju med ledande socialdemokratisk politiker.  
346 Intervju med ledande socialdemokratisk politiker.  
347 Besättningen på senare ubåtar består av 22 officerare och 2 värnpliktiga. 
348 Intervju med intendent Marinmuseum. 
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I detta krisens Blekinge på 1980-talet flyttar först och främst de unga kvinnorna 

och politikerna försöka säkra arbetstillfällen genom statliga stödåtgärder. 349 

Regeringen utlokaliserar Boverket och Kustbevakningen. Men den lokala 

föreställningen, både allmänt och politiskt utgår framförallt ifrån att det behövs 

mer tung basindustri.350 Mer av samma som visade sig framgångsrikt vid 1970-

talets början. Förhandlingarna för att få SAAB att lokalisera en fabrik för 

tillverkning av bensinmotorer i Karlskrona var intensiva, och det investerades 

mycket hopp i den förväntan.351  

 

Att fortsätta arbetet med att lokalisera mer tung industri ter sig nu i ett 

bakåtblickande perspektiv motsägelsefullt. Det svåra läget kan sägas vara just en 

konsekvens av den moderna tidens industrialisering och ”gyllene årens” 

exploatering av okvalificerad arbetskraft i Blekinge. De utpräglade 

produktionsenheter som placerats i Karlskrona innehöll ingen forskning och 

utvecklings (FoU) -verksamhet och hade inte möjlighet att på egen hand vidta 

åtgärder för att möta förändringar i den uppkomna globala 

konkurrenssituationen. Fram till nu rymmer produktionen i Karlskrona 

framförallt produktionsenheter som styrs någon annanstans ifrån. Det är enheter 

i andra regioner som avgörs vad som skall göras, och hur det ska göras.352 Men 

utvecklingen framöver erbjuder en ”glänta” i vilken en ny industriell 

specialisering få möjligheter att blomstra.353  

 

Framväxten av ett nytt Karlskrona; 1989-2002 
Detta är berättelsen om hur Karlskronas transformationsprocess utvecklas under 

åren 1989-2002. Även om det uttrycks som en transformationsprocess bör man 

läsa med insikten om att det finns nyanser, parallellprocesser, motstridigheter och 

flera infallsvinklar på hur processen kan beskrivas. Utifrån ett sådant sammansatt 

perspektiv behandlas framväxten av ett IT-kluster i Karlskrona, där framförallt 

fyra etableringar förefaller ha varit särskilt avgörande för att attrahera nya 

människor att flytta till Karlskrona. IT-klustret bildades med andra ord som en 

konsekvens av att dessa fyra etablerade sina verksamheter. Motsvarande 

perspektiv på klusterbildning representeras av Feldman m.fl. i rubriken ”Creating 

                                                        
 
349 Intervju Kommunal näringslivsutvecklare  
350 Intervju med ledande kommunal socialdemokratisk politiker. 
351 Intervju med ledande kommunal socialdemokratisk politiker. 
352 SOU-rapport 1989:12. Den regionala problembilden.  
353 Jmf. Ahrne och Papakostas, 2002, användning av begreppet social glänta.  
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a Cluster While Building a Firm: Entrepreneurs and the Formation of Industrial 

Clusters”.354 

 

En central fråga för denna studie är vilka sociala relationer som individuella 

aktörer har och vilka nätverk av relationer de hämtar resurser ur? Utifrån ett 

sådant fokus kommer jag belysa processen bakom grundandet av Soft Center 

(Ronneby), Högskolan Karlskrona/Ronneby, EP-data (sedermera Ericsson 

Software Technology/nu Ericsson) och Nordic Tel (nu Telenor). Kopplingar 

och relationer mellan nyckelpersoner ges företräde i denna beskrivning.  

 

Soft Center 
Den glänta, vilken ska komma att bli en ny industriell möjlighet för Karlskrona, 

visar sig först i ett ekonomiskt stagnerat Ronneby, som upplevde sviterna av 

industrins många nedläggningar.355 Frågan är då hur detta möjlighetsfönster eller 

glänta med referens till mjukvaruindustrin hade förutsättning att bli synlig i 

Ronneby? Denna studies beskrivning av Soft Centers tillblivelse kommer att lyfta 

fram de möjliggörande aspekter som handlar om hur kommunen tog en rad 

viktiga strategiska beslut. Samt, hur nyckelpersoner inom kommunledningen 

kunde använda sina relationer för att skapa handlingsstruktur och förverkliga sina 

intressen att förnya den industriella strukturen.  

 

Det krisartade läget i Blekinges stagnerade ekonomi krävde åtgärder, vilket 

föranledde kommunledningen i Ronneby att utverka nya strategier för 

näringslivet. Kommunalrådet Roland Andersson (1977-1995) hade en central roll 

i processen med att identifiera och realisera den strategi som gick ut på att försöka 

möta kunskapssamhällets nya förutsättningar. I ett tillbakablickande perspektiv 

framstår Anderssons strategi som banbrytande då den först och främst gick ut på 

att möta de nya utmaningar som de industriella förändringarna syntes föra med 

sig, vilket innebar ett skiftat fokus mot en mer kunskapsintensiv industri.356 I detta 

arbete satte han stor tilltro till lokala initiativ som redan fanns i Ronneby och som 

kunde utvecklas. Då med ett ökat fokus på småföretagen. 

Lokala initiativ och viktiga kontakter 
I mitten av 1980-talet fanns det ett tilltagande antal småföretag i Ronneby. Staffan 

Stranne skriver i sin forskning om Ronnebys industriella utveckling att 

entreprenörer och mindre konsultfirmor inom administrativ databehandling 

                                                        
 
354 Maryann Feldman., Francis, M. & Berocovitz, J. Creating a Cluster While Building a Firm: 

Entrepreneurs and the Formation of Industrial Clusters. Regional Studies. Vol. 39.1. 2010. 
355 Kallinge Jernverk lades ned 1985 (Kockums). 
356 Diskussionen om K-samhällets möjligheter pågick inom näringslivspolitiska sammanhang se  
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(ADB) och olika tjänsteföretag visade en ökad efterfrågan på företagslokaler. Inte 

minst gällde det lokalerna i Ronneby Brunnspark, de så kallade Brunnsvillorna.357 

Datateknik och utbildning i datorhantering tycktes expandera till något som 

kunde likna en ny sorts industribransch. Utbudet av lokaler räckte inte för att 

täcka behovet hos den tilltagande skaran av små och medelstora företag. I 

sammanhang av det utredde kommunledningen möjligheten att bygga ett 

företagshotell för tjänsteföretag.358  

 

Att välja att satsa på databranschen måste tolkas som en ganska djärv 

näringspolitisk satsning för tiden, något som också framkommer i skildringar av 

hur Roland Andersson upplever situationen och den lokala debatten kring 

kommunledningens satsningar. Han uttrycker det själv som att han ”hade den 

svåra uppgiften att övertyga sina egna”, att detta var rätt väg att gå.359 Betydelsen 

i denna mening ligger i relationen det socialdemokratiska kommunalrådet Roland 

Andersson har till sina väljare, partikamrater och de lokala metallfacken, som var 

mycket konservativa. Denna relation är något som har skildrats av flera personer 

jag intervjuat. De har pekat på den förpliktelse som var kopplad till Anderssons 

socialdemokratiska tillhörighet, och hur han blev ifrågasatt på grund av sina 

näringslivspolitiska satsningar i Ronneby. 360  En anledning att han vågade 

överväga initiativ som inte låg i den traditionella specialiseringens direkta intresse 

var säkert det sociala kapital han hade tillgång till i form av goda kontakter med 

departementet. Han hade en god relation med industriministern Tage G 

Petersson, och var medveten om att ett skiftat fokus från verkstadsindustri till 

elektronik skulle ”falla i god jord på industridepartementet”.361 Arbetet med att 

skapa ett slags företagshotell i Ronneby fortskrider därför med de resurser som 

finns vid hand. Och, parallellt med att Roland Andersson sätter stor tilltro till de 

lokala initiativen blir han varse vad som kan kallas en lycklig omständighet. 

 

På kommunen i Ronneby fanns Göran Hagström, som var ekonomichef. Han 

var bror till den välrenommerade Stanfordprofessorn Stig Hagström som hade 

                                                        
 
357 Staffan Stranne. Ronnebys industriella utveckling. (In Spe) 
358 Göran Alse ́n, Per Eriksson, Anders Nilsson & Jan-Evert Nilsson. The University - a Regional 

Booster? The Case of Karlskrona-Ronneby. Bidrag till konferens om ”Högskolor och Samhälle i 

Samverkan”. Falun. 1999. Sid. 4. 
359 Citerad i Inga Hamngren & Jan Odhnoff. Software on the rocks. Högskolan som sticker 

upp: tioårskrönika 1989-1999, Högskolan i Karlskrona/Ronneby. Karlskrona: Högskolan. 1999. 

Sid. 7. 
360 Intervju f.d. Informationschef Högskolan Karlskrona/Ronneby och f.d. rektor Högskolan 

Karlskrona/Ronneby. 
361 Hamngren & Ohdnoff, 1999. Sid. 6. 
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mångårig erfarenhet från universitet i Sverige och i USA. Stig Hagström fanns 

mitt i den industriella utvecklingen i Silicon Valley, i egenskap av forskningschef 

vid Xerox PARC. Denna inledningsvis svaga koppling utvecklas till att bli en 

relation med avgörande konsekvenser för Karlskrona/Ronnebys utveckling, och 

då i synnerhet vad gäller Högskolans Karlskrona/Ronnebys etablering och 

inriktning.  

 

Göran Hagström ordnar ett möte där hans bror Stig Hagström blir inbjuden till 

diskussion om Ronnebys framtid inom databranschen. I den mån datatekniken 

framstod som en industribransch, tycks det från Ronneby kommuns sida 

emellertid fortfarande ha varit utifrån ett traditionellt tillverknings- eller 

sammansättningsindustriellt perspektiv. ”Databranschen” innebar således 

tillverkning av datorer eller komponenter till datorer, det vill säga hårdvara. I den 

föreställningen presenterade Roland Andersson planerna på ett nytt 

företagshotell för Stig Hagström.362 Men Hagström hade nya initierade perspektiv 

att dela med sig av, vilka kom att ändra inriktningen något. Roland Andersson 

beskriver i efterhand innehållet för mötet som;  
 

vi tittade på vad som var på gång i USA och 1985 hade vi klart för 
oss att framtiden i Ronneby skulle vara en mjukvaruinriktad 
högskola med dataföretag och FoU under samma tak.363  

 

Hagström rekommenderade med andra ord Ronneby kommun att istället satsa 

på databranschens mjukvaruproduktion, att locka till sig mjukvaruföretag och 

samtidigt etablera utbildning och forskning inom programvaruområdet. Idén gick 

vidare ut på att kommunen skulle tillhandahålla lokaler på ett sådant sätt att 

kontakter mellan datainriktade företag och forskning/utbildning stimulerades. 

En konkret förebild i Sverige existerade redan i det växande Ideon i Lund.364  

 

Stranne beskriver utifrån sin intervju, med den nu bortgångne Roland Andersson, 

att Stig Hagström gav sitt stöd till projektet i Ronneby. Som kontakt var han 

ovärderlig för processen då; ”han lovade att hjälpa till utifrån sina positioner i 

olika nätverk; inom forskarvärlden, näringslivet och statliga byråkratier”. I en 

tillbakablick tillmätte Roland Andersson kontakten en avgörande betydelse för 

sitt och kommunens fortsatta agerande: Han har uttryckt det som; ”Det första 

                                                        
 
362 Ibid. 
363 Ibid.  
364 Lars Bengtsson beskriver tillblivelsen av Ideon som ett universitetskopplat 

innovationssystem i Entreprenörskap och företagande i företagande miljöer. Studentlitteratur. 2006.  
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mötet med Stig Hagström var den absolut viktigaste händelsen inför ett 

kommande beslut om Soft Center”.365  

 

Kopplingen till Stig Hagström blev en resurs som Roland Andersson kunde 

använda som informationskälla men även som en sätt att skapa förtroende runt 

sin egen person när han argumenterade för satsningar på mjukvaruutveckling. 

Kopplingen till Stig Hagström användes som ett slags förtroendekapital, med 

vilket kommunalrådet kunde visa sin tillgång till kontakter i nya kreativa miljöer. 

Detta var något som i efterhand framhålls som viktigt av flera informanter som 

menar att Stig Hagström verkligen hade status i frågan.366 Hagström hade vid 

sidan av sin expertkompetens värdefulla kontakter med bland andra 

utbildningsminister Lennart Bodström. Deras relation blev med andra ord en 

handlingsstruktur som gynnade de näringspolitiska strävandena i Ronneby. 367 

Detta var ett faktum som inte skulle låta vänta på sig. I oktober 1986 

presenterades en proposition med ett detaljerat stödprogram för Blekinge. 368 

Totalt omfattade detta, det så kallade Blekingepaketet, nästan 200 Mkr. Cirka 10 

Mkr gick till Lunds universitet för riktade utvecklings- och utbildningsprojekt i 

Blekinge, bland annat universitetskurser i databehandling förlagda till Ronneby.369 

Den 24 mars 1986 tog kommunfullmäktige i Ronneby ett enhälligt och strategiskt 

viktigt beslut om att;  

 
Skapa ett datacenter innehållande företag med inriktning på 
mjukvarusektorn, högskoleutbildning, utbildningsenhet för 
Statskonsult AB m fl. samt forsknings- och utvecklingsprojekt. 
Målsättningen är att skapa en ny och framtidsinriktad bransch, som 
kan bidraga till utveckling och framåtskridande. Soft Center är 
därför ett viktigt delprojekt i ett långsiktigt arbete med syfte att 
utöka vårt näringsliv och bredda vår arbetsmarknad.370  

 

                                                        
 
365 ”Soft Center”, odaterad PM av kommunalrådet Roland Andersson återfinns i Stranne (In 

spe).  
366 Intervju med rektor för Högskolan Karlskrona/Ronneby, Ledande socialdemokratisk 

politiker. Professor Högskolan Karlskrona/Ronneby och Informationschef Högskolan 

Karlskrona/Ronneby. 
367 Stranne (In Spe). 
368 Proposition 1986/87:25. 
369 Alsén et al 1999, Sid. 5. 
370 Ronneby kommun, Kommunfullmäktige sammanträdesprotokoll § 118, 1986-03-24. I 

Stranne (in spe). 
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Tillsammans med ett antal företag, kreditinstitut, statliga verk och myndigheter 

bildade Ronneby kommun Stiftelsen Ronneby Soft Center. 371  Kommunens 

ADB-samordnare sedan 1982, Krister Gavuzzi, utsågs till projektledare. 

Invigningen skedde den 3 april 1987, och regeringen gav samma år Högskolan i 

Växjö uppdraget att på plats anordna en treterminers utbildning i ADB 

(administrativ databehandling). 372  I ljuset av dessa händelser framträder med 

andra ord en uppsättning av aktörer som inte varit synliga innan, och i 

beskrivningen av dessa relationer syns en frånvaro av de socialdemokratiska 

nätverken.   

 

Det som händer i Ronneby måste beskrivas som något väsentligen nytt för hela 

Blekinge. Vi kommer att få anledning att återkomma till denna 

händelseutveckling i det stycke som vidare behandlar etableringen av Högskolan 

Karlskrona/Ronneby då Soft Center i Ronneby är den enskilt mest förklarande 

drivkraften bakom högskolans tillblivelse och IT-profil.  Berättelsen om 

Karlskronas transformation tar i och med etableringen av Soft Center sin början 

i de initiativ som togs i Ronneby och arbetet med Soft Centers etablering. Det är 

med andra ord hit vi kan spåra de initiala initiativ som sedan kommer att 

möjliggöra satsningen på en ny näringsgren i form av IT-industrin även i 

Karlskrona.  

 

Högskolan Karlskrona/Ronneby 
Det var en rad parallella processer som möjliggjorde grundandet av Högskolan 

Karlskrona/Ronneby. Därför är skildringen av Soft Centers etablering i Ronneby 

en avgörande dimension av berättelsen.373  

 

Blekinge hörde till de få län som vid den senare delen av 1980-talet inte hade en 

egen högskola. 374  Det fanns emellertid ett visst politiskt stöd hos den 

socialdemokratiska regeringen för att satsa på högskoleutbildning i Blekinge. 

                                                        
 
371 I Stranne (In spe) refereras till protokoll från konstituerande sammanträde med Stiftelsen 

Ronneby Soft Center, 1986-09-25. Stiftare: Ronneby kommun, Statskonsult AB, EP-Data AB, 

Kommundata, Utvecklingsfonden i Blekinge, Ericsson EIV, Data Nova AB, Strålfors AB, 

Näringslivsdelegationen, Novacast AB, Datastaben AB, Ronneby Brunn AB, Tarkett AB, 

Ronneby Sparbank, Blekinge Data AB, AMU Blekinge och Televerket. 
372 Alsén et al, 1999. Sid. 5. 
373 År 2000 fick högskolan Karlskrona/Ronneby namnet Blekinge Tekniska Högskola för att 

markera att man nu delvis hade universitetsstatus gällande den tekniska fakulteten, med rätt att 

examinera doktorer.  
374 Det fanns yrkestekniska utbildningar och man köpte enstaka högskolekurser från Växjö- och 

Lunds universitet. 
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Detta stöd kommunicerades genom industriminister Tage G Peterson och 

utbildningsminister Lennart Bodström som hade goda relationer med lokala 

socialdemokratiska företrädare, Bernt Johnsson i Karlskrona och Roland 

Andersson i Ronneby.  

 

Camilla Odhnoff var den första landshövdingen i Blekinge som drev frågan om 

en egen högskola. Själv hade hon en bakgrund inom akademin som docent i 

växtfysiologi, innan hon tillträdde som statsråd i Tage Erlanders 

socialdemokratiska regering, med ansvar för familje-, ungdoms- och 

invandrarfrågor. Camilla Odhnoff utsågs 1974 till landshövding i Blekinge och 

var verksam på posten till 1992.375 Hennes företrädare Thure Andersson hade 

varit kritisk till idén att utöka antalet högskolor. Han förespråkade istället i linje 

med industrins rådande behovsformulering, en satsning på en yrkesteknisk 

högskola som skulle förläggas till Karlskrona. Thure Andersson var landshövding 

i Blekinge mellan 1961-1973. Detta var en period då tillverkningsindustrin 

expanderade kraftigt under en kort period vilket med stor säkerhet präglade hans 

uppfattning om vilken slags utbildning som låg i framtidens behov.  

 

Thure Andersson var född i Blekinge (i Ronneby) och hade en bakgrund som 

socialdemokratisk politiker och metallarbetare. I Karlskrona hade han tillgång till 

etablerade nätverk för utbyte. Han hade förbindelser med personer som hade 

befattningar inom örlogsindustrin, tillverkningsindustri och övriga näringslivet i 

Karlskrona både i egenskap av landshövding men också som bröder i samma 

Frimurarloge. Intressant att notera är att Camilla Odhnoff i egenskap av kvinna 

inte kunde inkluderas i Frimurarorden. Denna arena för utbyte, där 

landshövdingen genom tiderna hade haft en självklar plats.376 Det var säkert en 

större förlust för de aktörer som behövde landshövdingens öra i syfte att föra 

fram sina intressen, mer än det var en förlust för Camilla Ohdnoff. Men 

slutsatsen man kan dra är att nätverk av intressenter som hellre såg en satsning 

på yrkestekniska utbildningar inte via ordenssällskapen utgjorde ett hinder i 

Camilla Odhnoffs manöverutrymme när det gällde att driva högskolefrågan. Hon 

kunde hämta resurser i sitt förtroendekapital både i relation till den sittande 

socialdemokratiska regeringen men också ur förbindelsen med Lunds universitet. 

Camilla Odhnoffs relation till Lunds universitet är en viktig del i hennes sociala 

kapital, en koppling som förser henne med betydande resurser. Detta ger henne 

trovärdighet och social status i debatten om högskolefrågan, men kopplingen 

                                                        
 
375 Camilla Odhnoff var Sveriges första kvinnliga landshövding. 
376 Ordenslivet i Karlskrona, matriklar som visar att landshövding, borgmästare är de ämbeten 

som återkommer som stormästare sidan om de mest frekvent förekommande som är 

kommendörkapten, osv. 
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utgör också en viktig informationskälla. I ett tillbakablickande perspektiv över 

Högskolans tillblivelse ger Odhnoff uttryck för en tacksamhet gentemot Lunds 

universitet och det utbyte man haft mellan Högskolan Karlskrona/Ronneby och 

Lunds universitet genom åren. Hon beskriver att hon via sin insyn i styrelsen i 

Lunds universitet kan säga att ”Lund har varit mycket generöst mot uppstickaren 

i Blekinge.377  

 

Camilla Odhnoff kunde i sin relation till socialdemokratiska utbildningsministern 

Lennart Bodström förmedla sin övertygelse om att en högskola var en bra idé för 

att skapa jobb i regionen. De hade båda ingått i Tage Erlanders regering och hade 

ett ömsesidigt förtroende för varandra, vilket kommer till uttryck när Camilla 

Odhnoff säger att hon visste att Lennart Bodström ”tänkte i samma banor”.378  

 

Camilla Odhnoff var ledamot i Lunds universitets styrelse och en erfaren 

akademiker. Kraften och potentialen i den goda bildningen anfördes som 

ytterligare argument sidan om det mer politiskt praktiska syftet att skapa jobb. 

Behovet av högre utbildning blev formulerat som en ideologisk fråga, där hon 

hade ett stöd i Lennart Bodström. Han såg på motsvarande vis tillgängligheten 

av högre utbildning som en demokratifråga. Den allmänna uppfattningen hos 

den dåvarande socialdemokratiska regeringen var annars att man inte skulle 

sprida forskning till mindre högskolor. Lennart Bodström var den förste 

utbildningsministern som hade en annan åsikt.379 Det bör understrykas att det 

många gånger låg regionalpolitiska skäl bakom önskan att etablera nya högskolor, 

där skälen inte bara gällde att höja utbildningsnivån utan även att få till stånd 

spridningseffekter i ekonomin380  

 

Arbetet med att lokalisera högre utbildning till Karlskrona ifrågasattes även lokalt. 

Debatten om en högskola upplevdes från en del som en torftig kompensation för 

de arbetstillfällen som industrin förlorat. Missnöjet grundades sig i en 

föreställning om att man egentligen ville ha mer av den industri som traditionellt 

funnits i Blekinge och som under 1970 och 80-talet var föremål för stora 

nedskärningar, det vill säga tung tillverkningsindustri och basindustri.381 Det är en 

uppfattning som tycks ha legat i linje med industrins, fackföreningars och 

befolkningens världsbild. Tage G Peterson har i efterhand uttryckt att 

metallfacken i Blekinge var väldigt konservativa i frågan kring vilket stöd de 

                                                        
 
377 Hamngren & Odhnoff, 1999. Sid 6.  
378 Ibid. 
379 Ur intervju med Tage G Petersson i Hamngren & Odhnoff, 1999. Sid. 7.  
380 Hamngren & Odhnoff, 1999. Sid. 19. 
381 Intervju f.d. ledande socialdemokratisk politiker. 
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föredrog. De ville ha stora industrisatsningar som kompensation för de fabriker 

som tvingats lägga ned, och att det var svårt att föra diskussioner som inte hade 

med den inarbetade specialiseringen att göra.382  

 

Genombrottet i högskolefrågan sägs ha inträffat vid en middag på 

landshövdingens residens, dit samtliga skolledare och skolpolitiker bjudits in.383 

Lennart Bodström lät meddela att en högskola i Blekinge skulle bli verklighet. 

Detta är något som nu i efterhand beskrivs i termer av en överraskning, och en 

present. Om vi lånar tankar från gåvoekonomins logik kan vi se Lennart 

Bodströms annonsering i februari 1987 att Blekinge ska få en egen högskola som 

en välkommen gåva och en del av ett utbyte med den socialdemokratiske 

landshövdingen Camilla Odhnoff. Välvilligheten dokumenterades snabbt i en 

presskonferens påfallande dag. Det kan nu i efterhand betraktas som ett smart 

drag av Göran Christenson, som var ansvarig för högskolefrågan vid länstyrelsen 

i Blekinge, gåvor tar man ju som regel inte tillbaka.  

 

Bodströms nyheter vann många hjärtan i Blekinge men han fick det desto svårare 

när han återvände till departementet i Stockholm och fick förklara sin givmildhet 

för dåvarande finansminister Kjell-Olof Feldt. Han var inte lika positivt inställd 

till utspelet, då han i grunden var emot idén om små högskolor. Men Lennart 

Bodström lyckades enligt egen utsago få Kjell-Olof Feldt med sig genom att peka 

på att det fanns politiska poänger att gör gentemot moderaterna, som i sin senaste 

motion till riksdagen gjort tydligt att de var emot fler små högskolor.384 Detta är 

i så fall en del av ett politiskt positionerande mer än ett uttryck för det informella 

utbytets betydelse.  

 

I brytningstiden, kort innan Högskolan Karlskrona/Ronneby blir en egen 

officiell högskola (1988) finns det alltså utbildningar som med hjälp av statlig 

finansiering vuxit fram i relation till den dominerande industrin vid fyra orter i 

Blekinge län. Utbildningarna hålls med stöd av universiteten i Lund och Växjö 

(idag Linnéuniversitetet). De är alla relaterade till den lokalpolitiska satsningen på 

fyra olika center i länet. VTC-syd i Karlskrona, Teknikcentrum i Olofström, 

Elektronikcentrum i Svängsta och Soft Center i Ronneby.385  I Karlskrona finns 

vid denna tid sex utbildningar med inriktning på byggnadsingenjör, 

elektroingenjör, maskiningenjör, drifttekniker samt två YTH-utbildningar med 

inriktning på verkstadselektronik och verkstadsteknik. I Olofström finns en 

                                                        
 
382 Hamngren & Odhnoff, 1999. Sid. 6. 
383 Middagen hölls i februari 1987. Hamngren & Odhnoff, 1999. Sid 6.  
384 Ibid. 
385 Intervju med ledande kommunal socialdemokratisk politiker i Karlskrona. 
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utbildning till verkstadsingenjör med anknytning till Volvo. I Svängsta fanns ett 

Elektronikcentrum med kopplingar till Facit Halda och Ericsson. Här bedrevs en 

tvåårig utbildning i elektroteknik med datainriktning, i samarbete med Lunds 

universitet. I Ronneby har utbildningen i administrativ databehandling en tydlig 

koppling till den nystartade satsningen inom mjukvara.386  

 

Vid ett tillfälle, i mars 1988, när utbildningsministern Lennart Bodström är på 

rundresa bland amerikanska universitet har han ett inplanerat möte med Stig 

Hagström. De diskuterar idéer och planer som finns runt mjukvarucentret i 

Ronneby. I efterrekonstruktionens rundhänta beskrivningar heter det att Lennart 

Bodström redan på planet hem skrev ihop den proposition som lades till 

regeringen senare samma månad, och som definierar högskolans profil med 

inriktning på programvara. Regeringens propositionstext lyfte särskilt fram Soft 

Center i Ronneby som en unik miljö för en högskola, med ett 25-tal företag och 

offentliga organisationer med verksamheter inom utveckling och praktisk 

tillämpning av datorteknologi med sikte på små och medelstora företag.387  

 

Utbildningsminister Lennart Bodström skrev vidare i beslutstexten att den nya 

högskolan torde kunna profilera sig inom specialområdet utveckling av 

datorprogram. Inledningsvis erbjöds således en utbildningslinje i ADB, en annan 

i utveckling av programvara, och en tredje i ekonomiska ämnen. Genomgående 

rådde en uttalad ambition att erbjuda utbildning med kopplingar till det 

omgivande näringslivet och samhället. I ett inlägg i informationsbladet I Ronneby 

tidigt våren 1988 sade Stanfordprofessorn Stig Hagström:388 
 

Den tid är förbi när en högskola eller ett universitet levde sitt eget 
liv utan egentlig anknytning till det omgivande samhället. I dag är 
stark samhällskontakt nödvändig. Det är därför naturligt att 
Ronnebydelen av den nya högskolan söker sig till Soft Center och 
dess företag. Det är också naturligt att en del av högskolans lärare 
kommer att få vissa uppdrag inom Soft Center, liksom att 
industrierna i Soft Center ibland ska ställa upp med lärarkrafter.389 

 

                                                        
 
386 Redan när Soft Center invigdes formellt 1987 fanns det utbildningsverksamhet på plats. I 

regi av Högskolan i Växjö hade 30 studenter deltagit i kursen administrativ databehandling 

under hösten 1986 och våren 1987. Utbildningen i ADB var på 60 högskolepoäng och pågick i 

tre terminer. I juni 1988 tog riksdagen beslut om att inrätta Högskolan i Karlskrona/Ronneby, 

och den 1 juli 1989 startade högskolan formellt sin verksamhet.  
387 Proposition 1987/88:4.  
388 Texten är baserad på Staffan Stranne (In Spe). 
389 I Ronneby. Information från din kommun, nr 2, 1988. Återgivet i Stranne (In Spe). 



105 
 

Redan inledningsvis tog Soft Centers styrelse, i konsekvens med Hagströms 

rekommendationer, beslut om att förlägga akademiska kurser med fokus på 

programvaruutveckling och ekonomi i Ronneby, medan tekniska utbildningar 

skulle placeras vid ett campus i Karlskrona. Styrelsen för Soft Center tog 

dessutom på sig uppgiften att marknadsföra och göra den nya högskolan känd 

bland företag och organisationer, något som på kort tid visade sig 

framgångsrikt.390   

 

Högskolan Karlskrona/Ronneby är officiellt igång hösten 1989, då utvecklas 

även ekonomlinjen och dator- och informationssystemlinjen i Ronneby och 

linjen för fysisk planering i Karlskrona. 391  Ett industriellt vetenskapligt råd 

bildades som en stödorganisation till högskolan. I detta råd medverkade 

Trelleborgschefen Rune Andersson från Kyrkhult och fackföreningen metalls 

ordförande Göran Johnsson från Olofström.392 Ordförande var Stig Hagström, 

vice ordförande var Karlskronafödde industri- och finansmannen Ulf G Lindén. 

Högskolan i Karlskrona/Ronneby kom inom kort att kunna uppvisa den största 

andelen forskning i förhållande till den samlade verksamheten av samtliga mindre 

och medelstora högskolor i landet. 393  En bidragande orsak till det var den 

finansiering som kom från kommunerna och från Blekinge Forskningsstiftelse. 

Stiftelsens medel kom från regeringen, Ericsson, Celsius, Blekingen AB och 

kommunerna i Blekinge. Nätverket Blekinge forskningsstiftelse kunde med sitt 

varaktiga investerande och med sitt utbyte med högskolan spela en avgörande 

betydelse för uppbyggnaden av högskolans forskning. Den värdefulla relationen 

till Trelleborgschefen Rune Andersson, Stanfordprofessorn Stig Hagström och 

Industri- och finansmannen Ulf G Lidén omsattes som tidigare nämnts till ett 

industriellt vetenskapligt råd, där dessa var givna medlemmar. Det var en lyckad 

strategi eftersom strukturen kring deras engagemang blev mer varaktig och 

kopplad till aspekter av förtroende och förpliktelse. Deras gemensamma koppling 

till Blekinge framstår som central för deras samordning, vilket snart gjorde sig 

påmint, då de inom två år skulle ha en direkt inverkan på att ett större 

telekomföretag etableras i Karlskrona.  

 

                                                        
 
390 Ibid. 
391 Den senare tillkom efter initiativ av länsarkitekten Georg Wass och utvecklades i nära 

samarbete mellan högskolan och Boverkets GD Gösta Blücher.  
392 Kyrkhult och Olofström är orter i västra Blekinge. 
393 Hamngren & Odhnoff, 1999. Sid. 27.  
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Rektorsprocessen – en regionalpolitisk angelägenhet  
Fram till skedet med att tillsätta en rektor hade länsrådet Svante Ingemarsson 

varit tillförordnad rektor i den interimistiska högskolestyrelsen.394 Han liksom 

flera andra minns denna tid som oerhört spännande och menar att det var ”en 

smältdegel i ett etablissemang där alla kände varandra”. Högskolan 

Karlskrona/Ronneby fick dessutom möjligheten att spela en ny slags roll i 

Sveriges akademiska miljö och Ingemarsson menar att han upplevde att det var 

en fördel med en liten högskola som var lite udda och låg precis rätt i tiden.395 I 

styrelsen och i det industriella rådet fördes resonemang om hur högskolan och 

dess profil skulle utvecklas. Det fanns vissa givna ingångar i den diskussionen. 

Högskolans roll sågs framförallt som en motor för den regionala utvecklingen 

och vikten av att skapa relationer mellan utbildningen, forskningen och 

omkringliggande industrier och näringsliv framhölls som centralt.  

 

I arbetet med att hitta en person som var lämplig som rektor försöker man vidare 

kommunicera dessa centrala intressen i termer av en profil. Döma utav den 

annons som publicerades i Dagens Nyheter den 7 maj 1989 är det inte en 

renodlad akademiker utan mer en samhällsentreprenör som eftersöks.396 Någon 

som är beredd att vara en länk mellan universitetssfären och näringslivet i syfte 

att utveckla Blekinge. I annonsen framgår att den man särskilt söker är någon 

som har ”forskarkompetens” men som samtidigt är en person med 

dokumenterade ledaregenskaper och som är ”en människa med lidelse och entusiasm”. 

Lidelse definieras av Svenska akademiens ordbok som ”stark och dominerande 

känsla av bestående art som är bestämd av häftig åtrå och strävan att nå ett visst 

mål”.397 Betraktat utifrån den definitionen står det klart att det inte är en rektor i 

traditionell bemärkelse som eftersöks. Det är i varje fall inte frågan om en 

byråkrat eller formalist.  

 

Personen som eftersöks ska vara ”en entreprenör som kan bygga och 

stimulera”.398 I annonsen är man mån om att inte begränsa urvalet utan skriver 

uttryckligen att den som söker ska ha erfarenhet från ledande position i näringsliv 

eller offentlig sektor. Man kan tolka annonstexten som att man söker någon som 

har kontakter med näringsliv och även genom sin forskarkompetens har 

                                                        
 
394 Övriga medlemmar i den interimistiska högskolestyrelsen är Uddcombchefen Sune 

Albinsson, riksdagsledarmoten Lennart Alsén, landstingsrådet Karin Olsson och 

länsskolnämndens ordförande Åke Fryxell.  
395 Hamngren & Odhnoff, 1999. 
396 Dagens Nyheter måndagen den 7 maj 1989. 
397 Svenska akademiens ordbok 2014-09-11. 
398 Dagens nyheter måndagen den 7 maj 1989.  
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personliga nätverk i akademien. Att sedan tidigare ha varit involverad i utbyten 

med aktörer inom fältet är då att betrakta som positivt. Med termer från teorin 

om socialt kapital handlar det om att ha relationer till andra i form av gentjänster 

eller som Coleman kallar det ”credit slips”. Individens sociala kapital är då en 

möjliggörande handlingsstruktur som kommer uppdragsgivarens intressen till 

godo.  

 

Av fjorton sökande till tjänsten som rektor vid Högskolan Karlskrona/Ronneby 

återstår efter gallring tre kandidater. Det är en docent i teoretisk fysik, chefen för 

försvarets förvaltningshögskola i Härnösand samt en doktor i 

teletransmissionsteori i Lund. Den senare hette Per Eriksson och var född i 

Blekinge. I de allmänna muntrationerna skojades det om huruvida man i 

framtiden skulle föredra morgonbön eller uppställning. Med detta åsyftade man det 

faktum att Per Eriksson var pingstvän och att en av de andra sökande var 

officer.399  

 

I sammanhanget var det inte helt oviktigt att Per Eriksson kom från Blekinge. En 

del av hans förtroendekapital i relation till rektorspositionen handlade just om de 

varma känslor han hyste för Blekinges utveckling. Kanske fanns det hos 

högskolestyrelsen en upplevelse av att man hade sin perfekta samhällsentreprenör 

i någon som hade starka band till platsen där han skulle verka. Samtidigt är Per 

Eriksson en meriterad forskare och hade haft ansvarsfulla positioner i akademin 

tidigare, vid Lunds universitet. Ännu viktigare var nog att han hade varit 

engagerad i arbetet med den elektronikutbildning som gavs i Svängsta, där han 

var ordförande i linjenämnden. Förtroendet för Per Eriksson byggde på en 

varaktig fördjupad relation i vilken han tidigare bevisat sin kompetens, sin 

inställning och sitt engagemang. Per Eriksson själv hade en egen vilja att bryta 

upp från de traditionella mönstren inom akademin och söka nya former för den 

högre utbildningen.400 Han hade via elektronikcentrum i Svängsta en koppling till 

Göran Christenson på högskolekansliet, som upplyste honom om att 

rektorstjänsten var utlyst. När processen är klar faller valet på Per Eriksson som 

hade flera etablerade kopplingar till forskare och lärare och doktorander i Lund 

som han tog med sig till Blekinge.401  

 

Per Eriksson gör i sitt installationstal vid högskolans invigning den 14 september 

1989 tydligt hur han tänker prioritera och var hans lojalitet ligger. Han upplever 

                                                        
 
399 Intervju med f.d. rektor Högskolan Karlskrona/Ronneby  
400 Ibid.  
401 Intervju professor vid Högskolan Karlskrona/Ronneby. 
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i detta initialskede hur han får goda råd från olika håll. Han fortsätter med att 

berätta att han inte tänker lyda alla av dessa råd. Eller som han säger ”Det står ju 

att en vis man lyder råd, men jag lovar att bara lyda ett och det är det industriella 

och vetenskapliga råd som ger anvisningar om hur högskolan skall byggas 

upp”. 402  I Per Erikssons vision om högskolan Karlskrona/Ronneby var han 

övertygad om att den kunde bli bättre än många större högskolor bland annat 

genom att kombinera traditionella utbildningslinjer till nya linjer och skapa 

påbyggnadslinjer, något som i regel är svårt att åstadkomma vid ett anrikt 

universitet eller stor högskola. Förmågan att kombinera och skapa nytt skulle visa 

sig vara avgörande i mötet med industrins behov.403  

 

Högskolan Karlskrona/Ronneby med sin 2 500 studenter var strax före 

millennieskiftet, en av landets minsta högskolor. Men med den snäva profilen av 

tillämpad IT, och med 2 000 studenter inom utbildningar som var direkt kopplade 

till IT, var Högskolan Karlskrona/Ronneby landets näst största lärosäte inom IT-

området. Bara Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm hade fler IT-

studenter.  

 

EP-data/EP-Consulting Group 
Företaget EP-data (nu Ericsson) var ett bolag till hälften ägt av LM Ericsson och 

den andra hälften av Programmator. De utvecklade konsulttjänster inom 

programvara och management. Representant från Programmatorkoncernen och 

vd för EP-data är vid denna tid Jan-Åke Kark som kommer till Karlskrona 

1989.404 Företagets verksamhet utvecklas i en stadig takt och Jan-Åke Kark får 

kontinuerliga signaler från Ericsson att ”ett teknikskifte inom mobiltelefonin står 

för dörren”.405 Mjukvaruutvecklingen var med andra ord på gång inom Ericsson 

men det fanns inga indikatorer på att det skulle hända någon annanstans än i 

Stockholm. Avgörande för händelseutvecklingen i Karlskrona var att vd:n för 

EP-data Jan-Åke Kark lyckas övertyga den centrala ledningen på Ericsson att 

Karlskrona var en bra miljö att finnas i. EP-data växer i mycket snabb takt tack 

vare ett effektivt samarbete med Högskolan Karlskrona/Ronneby och den miljö 

som håller på att formas runt de nya IT-företagen. EP-data blir ett helägt 

Ericsson-företag som först bytt namn till EP Consulting Group för att kunna 

marknadsföras internationellt och sedan till Ericsson Software Technology.  

 

                                                        
 
402 Hamngren & Odhnoff, 1999. Sid 20. 
403 Ibid. 
404 Intervju med f.d näringslivsutvecklare Karlskrona kommun 2014-10-06 
405 Dolk, 2004. 
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Samtidigt innebär detta teknikskifte att det går allt sämre för den traditionella 

tillverkningen inom LM Ericsson som varit etablerad i Karlskrona sedan 1947. 

Det finns planer på att bygga en mer effektiv tillverkningsenhet, men vd Bernt-

Eije Petersson har svårt att motivera ledningen till det beslutet. I syfte att vinna 

förtroende hos styrelsen för sin idé om att satsa på en ny modern 

produktionsanläggning i Karlskrona lyfter han fram hur ett IT-kluster håller på 

att växa fram. Hans sätt att framhålla gemenskapen och de sociala relationerna 

med centrala aktörer i Karlskrona kan jämföras med att visa upp sin ”likviditet”, 

fast här i form av socialt kapital.406 ”Att kunna visa för styrelsen att det fanns ett 

framväxande IT-kluster i Karlskrona var avgörande för att kunna fånga deras 

uppmärksamhet”, menar Bernt-Eije Petersson.407 Produktionsanläggningen blir 

verklighet på industriområdet Verkö samtidigt som Ericssons lokaler på Trossö 

fylls av utvecklingsingenjörer under namnet Ericsson Software Technology.408 

Flextronics International Sweden AB etablerades i Karlskrona 1997 och då tar de 

över produktionsanläggningen på Verkö som tidigare använts av LM Ericsson. 

Deras verksamhet består i tillverkning av kretskort och 

mobiltelefonikomponenter. Ericsson byter inriktning i sin produktion i 

Karlskrona och markerar med namnbytet Ericsson Software Technology att man 

startar en ny verksamhet i Karlskrona som fokuserar helt och hållet på 

mjukvaruutveckling.  

 

En arbetsmarknad i världsklass 
Jan-Åke Kark vill ha igång utbildningar som stöder den nya utvecklingen av 

programvarubaserad telekom. Han hör av sig till kommunens 

näringslivsutvecklare Tage Dolk som i sin tur har kontakt med högskolans nya 

rektor Per Eriksson.409 De har en relation som sträcker sig förbi den temporära 

affärsmässiga relationen då de är medlemmar av samma församling inom 

Pingstkyrkan. Tage Dolk beskriver att ”en dag kommer Jan-Åke Kark och mer 

eller mindre skriker i sammanträdesrummet: Vi måste öka utbildningen. Nu har 

jag en jättestor order på gång”. Han har inte personal så det räcker och menar att 

utbildningen måste skalas upp.410 Fenomenet är något som kommer att innefatta 

en särskild slags problematik. EP-data och Högskolan har olika tidsramar att 

förhålla sig till. Kark behöver folk inom en månad och högskolan kan examinera 

ut färdiga anställningsbara studenter efter minst fyra år. Högskolan i 

                                                        
 
406 Ibid. Sid. 35.  
407 Ibid. 
408 Tillverkningen av mobiltelefoner och produktionsanläggningen på Verkö säljs senare till 

Flextronics. 
409 Intervju med f.d näringslivsutvecklare Karlskrona kommun. 
410 Intervju med f.d näringslivsutvecklare Karlskrona kommun. 
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Karlskrona/Ronneby har ändå en relativ fördel gentemot andra mer traditionella 

universitet och högskolor i och med sin öppna miljö som inte ännu hunnit få 

några fastlagda strukturer. Efter en genomförd utredning kring hur man skulle 

kunna möta industrins behov kommer man fram till några lösningar i form av 

påbyggnadsutbildningar. I samarbete med EP-data och högskolan gör 

kommunen en inventering över de nysvenskar som finns i Karlskrona i syfte att 

undersöka om de har teknisk utbildning. Det finns kvalificerad arbetskraft som 

bara behöver ett påbyggnadsår för att komplettera sin tidigare utbildning. 411 

Arbetsmarknaden runt de expanderande IT och telekomföretagen i Karlskrona 

innehåller många kvalificerade positioner och det finns fina karriärmöjligheter.412 

Bernt Eije Petersson reflekterar över de expansiva åren ”Vi expanderade oerhört 

mellan 1994-1998” Nu är majoriteten av Ericssons personal i Karlskrona 

akademiker. ”När jag kom till Karlskrona 1981 var vi bara en handfull av de 1500 

anställda som hade akademisk utbildning”.413  

 

Jan-Åke Karks tydlighet i relationen med högskolan, och vad som också blir 

synligt i avsikterna med att samordna sina intressen med andra aktörer, är att 

egennytta inte utesluter social handling. Hans intresse var att skapa lönsamhet i 

företaget. Det gjordes bland annat genom en viss samordning med kommunen 

och med högskolan. Annars hade han inte lyckats rekrytera kvalificerad 

arbetskraft till företaget. Jan-Åke Kark uttrycker tydligt att en utav faktorerna 

som bidragit till framgången finns i hans sociala relationer. I hans fall var det 

avgörande att ”skapa och underhålla ett nätverk av betydelsefulla vänner i 

näringsliv och politik”. 414  I sammanhang av Karks uttalande kan vikten av 

kontakter med betydelsefulla personer liknas vid att man förmerar sitt sociala 

kapital genom att känna personer som ingår i för syftet rätt sammanhang. Dessa 

personer kan bidra med information, trovärdighet och de kan också vara 

dörröppnare då en idé ska realiseras. De kan också tjäna ett syfte som ren image, 

d.v.s. att man kan sola sig i glansen av någon annans höga status. Kopplingarna 

som Jan–Åke Kark åsyftar är karakteristiska för öppna nätverk av typen 

affärsrelationer.   

 

Nordic Tel 

Historien bakom hur Nordic Tel (sedermera Europolitan 1992, Vodafone 2000 

och Telenor 2005) kunde etableras i Karlskrona våren 1991 tar här sin början i 

bakgrunden kring hur Comvik AB, ett företag som startades inom 

                                                        
 
411 Intervju med f.d näringslivsutvecklare Karlskrona kommun.  
412 Se tidningsartikel från Dagens Nyheter. 
413 Dolk, 2004.   
414 Ibid.  
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Stenbäcksfären fick tillstånd till en automatisk överkoppling på ett analogt nät 

1981. Grundandet av Comvik AB var en del av finansmannen Jan Stenbäcks 

uttalade strategi att bryta upp och skapa alternativ till de hittillsvarande svenska 

monopolen inom telefoni och media. 415  Telekommarknaden i Europa var 

tämligen outvecklad i början på 1980-talet, och flera system fanns representerade. 

I syfte att skapa en standardiserad marknad tillsattes 1982 en 

standardiseringsgrupp inom Europeiska Unionen. Denna grupp levererade ett 

resultat i form av GSM standarden. Nu fanns beslut om en gemensam standard, 

direktiv att separera myndighetsfunktioner från operatörsrollen, och att alla 

länder ska ge minst två olika licenser för GSM.416 Monopolet var brutet och i 

Sverige framstod Telia och Comviq som självklara operatörer som skulle få 

förfoga över varsin licens. Men vad som händer och som visar sig bli öppningen 

till en industriell möjlighet i Karlskrona är att även en tredje operatör ska få licens 

i Sverige.  

 

Skyddsänglar och GSM-abonnemang 

Nu formas ett för Karlskrona avgörande nätverk i syfte att skapa ett företag med 

manöverutrymme att söka denna licens. Bakom förehavandet står en handfull ex-

blekingar som efter landshövding Camilla Odhnoffs initiativ har kraftsamlat 

resurser i ett nätverk som de kallar Blekingen.417 Målet för engagemanget framstår 

som tvåfaldigt. Förutom att detta är en investeringsmöjlighet i sig är det även en 

möjlighet att möta förväntningar från ett Blekinge i kris. Kunskapen finns om att 

telekombranschen är minst sagt lukrativ och att utvecklingen går oväntat snabbt 

framåt. Televerkets prognoser utgick ifrån att Sverige år 1990 skulle ha 25 000 

GSM-abonnenter. Utvecklingen tog sådan fart att siffran istället kom att handla 

om 423 000 abonnenter i Sverige år 1990.418  

 

Företaget och den gemensamma satsningen får namnet Nordic Tel. Bakom 

företaget finns bland annat Ulf Johansson och Mats Ljunggren som tidigare 

tillhört ledningen i Ericsson Radio Systems. De ansöker om en tredje licens och 

har stöd av Volvo, SAS, Custordia, Pharos och Racal (Vodafone).419 Beslut fattas 

1991 Och Nordic Tel erhåller den tredje eftertraktade licensen. Företaget 

bestämmer att lägga delar av sin verksamhet i Karlskrona. Vad som till synes ser 

ut att handla om ett statligt villkor om utlokalisering har ytterligare dimensioner. 

                                                        
 
415 Bengt Mölleryd. Entrepreneurship in Technology systems. The Development of Mobile Telephony in 

Sweden. Diss. Stockholm: Handelshögskolan Stockholm. 1999. 
416 Dolk, 2004. Sid. 18.  
417 Intervju med f.d näringslivsutvecklare Karlskrona kommun. 
418 Dolk, 2004. 
419 Ibid. Sid. 18.  
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Grundaren och styrelseordförande Ulf Johansson hänvisar till nätverket av 

Blekingar. Det är framförallt dåvarande Trelleborgschefen Rune Andersson och 

industrimannen Ulf G Lindén som i egenskap av ägare har tryck på för att få 

lokaliseringen till Karlskrona.420 Till vd utses Flemming Örneholm. Han hade 

tidigare arbetat på Ericsson i USA och kom ursprungligen från Danmark. 

Flemming Örneholm hade ingen förankring eller anknytning till Karlskrona. 

Däremot hade han och hans fru byggt ett hus i Svedala i Skåne. Det fanns vid 

denna tid preliminära planer på att förlägga Nordic Tels huvudkontor i Lund. 

Det hade passat Örneholm bra eftersom han då skulle bo i närheten. Men det 

hade också varit rationellt utifrån det faktum att Ericsson hade förlagt 

utvecklingen av mobiltelefoni till Lund. Givet dessa fakta tar Flemming 

Örneholm ändå beslutet att lägga själva huvudkontoret för Nordic Tel i 

Karlskrona. Vad är det han tar i övervägande då han tar detta beslut? Vilka 

intressen ombesörjer han i beslutet? Först och främst framstår Karlskrona som 

obruten mark i flera avseenden. Mest konkret i form av fin mark att bebygga på 

Gräsvik. Beläget på en klippa med utsikt över Danmarksfjärden, med Högskolan 

som närmsta granne. Lockande var även den utvecklingsoptimism som kom till 

uttryck när representanter från Karlskrona kommun erbjöd det attraktiva 

landområdet på Gräsvik för Nordic Tel att bygga på. Ett erbjudande som hade 

krävt mycket förhandling i större kommuner. Handlingsstrukturen i det lokala, i 

form av socialt kapital fungerade som ett smörjmedel för ett annars trögt 

maskineri, eller som en intervjuperson reflekterar; ”Det är många beslut som har 

tagits i en bastu på Bergåsa”.421 Det fanns förvisso konflikter i frågan, då grannar 

opponerade sig, men det var inget som omöjliggjorde realiserandet av bygget av 

Nordic Tels lokaler.  

Men det handlade även om obruten mark i symbolisk mening. Det fanns en 

framväxande arbetsmarknad av kvalificerad arbetskraft i Karlskrona som ännu 

inte var etablerade i sin sysselsättning, utan på väg ut i arbetslivet. Samarbetet 

med högskolan verkade lovande i detta avseende.  

 

Flemming Örneholms beslut att förlägga huvudkontoret i Karlskrona kan 

analyseras utifrån ytterligare infallsvinklar. Använder vi Colemans resonemang 

om skapandet av skuld som en potentiell handlingsstruktur framträder andra 

aspekter. Örneholms beslut kan då ses som ett rationellt handlande och ett 

skapande av skuld (obligation). Handlingen är ett överskottsuppträdande som 

sätter en viss förväntning på offentliga aktörer som kommunen och i viss mån 

högskolan att komma med motprestationer. Han hamnar med andra ord i en 

                                                        
 
420 Ulf Johansson intervjuad i Hamngren & Ohdnoff, 1999. Sid. 28.  
421 Intervju ledande socialdemokratisk kommunalpolitiker.  
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position där omgivningen kommer med gentjänster. Det ska visa sig att ett sådant 

utbyte aktualiseras inom kort.  

 

Telia ville inte tillhandahålla Nordic Tel med ett 10 000 nr då de ser denna GSM-

leverantör som sin största konkurrent. Per Eriksson berättar att han få veta om 

detta och upprättar ett nummer till Nordic Tel via högskolans telefonväxel. När 

Flemming Örneholm blir uppmanad att ringa numret svarar växeltelefonisten på 

Högskolan Karlskrona/Ronneby; 

 

- Nordic Tel, god middag.422  

 

Europolitan flyttar in i det nybyggda kontoret på Gräsvik 1993 och de kommande 

åren skall komma att spegla en mycket positiv utveckling inom den svenska 

mobiltelefonbranschen.423 

 

Entreprenörer som förändringsagenter i det lokala 
Etableringen av tre verksamheter, högskolan Karlskrona/Ronneby, Europolitan 

och Ericsson kom att attrahera unga människor att flytta till Karlskrona för att 

arbeta eller utbilda sig för att få ett jobb inom telekom och IT-branschen. Även 

andra entreprenörer med koppling till IT lockades att etablera sina företag i 

närheten av Karlskronas kvalificerade arbetsmarknad. För att underlätta 

marknadsföringen av IT-klustret i Karlskrona startades 1993 Telecom City med 

Tage Dolk som projektledare. Samarbetet kan beskrivas som en samkoordination 

mellan högskolan, IT-företagen och kommunen, där alla tre ingår utifrån sina 

egna intressen. Ytterligare IT och telekomföretag finner fördelar med att finnas i 

närheten av de expansiva Karlskronaföretagen. Exempel på sådana aktörer är 

Telia och France Telecom som går med i TelecomCity 1994, och runt 1995 börjar 

tillväxten i Karlskrona att ta fart på allvar. Under det kommande året skapas drygt 

femhundra nya arbetstillfällen.  

 

TelecomCity skriver ett samarbetsavtal med nätverket Telecom Corridor i Dallas, 

USA. Amerikanska Sun Microsystems öppnar en avdelning i Karlskrona 1998. 

Högskolan Karlskrona/Ronneby har 1999 flest IT-studenter av alla högskolor 

och universitet i landet. Dessutom får Högskolan Karlskrona/Ronneby samma 

år en teknisk fakultet och kan examinera doktorer. Det som händer i framväxten 

av IT-klustret i Karlskrona kan tydliggöras utifrån Feldmans m.fl. evolutionära 

                                                        
 
422 Intervju med f.d. rektor Högskolan Karlskrona/Ronneby. 
423 För illustration över Karlskronas industriella utveckling 1900-2010 se Bilaga 4.0.   
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syn på entreprenören som en förändringsagent i det lokala.424 Feldman ser hur 

entreprenörer genom att starta företag eller andra former av verksamheter blir till 

förändringsagenter. De använder existerande resurser i den lokala omgivningen 

samtidigt som de tillför nya resurser för andra att utnyttja vidare. Deras 

entreprenöriella aktivitet formar miljön genom lärande och genom att våga 

experimentera, samt genom att återinvestera vinst och expertis och genom 

relationerna mellan universitet och laboratorier. De formar även miljön genom 

uppbyggnaden av lokala institutioner och som officiella nätverk. En annan effekt 

av deras närvaro är den tilldragande effekt de har på inflyttning av nya grupper 

av aktörer till regionen. Tidigare forskning har också argumenterat för att 

nykomlingar är en viktig drivkraft för en plats utveckling. Då menar man att 

personer som kommer som nykomlingar till en plats kan bära med sig 

erfarenheter och annan kompetens än den som kan förvärvas i regionen och att 

detta i förlängningen har potential att bryta lokala mönster.425 

 

De tre aktörerna, Högskolan Karlskrona/Ronneby, Ericsson Software 

Technology och Europolitan bidrog med att skapa den kritiska massa av 

inflyttade som behövdes för att förändra Karlskronas sociala landskap. Utifrån 

deras etableringar utvecklades i ett första stadie entreprenöriella initiativ från den 

privata sektorn, följt av initiativ av företag som byggde på investeringar av 

riskkapital. 426  Denna entreprenöriella ekologi gav underlag att inrätta 

inkubatorverksamhet.427 Den produktion som pågår i IT-klustret omgärdas av 

olika slags sociala sammanhang och idéer. Många av de personer som finns däri 

är inflyttade till Karlskrona. De kommer utifrån för att på ett eller annat sätt delta 

i utvecklingen och exploatera möjligheter i en industri som är i sin linda.  De 

inflyttade entreprenörerna har inga band som binder till sociala nätverk eller 

hierarkier i lokalsamhället Karlskrona. Tanken om entreprenörer som 

förändringsagenter i det lokala är något som genomsyrar hela analysen av hur en 

ny pelare av socialt kapital växer fram i Karlskrona. Detta återkommer jag med 

andra ord till i studiens analys av IT-klustrets relationella särart. Men först 

fördjupas analysen kring innehållet och premisserna för de relationsmönster som 

traditionellt har funnits runt Karlskronas dominerande produktion.  

  

                                                        
 
424 Feldman, et al 2010.  
425 Jan-Evert Nilsson. Blomstrande Näringsliv. Krafter och motkrafter bakom förändringar i europeiska och 

amerikanska regioner. Stockholm: Kungliga Ingengörsvetenskapsakademien. Elanders Gotab. 

1998. 
426 Intervju med IT-entreprenörer. 
427 Intervju med IT-entreprenör. 
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DEL III – Mönster av relationer och utbyten.  
 

Två pelare av socialt kapital i Karlskrona 
Det föregående kapitlet gav en första bild av vilka slags relationer som har 

omgärdat den dominerande industrin i Karlskrona under 1900-talet. Och därefter 

gavs även en introduktion till vad det nya etableringarna på 1990-talet bestod i. 

Detta analyskapitel kommer att gå djupare in i betydelsen och innehållet för 

relationerna i vad som här fått namnet- två pelare av socialt kapital i Karlskrona. 

Med andra ord kommer relationernas särarter i det gamla och det nya Karlskronas 

olika sociala sammanhang att lyftas fram i en analys. Grundföreställningen utgår 

ifrån att beroenden i form av förpliktelser och förtroenden är inbäddat i de 

relationer som omgärdar produktion och idéer i det lokala. Det är åtskillnaden i 

detta som ska åskådliggöras i liknelsen av två pelare. Första pelarens sociala kapital 

är de relationer som utvecklats i anslutning till örlogsindustrins industriella 

specialisering. Dessa relationer har sina rötter i en lång platsbestämd utveckling 

som förefaller vara spårbunden och lokal. När nya företag lockar individer att 

flytta till Karlskrona bildas nya kombinationer av relationer. Med lite perspektiv 

kan vi få syn på sociala nätverk som vuxit fram kring nya idéer och nya former 

av produktion som inte funnits i Karlskrona tidigare, dessa nya relationer 

analyseras här i termer av den andra pelarens sociala kapital. Insikten om historiens 

betydelse blir avgörande i förståelsen av distinktionen mellan dessa två pelare. 

Betydelsen av lojalitetsstyrda relationer och tradition blir viktiga för att förstå den 

handlingsstruktur av relationer som framträder i den första pelaren av socialt 

kapital, det vill säga organisationer, institutioner och nätverk som relaterar till 

produktionen i det gamla Karlskrona. Detta kapitel kommer att skildra anatomin 

av relationerna, det vill säga om det handlar om socialt kapital som är 

sammanlänkande eller förbindande och utforska hur det är kopplat till det ”gamla” 

och det ”nya” Karlskrona.  

 

Liksom denna studies tidigare bild gjort gällande kan konstateras att Karlskrona 

bär karaktäristika som överensstämmer med den stereotypa bilden av en 

industriregion där arbetarrörelsen har varit stark och institutionaliserad sedan 

början av 1900-talet. I samklang med den bilden kan Karlskronas entreprenöriella 

tradition beskrivas som svag, ett faktum som kan finna en möjlig förklaring i hur 

stora organisationerna länge har dominerat ekonomin, politiken och det sociala 

livets former. Men staden har också fått en särskild prägel i det faktum att det 

finns en örlogsflotta med tillhörande varv som så markant har dominerat 

produktionen och det sociala livet. När det kommer till frågor om regional 

utveckling och idéer kring att utveckla nya industriella specialiseringar måste den 

lokala arbetarrörelsens intressenter och företrädare för industrin beskrivas som 

konservativa krafter i den meningen att de sökte stabilitet och en fortsatt 
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reproduktion av de institutionaliserade relationerna. De hade åtminstone inga 

uppenbara intressen i att omförhandla innehållet i sina relationer med varandra. 

Den första pelarens kapital hade med andra ord en mycket effektiv samordning 

av sina intressen även om deras ideologiska grundvalar kunde se olika ut. Deras 

relationer utvecklades på offentliga arenor, sådana som hörde till arbetslivet. Men 

relationerna kunde också utvecklas i det privata, i idrottsföreningen eller som 

föräldrar till barn som gick i samma skola.   

 

I någon mening uppvisar de militära organisationerna och tillverkningsindustrin 

gemensamma nämnare vilka kan ses som informella institutionella hinder för 

utveckling. Båda organisationerna har byggt en tydlig hierarki som uppmuntrar 

stabilitet och lojalitet. I en vidare konklusion av vad som präglar nätverken i första 

pelaren kan framhållas att båda dessa sociala formeringar domineras av män, 

vilket även är en indikator på att nätverken präglas av homogenitet i övrigt, till 

exempel vad gäller attityder och värderingar som har med tolerans att göra. 

Etnicitet är en ickefråga eftersom varken flottan eller varvet anställde någon som 

inte hade svenskt medborgarskap. När Karlskronas industriella produktion 

förnyades på 1960-talet, det vill säga när verkstadsindustrin expanderade, är det 

inte ett exempel på hur människor med sin inflyttning förändrar Karlskrona. Den 

framväxande IT-industrin under 1990-talet lockar däremot nya människor med 

olika erfarenheter och världsbilder att flytta till Karlskrona för att utbilda sig eller 

arbeta inom IT-industrin. De nyinflyttade studenterna, entreprenörerna och 

anställda vid Högskolan Karlskrona/Ronneby, Ericsson och Nordic Tel hade 

ingen gemensam historia med det ”gamla Karlskrona”. I den bemärkelsen 

formade de i början av 1990-talet en separat pelare av socialt kapital, något som 

i en tidigare studie har omnämnts som ett eget “community” i lokalsamhället 

Karlskrona.428 Den möjlighetsstruktur som växte fram i och med deras utbyten 

med varandra förutsatte inte några gemensamma världsbilder. De nya mönster 

av relationer som bildas hänvisar inte heller till någon slags värdegemenskap, 

deras relationer illustreras här som en andra pelare av socialt kapital.  

 

Första pelaren; Örlogsspecialiseringens Bröder och Kamrater 
Rubrikens avgränsning med avseende på bröder och kamrater är vald i syfte att 

återspegla traditionen av ett rikt ordensliv och en stark arbetarrörelse i Karlskrona 

och skildra formen samt något av innehållet i deras sociala relationer. Banden 

som binder i denna första pelare av socialt kapital förefaller handla mycket om 
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en bunden solidaritet, lojalitet, hierarki och betydelsen av kollektivet, varför dessa 

ges en särskild plats i denna tematiserade analys. 

 

Den allmänna definitionen av bror lyder, person som man är god vän med och 

har lagt bort titlarna med.429 Definition av kamrat lyder istället, person som deltar 

eller ingår i samma verksamhet(er) som viss angiven person: ofta med 

bibetydelsen samhörighet, eller har en aktiv samverkan med och därmed 

eventuell vänskap.430 Begreppen broder och kamrat hjälper oss med andra ord att 

se särarten i de institutionaliserade och traditionaliserade sociala gemenskaper 

som dominerat Karlskrona i och med sin starka koppling till den dominerande 

örlogsindustrin och flottan. Relationerna som illustreras kan bland annat 

definieras vara av idealtypen släktband vilket kännetecknas av förpliktelse och 

patriarkalism. Liknelsen kan även illustrera ett socialt format släktskap och 

behöver inte handla om att man faktiskt är släkt med varandra. Relationstypen 

för med sig en rad karaktäristika, såsom att inträdesbarriärerna är höga och att 

gemenskapen ofta har en struktur eller social ordning som är hierarkisk. Man kan 

likna det vid att fadern sitter som en ”spindel i nätet”. Och, han kan om han vill 

kräva in obligationer av sina hantlangare.431 Den gåvoekonomiska struktur som 

skapat en väv av tjänster och gentjänster i Karlskronas platsbundna utveckling, 

kan i enlighet med ett sådant utbytesteoretiskt resonemang ses som en process 

snarare än som en serie av avslutade ”affärer”. Lojaliteter, gentjänster och 

obligationer har inte ett bäst före datum i denna typ av varaktiga 

samorganisationer, de är att jämställa med utbyten som finns i en familj och som 

implicerar att man kommer finnas i relation till varandra för en lång tid. Relationer 

får på så vis en historia som har möjlighet att reproduceras genom generationer. 

Därför fortsätter denna första pelares sociala kapital av traditionella gemenskaper 

att utgöra en resurs för de aktörer som har tillgång till varaktiga gemenskaper 

även i modern tid. Det ligger således i den varaktiga nätverksrelationens natur att 

utbytet av nyttigheter närmast har blivit institutionaliserat. Relationerna bär på en 

historia av obligationer, förväntningar och förtroenden och genom den 

institutionaliserade gemenskapen färdas förväntningar om gentjänster och 

krediter in i framtiden.  

 

Begreppet kamrat rymmer potential att fånga det som är så signifikant för den 

varaktiga samhandlingens sociala relationer. I sin definition av att vara relaterad 

till samma verksamhet kan det hjälpa oss att belysa den slags tillhörighet som 
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kommer genom att vara medlem i en organisation. Det framstår som att en 

organisatorisk tillhörighet har varit viktig för flera av studiens intervjupersoner 

som har relationer i det gamla Karlskrona. Karlskronas produktion har drabbats 

av konjunktursvängningar men populationens sammansättning måste beskrivas 

som tämligen stabilt organiserad efter stadens stora arbetsplatser. Därför är en 

organisatorisk tillhörighet till flottan eller varvet även ett historiskt präglat band. 

I tidigare forskning har Richard Florida diskuterat hur kreativa miljöer har 

förutsättningar att utvecklas. Han betonar i sammanhang av detta att platser där 

banden mellan människor är starka och där det finns gott om traditionellt socialt 

kapital har en tendens att gagna de som finns på insidan av gemenskapen och 

främjar på så sätt stabilitet.432 Sakernas tillstånd förblir på ett visst sätt. Ett sådant 

resonemang är giltigt för analysen av den första pelarens sociala kapital.  

 

Mycket av innehållet i de relationer som har bäddat in socialt kapital i Karlskrona 

kommer i ljuset av ett sådant antagande att återföras på ett historiskt perspektiv. 

Eftersom relationerna i lokalsamhället Karlskrona vid tiden för transformationen 

präglas både av historia och av sin samtid. Olika slags regioner eller 

lokalsamhällen har följaktligen sina sociala relationer som utgör struktur för 

handling.433 Karlskrona har en tradition av slags organiserat och offentligt socialt 

liv, representerat av ordnar med gamla anor, som inte bygger på spontana 

kontakter utan mer på vad som kan liknas vid ett medlemskap. Kunskapen om 

deras traditionella normer utgör till viss del fortfarande ett socialt kitt i banden 

mellan människor som relaterar till det gamla Karlskronas olika sammanhang. 

Detta betyder inte att människor i Karlskrona i högre utsträckning än något annat 

lokalsamhälle lever och handlar normstyrt inom ramarna för en lokal kultur, utan 

istället att det finns en produktion av försvarsindustri och idéer som både nu och 

historiskt har bundit innevånare och deras relationer till sig.434 I dessa nätverk 

finns typer av relationer som binder hårdare och har en tendens att konservera 

världsbilder. Både ordenslivets och arbetarrörelsens nätverk har ett slags 

överordnat syfte för sin samorganisation som handlar om att försvara en idé och 

en tradition, stabilitet blir därför eftersträvansvärt. Uttryckt i mer kritiska ordalag 

för detta även med sig aspekter av social konformitet och uteslutning av 

utomstående eller av dem som verkar annorlunda. Relationerna skapar en social 

struktur som verkar konserverande för social förändring. Sett ur det 

resonemanget kan de sociala gemenskaperna såsom ordensliv eller arbetarrörelse 

                                                        
 
432 Richard Florida. The Rise of the Creative Class and How It´Sid Transforming Work Leisure, 

Community and Everyday Life. New York: Basic Books. 2002. 
433 Kan diskuteras i enlighet med Maskells antagande att det enda egentligt lokala är människor. 
434 Jmf tidigare forskning där Maskell, 2000, understryker geografi och innevånare medan 

Coletti, 2010 samt Inglehart & Baker, 2000, betonar kulturbegreppet.  
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som helhet betraktas som mer konservativa än dess enskilda medlemmar. Det är 

ett fenomen som kan återföras på tesen om att när människor handlar på 

organisationens vägar finns det ofta ett ”gap mellan de personliga motiven och 

handlingen”.435 Ett resonemang som åter aktualiserar denna studies framhållande 

av intresse som analytisk utgångspunkt för handlande. 

 

De mellanmänskliga interaktioner som fanns i anslutning till produktionen på ett 

eller annat sätt, har med sina varaktiga utbyten skapat institutionaliserade nätverk. 

Deras beständighet och dess rötter var starkt förankrade i den tid då Karlskrona 

expanderade, både i förmodern och modern tid. I detta sammanhang framstår 

relationerna inom ordensliv och arbetarrörelsen som särskilt intressanta och 

verkansfulla för att skapa sig ett manöverutrymme. Individer i Karlskrona har 

under hela 1900-talet vänt sig till dessa nätverk för att hämta resurser. 

Kategorierna broder och kamrat är som tidigare beskrivits valda för att 

understryka relationernas särart i det gamla Karlskrona. Kategorierna ska 

emellertid inte positioneras emot varandra. Det råder inget direkt 

motsatsförhållande mellan dessa två. Emellertid kan hållas för troligt att 

ordenslivet respektive arbetarrörelsens medlemmar inte var benägna till samma 

verklighetsbeskrivningar i termer av hur samhälleliga resurser borde fördelas.  

 

Ordensliv- Relationer med historia 
Karlskrona stads siluett karaktäriseras bland annat av varvets två kranar och en 

stor skrovhall som skvallrar om pågående och gångna tiders produktion av fartyg 

på Karlskronavarvet. Den första mastkranen dateras till 1750 och byggdes av 

Fredrik Henrik af Chapman. Vid den tiden producerade varvet linjeskepp. Den 

andra kranen är av fransk modell och uppfördes 1961 då Karlskronavarvet AB 

framförallt byggde minsvepare och torpedbåtar. Sidan om dessa historiska 

landmärken ligger även skrovhallen där nya generationens ytstridsfartyg 

utvecklades på 1990-talet. 436  Allt står där, som fysiska artefakter och som 

symboler för den produktion som genom historien har dominerat och präglat 

Karlskronas ekonomiska och sociala miljö. Men siluetten säger även något om 

vad som pågår just nu. En parallell kan dras till de väletablerade sociala nätverk 

som finns i Karlskrona och som har fler hundraåriga anor. Några är mest att likna 

vid symboler för en tid som flytt, andra har relationer som är att betrakta som 

                                                        
 
435 Ahrne & Papakostas, 2002.  
436 Projektet med att utveckla ytstridsfartyget ”Smyge” initierades på 1960-talet i ett 

samarbetsprojekt med Tekniska Högskolan i Stockholm. Fartyget har så kallade 

smygegenskaper och är byggt med former och med ett material som syftar till att ge en diffus 

reflektion och därmed svårare att se på radar.  
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potenta handlingsstrukturer och bärare av olika former av socialt kapital såsom 

förtroenden och förväntningar mellan personer. Gemensamt för dessa sociala 

nätverk som har rötter i ett gammalt Karlskrona är att världsbilden hos de 

personer som är förbundna till nätverket tenderar att vara förknippade med 

tradition, auktoritet och i viss mån slutenhet. Inträdesbarriärerna till flertalet av 

de offentliga sociala nätverk som omgärdar flottan och örlogsbasen har är höga. 

Ofta består rekryteringsprocessen i att man ska bli rekommenderad av en redan 

invigd ”broder”. De sociala nyttigheter som utbyts i flera av dessa sociala nätverk 

är att betrakta som värdefulla och relationerna är mer långsiktiga än vad en 

temporär affärsrelation kan sägas vara. Ordenslivets olika nätverk har bäddat in 

socialt kapital mellan sina medlemmar och fungerat som framgångsmotor genom 

generationer.437  Karlskrona har ett rikt ordensliv och betraktas till ytan vara 

Sveriges mest ordenstäta stad.438 En stor del av förklaringen till detta handlar 

naturligtvis om att flera av ordenssällskapen har en stark koppling till flottan och 

att deras traditioner och ceremonier upprätthålls av officerare och andra 

intresserade än idag.  

 

Att vara engagerad i ordenlivet har traditionellt varit vidhäftat en konservativ syn 

på samhället. I Frimurarordens medlemsmatrikel för 1992 framträder fortfarande 

en kraftig överrepresentation av högre officerare och ingenjörer från varvet.439 

Jag tolkar detta som att traditionens makt är stor och att det rent historiskt har 

funnits en stark koppling mellan borgerligheten i flottan, varvet, kustartilleriet 

och ordenslivet i Karlskrona.440 Detta reproduceras i modern tid, dels för att 

logerna vill vårda denna historiska koppling, likt en image, samt att det finns 

exempel på yngre män som vill gå i sina fäders eller förfäders fotspår genom att 

delta i ordenslivet.441 Idag är emellertid uppdelningen mellan borgerlighet och 

arbetarklass inte giltig i den offentliga diskussionen om vem som kan engagera 

sig i ett ordensliv. Huruvida ordenslivet som nätverk även idag reproducerar makt 

till ett elitskikt i samhället måste vi dock ifrågasätta. Det var giltigt i Pierre 

Bourdieus analyser av det institutionaliserade sociala kapitalet i Frankrike på 

1970-talet, men är det giltigt på 1990-talet i Karlskrona? En del menar att 

ordenslivet bara existerar i performativt syfte, ungefär som ett lajv. 442 Andra 

                                                        
 
437 Forsberg, & Lindgren, 2010. 
438 Intervju museipedagog vid Blekinge Läns Museum. 
439 Medlemsmatrikel Frimurarorden 1992, Frimurarorden ämbetsmannadel 1992. 
440 Garting, 1981.  
441 Intervju med Frimurare. 
442 Lajv är en försvenskning av engelskans live vilket är en kortform av Live Action Roleplaying. 
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menar att det faktiskt är fråga om skuggstrukturer där lojalitetsband mellan 

bröder guidar val och beslut i offentliga sammanhang.443   

 

Att delta i ordensliv kan också ses som en legitimering av en borgerlig, och 

därmed icke-socialistisk världsbild. De intervjupersoner som jag har samtalat med 

om detta berättar om sitt parallella engagemang i ordenslivet och i Moderata 

samlingspartiet, vilket stärker bilden av att aktörer utifrån sina intressen söker 

gemenskap med varandra.444 Syftet med att engagera sig i ett ordenssällskap är 

individuellt men för denna studies intervjupersoner tycks det handla om nostalgi 

och bevarande av tradition och normer. Man pekar särskilt på att man med sitt 

engagemang vill hedra minnet av det som varit och vill vara en länk mellan 

historien och framtiden.445 Underförstått tycks det handla om att ta ansvar över 

stabiliteten och fortlevandet av dessa nätverk, en inställning som framkommer 

hos Frimurare jag har intervjuat och i deras egna skildringar av sin verksamhet. 

Till exempel framhålls en strävan att ”vara en länk i en mer än tvåhundraårig 

tradition. Här har många bröder gått före oss och här kan många gå efter oss. Vi 

vårdar ett arv som vi ska föra vidare”.446 Svenska Frimurarorden uttrycker på sin 

hemsida hur de vill vara en slags fristad i det moderna samhället. Individualism 

och ”krav på upplevelser” ses som problematiskt i bemärkelsen att traditioner 

och värdegemenskaper vittrar bort. De menar att; 

 
Resultatet blir en diffus mångfald, avsaknad av stabilitet och hållbar 
andlig vägledning. […] kanske behöver vi i vår tid återupptäcka den 
kristna tradition som tidigare i djupare mening varit samhällets 
grund och inse hur den kan berika våra liv. I denna strävan vill 
Svenska Frimurare Orden vara delaktig.  

 

Något som också framhålls av studiens intervjupersoner är hur ordenslivet är en 

arena för egen utveckling i strävan efter att ”bli en bättre människa”. Det ligger 

ett normerande element i definitionen av vad en bättre människa är. 

Välgörenhetsarbete framstår som centralt i deras verksamhet och den kristna 

grunden uttrycks vara en förutsättning för medlemskap i Frimurarorden. 447 

Gemenskapen beskrivs bygga på en broderlig kärlek till allt som är varaktigt, 

vackert och gott”.448 

 

                                                        
 
443 Forsberg & Lindgren, 2010. 
444 Intervju med Frimurare. 
445 Intervju med representanter för ordenssällskap; Frimurare & Rotarymedlem. 
446 Schreil, 2012 sid 36. 
447 Intervju med Frimurare. 
448 www.frimurarorden.se 
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Andra indikatorer på att gemenskapen Frimurarorden, väljer en konservativ linje 

är uppskattningen av att, som en medlem uttrycker det ”kunna tala det 

traditionella språk som används”. 449  För att ha möjlighet att delta i denna 

gemenskap måste man bli rekommenderad. Någon redan invigd måste gå i god 

för en ny medlems lämplighet vilket skapar en triad av tre aktörer med koppling 

till varandra, vilket enligt James Colemans terminologi utgör en 

”handlingsstruktur” med systemlika drag. Förtroende kan med andra ord lånas 

ut när det finns en tredje part som kan fungera som en säkerhet i uppstarten av 

en utbytesrelation.  

 

I diskussionen om vad en stormästare bör ha för egenskaper blottläggs till viss 

del innehållet för utbytet i relationen. Det som framhålls är att en stormästare bör 

ha de andra brödernas tillgivenhet.450 Begreppet tillgivenhet understryker vikten av 

lojalitet och en vänskap som kanske bäst beskrivs som en slags ömhet. I en 

handlingsstruktur med så fördjupat förtroende för varandra kan betydande 

nyttigheter komma den individ till godo som genom gemenskapen behöver 

mobilisera resurser. Är då detta något en aktör med en agenda skulle kunna 

manövrera sig in i? Det är bara ett hypotetiskt resonemang, men låt oss använda 

James Colemans terminologi för att försöka förstå gemenskapens beståndsdelar 

och hur relationen till den enskilde aktören ser ut.  

 

Ordenslivets gemenskap som en extern resurs är förbundet med vissa 

omkostnader eftersom det kräver mycket engagemang och tid. Men eftersom de 

möjliggörande aspekterna, i termer av potentiella nyttigheter, är så stora skulle 

den rationella aktören kunna tänkas vara benägen att kalkylera kring ett 

medlemskap. Detta utan att egentligen drivas av kristna ideal eller önskan om 

egen personlig utveckling. Det är en möjlig slutsats som kan återföras på 

Colemans syn på hur den rationella aktören är benägen att kostnadsberäkna 

utifrån sina intressen.451 Reflektionen rymmer emellertid problem men öppnar 

samtidigt upp för tydliggörandet att även täta gemenskaper består först och 

främst av handlande och tänkande individer. Vi kan således inte utesluta tanken 

att medlemmar går in i ordenslivet för att få dess möjlighetsskapande 

handlingsstrukturer. Ett faktum som hjälper oss att synliggöra skillnaden mellan 

de formella och informella syftena med denna form av social organisation.  

 

                                                        
 
449 Intervju med Frimurare. 
450 Schreil, 2012. 
451 Coleman, 1990. 
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Utifrån ett aktörsperspektiv kan ordenslivets sociala gemenskap synas fylla en 

funktion dels för att samordna sina kristna handlingar, men också som en 

plattform för egen marknadsföring. Det blir ett sätt att skapa kontakter med 

andra människor och ingå i en gemenskap. I samtalen med några av studiens 

intervjupersoner framhålls att den som hade centrala befattningar i samhället 

såsom varvschefen, verkstadsdirektören vid Marinverkstäderna, Vd:n på 

Dynapac och såvidare förväntades delta i ordenslivet som ett slags formellt 

umgängesliv. Det framstod som viktigt inte minst för tillgängligheten. 452 Det 

heter att ”verksamheten haft en synnerligen värdefull effekt på människor att i 

avskildhet från omvärlden kunna träffas och trivas tillsammans med vänner och 

likasinnade”.453 Den normstyrda gemenskapen blir då till ett smörjmedel för tillit, 

enligt principen, vi kan lita på varandra för vi liknar varandra. Den kulturella 

identifikationen är stark i det avseendet att medlemmarna med enkelhet tycks 

kunna tala om ett ”vi”. Det sociala kapital som bäddas in i relationerna mellan 

medlemmarna är därför att beskriva som en slags sociokognitiv förbindelse, en 

tillhörighet som med Portes och Sensenbrenners resonemang gör dem till en 

grupp och inte bara en agglomeration av individer. 454  Coleman understryker 

motsvarande fenomen i sin kategorisering av öppna eller stängda strukturer och 

menar att;  

 
Closure of the social structure is important not only for the 
existence of effective norms but also for another form of social 
capital: the trustworthiness of social structures that allows the 
proliferation of obligations and expectations.455 

 

Gemenskaper med täta bindande relationer, såsom till exempel en orden, har 

vissa möjliggörande aspekter för aktören. Den kan potentiellt förse aktören med 

pålitlig och väl avpassad information. En annan fördel med att finnas i en 

gemenskap av denna varaktiga karaktär är att den enskilde aktören inte framstår 

som lika sårbar som fallet vore med bara enstaka vänskapsband. Med fortsatt 

utgångspunkt i aktören kan vi ställa den kritiska frågan vilka slags syften denna 

form av täta förpliktigande relationer inte lyckas möta?  

 

En uppenbar risk för den enskilde aktören är att relationerna mellan alla i gruppen 

                                                        
 
452 Intervju med intendent Marinmuseum 
453 Garting, 1981. 
454 Alejandro Portes, A. & Julia Sensenbrenner. Embeddedness and Immigration: Notes on the 

Social Determinants of Economic Action. I Granovetter & Swedberg (red.) The sociology of 

economic life. 2001.  
455 Coleman, 1988. Sid. 95-121. 
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kommer att präglas av likvärdighet istället för att vara personliga, vilket riskerar 

att urholka handlingsstrukturen och driva ned möjligheterna kring vad som 

potentiellt skulle kunna utbytas. Om gemenskapens relationer kommer att präglas 

av en alltför hög grad av social integration finns risk för att den enskilde aktören 

inte skapar nya relationer till andra människor utanför nätverket vilket i 

förlängningen skapar förutsättningar för en slags kognitiv ”lock-in”. 456  Hur 

omfattande var då denna typ av organiserat socialt liv i 1990-talets Karlskrona? 

Och i vilka sociala sammanhang kunde dessa sociala gemenskaper få möjlighet 

att blomstra? Det finns tre ordnar som i Karlskronas historia varit direkt 

förbundna med Flottan och örlogsbasen. 457  Dessa är Neptuniorden, 

Frimurarorden och Amarantheorden. De senare var på 1990-talet även öppna för 

personer utanför flottan men har historiskt dominerats av personer med 

anknytning till framförallt flottan, kustartilleriet, varvet och politiken.458 Nedan 

följer en kort introduktion till några andra sociala gemenskaper, vilka sidan om 

Frimurarorden med sin varaktighet har utgjort ett socialt nätverk i det gamla 

Karlskrona, samtliga gemenskaper var aktiva vid tiden för studiens avgränsning 

1989-2002.  

 

Neptuniorden är ett ordenssällskap som instiftades 1812 med syfte att hjälpa 

sjömän och efterlevande samt utöva hjälpverksamhet bland sina medlemmar. 

Loger finns lokaliserade i Karlskrona och Stockholm. En central ceremoni är 

deras så kallade brudgåva där en ung kvinna som har en far som tjänstgjort vid 

Örlogsflottan kan få ett stipendie eller bidrag att bekosta sitt bröllop med. 

Framförallt får hon bära den brudkrona som Neptuniorden lånar ut, vilket är en 

tradition sedan 1878. Berättigade att söka är; 

 
en frisk, dygdig och intelligent flicka i åldern 18-30 år som står i 
begrepp att gifta sig och vars fader tjänat vid Svenska 
Örlogsflottan.459 

 

Anmärkningsvärt är hur retoriken inte har reviderats utan uppehåller sig i 

dygdeetiska och konservativa definitioner. Skulle uttrycken överföras till ett annat 

sammanhang skulle de uppfattas som uttryck av en hederskultur, i mening av att 

till exempel utvärdera dygd. Betydelsen av dygd kan tolkas som ett uppvisande 

av en viss slags moral och redbarhet men även som egenskaper av oskuldsfullhet 

eller kyskhet och jungfrudom. Hursomhelst är själva Neptuniorden och deras 

                                                        
 
456 I bemärkelse av lock-in vad gäller en industriell specialicering se Grabher, 1993. 
457 Intervju med intendent Marinmuseum.  
458 Garting, 1981. 
459 http://www.neptuniorden.se  
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stipendie en illustration av ett fenomen. Att traditionella gemenskaper av denna 

art har goda förutsättningar att få ett slags socialt fäste i Karlskrona. Anledningen 

är möjligen att de med sin närvaro understryker den historiska betydelsen av att 

vara en viktig Örlogsstad. En intervjuperson understryker detta fenomen och 

menar att framstår som en viktig identitetsskapande faktor för en del av 

Karlskronas innevånare. 460  Kredibiliteten man kan erhålla genom att vårda 

kulturarvet kan i enlighet med det resonemanget anses som stor.  

Amarantheorden är ett festsällskap för Karlskronas societet. Från början en 

angelägenhet framförallt för officerare i flottan men utvecklades till att inkludera 

Karlskronas societet i övrigt. I matriklar över medlemmar framträder hur 

stormästaren mellan åren 1886-1980 har varit landshövding (2 st.), befälhavande 

amiral (10 st.) eller chefen för kustartilleriförsvaret (1 st.). Att anta ett uppdrag 

som stormästare eller ordförande i en loge med anor handlar om att ta sig an ett 

antal förväntningar från andra intressenter. Man ska uppfylla och försvara idén 

med den samorganisation som nätverket utgör. Ett varaktigt deltagande i 

Amaranterorden liksom i de flesta ordnar bekräftas i en slags befordran inom ett 

givet gradsystem. I Amarantheorden finns tre övningsgrader och tre 

riddaregrader. Efterhand som en medlem avancerar får denne motta 

organisationens symboler i form av medaljer eller olika ordenstecken i form av 

band och dylikt. Positionerna är med andra ord explicita och bär den yttre formen 

av en organisation. Vänskapsrelationer och utbyten har förutsättningar att 

etableras inom denna organisation, vilket även är en del av syftet med dess 

upprätthållande. Ordensmedlemmarna kallas syskon (bröder och systrar) och de 

förväntas visa ”inbördes vänskap, uppriktighet och förtroende”.461 

 

Det finns även andra ordenssällskap i Karlskrona vid tiden 1989-2002. Dessa är 

Odd Fellow, Rotary, I O G T, Tempel Riddare Orden, Samfundet S H T, 

Förenade Gamla Druid Orden, Logen Merlin, Ordenssällskapet V-S, Vasa Orden 

av Amerika, Logen Carlskrona Nr 601, Sirius- Orden, Logen XXXV Atlas och 

Gillet.462 Dessa har inte samma starka anknytning till flottan utan riktar sig mer 

till representanter för näringslivet i stort. Men principen är densamma. 

Deltagandet och åtnjutandet av de resurser nätverket erbjuder för med sig vissa 

förpliktelser. Släktbandslika vänskapsförbindelser som antagit närmast 

institutionaliserade former tycks vara det som bäst återspeglar relationen mellan 

bröderna i ordenslivet.  

 

                                                        
 
460 Intervju med ledande socialdemokratisk politiker.  
461 http://www.carlscronaamaranth.se 
462 Garting, 1981; Svensk Rotarymatrikel 1984-1985. 
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Från intervjuer av ordensmedlemmar framkommer hur ordenslivet överlag hade 

en viktig funktion då det kom nya inflyttade ingenjörer och officerare till 

Karlskrona. Då ordnades middagar och man hade rutiner för att snabbare 

integrera dessa personer i gemenskapen. Medlemmarnas fruar och familj var 

också välkomna på vissa av dessa middagar och högtider, vilket framhålls som 

”betydelsefullt för sammanhållningen”.463 

 

Vad säger då förekomsten av alla dessa ordnar så sent som på slutet av 1980-talet 

till år 2002, dit denna studie avgränsar sig. Hur ska vi tolka dess funktion för 

individen och den möjliga effekten på lokalsamhället? Framförallt ligger de kvar 

som sociala handlingssstrukturer från en annan tid. Men de är också att betrakta 

som pågående utbyten som upprätthåller den nuvarande sociala 

handlingsstrukturen. Personer som engagerar sig i dessa gemenskaper upprättar 

relationer med likasinnade i den bemärkelsen att alla är beredda att följa 

sällskapets normer, som är fastlagda och explicita. Det förefaller som att personer 

med liknande världsbild därför har en benägenhet att söka sig till dessa av 

tradition konservativa gemenskaper. Ordenslivets olika gemenskaper är inte att 

beteckna som progressiva i sin syn på förnyelse och uppluckring av sociala 

strukturer. Här reproduceras och mångfaldigas istället en världsbild där 

Karlskronas historia förefaller vara ständigt närvarande, något som är värt att 

hedra. Det syns även i urvalet av vilka föreläsare man bjuder in till sina möten 

samt i hur viktigt det framstår vara att befästa hierarkier i gemenskapen. 464 

Marinmuseum har fyllt en särskild funktion för Karlskronas ordensliv i uppgiften 

att förse dem med föredrag om olika gemensamma intresseområden. Deras 

relation är etablerad sedan lång tid tillbaka då Marinmuseum även har sitt 

ursprung i flottans organisation. Nyckelpersoner inom flottan och varvet har haft 

ledande positioner på Marinmuseum under 1900-talets andra hälft.465 Att röra sig 

mellan relaterade nätverk framstår som relativt enkelt, för att inte säga självklart. 

Tillhörighet i en gemenskap kan så att säga kvalificera individen in i en relaterad 

gemenskap. Har man varit aktiv länge i flottan, i flottans mässliv eller i ordenslivet 

så har man också en relation till nätverket runt Marinmuseum. I denna sfär av 

gemenskaper har traditionella världsbilder förutsättning att reproduceras. Ett 

exempel på det är hur försvarsmaktens verksamheter och relaterade 

intressegemenskaper tillskriver mycket auktoritet till Sveriges konung Karl XVI 

Gustaf. Han är alla Flottisters högsta befälhavande chef i egenskap av Amiral. 

                                                        
 
463 Intervju med Frimurare.  
464 För vidare insikt om hierarkisk rollfördelning och betydelse av tex stormästare och 

bevakande broder se Schreil 2012.  
465 Intervju med verkstadsdirektör för Marinverkstäderna (1951-1961). Fick sedermera ansvar 

för Marinmuseum i Karlskrona.  
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Det är praxis att duka åt konungen vid finare middagar oavsett om hans närvaro 

är annonserad eller inte.466 Dessa ritualer är att beteckna som ceremoniella, och 

någon egentlig beslutande makt hos kungen är det inte fråga om. Men i 

förhållningssättet till kungen och hovet kommuniceras en undersåtlighet som 

bidrar till att legitimera konungens ämbete. Respekten inför kungen och hans 

eventuella närvaro är något som tydligt framträder i alla de ordnar som har 

koppling till flottan. I termer av social förändring kan dessa aktningar inför 

kungen inte betecknas som framåtsträvande handlingar.  

 

Sveriges kung är av tradition högsta beskyddare av Frimurarorden och Rotary i 

Sverige.467  Även Amaranterbalerna är förknippade med kungliga besök. I en 

presentation över Amaranterordens verksamhet står att; ”1960 hade 

stormästaren landshövding Erik Von Heland äran att hälsa den förtjusande 

prinsessan Desirée välkommen”. Senare i samma skildring framgår att; 

 
den absolut största succén var dock 1978 då Konung Carl Gustaf 
och Drottning Silvia gästade Karlskrona” Drottningens skönhet 
och vänlighet charmade alla de 425 amaranthersyskonen.468  

 

Hur kan vi förstå vikten av dessa band utifrån tanken om en individs potentiella 

sociala kapital? Att via sitt sociala nätverk ha tillgång till konungen eller hans nära 

män är naturligtvis en potentiellt värdefull relation att ha i den informella sociala 

prissättningen av den egna personen, det vill säga andras kännedom om vilka 

kontakter man har. När ryktet går att man befinner sig i kungens sfär finns det 

många som är benägna att bedriva utbyten. Det är antagligen mer värt än de 

eventuella nyttigheter man kan få direkt av kungen.  

 

Flottan omgärdas även av andra slags gemenskaper som mer faller under 

kategorin mässliv, intresse, fack- och idrottsföreningar.469 I syfte att illustrera hur 

omfattande det organiserade sociala livet med koppling till flottan, kustartilleriet 

och varvet är i Karlskrona kommer jag här att presentera ett utdrag av 

intressegemenskaper. De är aktiva nu såväl som vid tiden för denna studies 

avgränsning 1989-2002. De kan ses som gemenskaper vars handlingsstrukturer 

refererar till en koncentration av institutioner i lokalsamhället som i sin 

samordning har en direkt koppling till den industri som varit dominerande då 

nätverken växte fram.  

                                                        
 
466 Intervjuer med f.d. officer i flottan. 
467 Svensk Rotarymatrikel 1984-1985 
468 Garting, 1981.  
469 Intervju med intendenter på Marinmuseum.  
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Sjöofficerssällskapet (SOKS) har en anrik mäss med ett levande socialt umgängesliv. 

I anslutning till olika intervjuer jag har gjort med personer som arbetar i flottan 

och på Marinmuseum har vi ätit lunch på Sjöofficersmässen. Hit välkomnas 

medlemmar, som därtill får ta med sig en gäst.470 För att kvalificeras som ordinarie 

medlem krävs att man är officer inom marinen, annan yrkesofficer eller 

reservofficer med anknytning till marinen. I deras stadgar sedan 1831 står att en 

av deras främsta uppgifter är att ”Åt sina medlemmar erbjuda plattformar för en 

aktiv fritid”. Och att ”sällskapet ska söka att genom samkväm sammanföra sina 

medlemmar och sällskapets närstående representanter för försvaret och samhället i övrigt till 

kamratlig samvaro utom tjänsten och därigenom befrämja umgänget mellan dessa grupper”. 

Denna mäss är således att jämföra med en ”klubb” mer än en loge eller 

ordenssällskap. En majoritet av dem som äter lunch där har uniform och 

tjänstgör i Örlogshamnen vars huvudingång ligger alldeles i närheten. Det är 

officerare med varierande gradbeteckningar och ålder som är där. Både kvinnor 

och män. Inredningen i mässen vittnar om gångna tider. Föremål från flottans 

långresor trängs med krigsbyten från 1700 och 1800- talet. Det hänger tavlor 

föreställande Sveriges regenter från Karl XI till dagens kung Carl XVI Gustaf. 

Upplevelsen av att befinna sig i en materiell tidskapsel är fascinerande. Men 

personerna som uppehåller sig i lokalen lever i allra högsta grad i vårt tidevarv. 

Observationen aktualiserar således frågan kring hur förutsättningar för tradition 

och förnyelse ser ut. Det förefaller som om samhällets avtraditionalisering inte 

har fått samma fäste i denna gemenskap som omgärdar flottan, och att 

organisationens människor är mer benägna att gå in i en roll för att försöka möta 

den historiska betydelsen av att tillhöra flottans mässliv. De enskilda individerna 

är nog inte att betrakta som lika traditionsbundna utanför detta specifika 

sammanhang. Det är lokalen och kontexten som förefaller vara laddad med visst 

förväntat beteende, som till exempel tar sig uttryck i manér och etikett. Som 

utomstående betraktare finns det emellertid en risk att tendensiöst anta att det 

först och främst handlar om institutionaliserat beteende där alla invigda orienterar 

sig gentemot normer. Det kan vi inte anta. Vad som däremot framstår som 

uppenbart är frågor om tillhörighet. Medlemskapet till SOSK baseras på en 

tillhörighet till flottan och tillträde till dess olika lokaler. Det är en enkel sak att 

identifiera utomstående, vilket har en tendens att stärka upplevelsen av 

gemenskap mellan medlemmarna.  

 

Kungliga Örlogsmannasällskapet (KÖMS), är stiftat 1771 och är en kunglig akademi. 

                                                        
 
470 Det finns olika kategorier av medlemmar enligt stadgar för sjöofficerssällskapet 2012, dessa 

är hedersmedlemmar, ordinarie, passiva och extra medlemmar. Se stadgar på www.sosk.se.  
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Medlemmarna arbetar för utvecklingen av vetenskaper som har betydelse för 

frihet, fred och säkerhet samt Sveriges förmåga att hävda sin rätt när dess 

intressen är hotade. Akademins syfte är att vara opinionsbildare och för framtiden 

dokumentera utvecklingen inom sitt kompetensområde. Kungl. 

Örlogsmannasällskapet uttrycker även ett syfte att följa och aktivt verka för 

utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmänhet och därigenom 

”befrämja fäderneslandets nytta”. Kungl. Örlogsmannasällskapets valspråk är 

”Med förstånd och styrka”.471 Den traditionella retoriken är inom sitt område en 

förtroendeskapande faktor.  

 

Flottans män i Karlskrona ingår i riksförbundet Flottans män. De beskriver sig 

själva som en opolitisk lokalförening för Karlskrona med omnejd. Föreningen 

grundades 1935 och själva idén med Flottans män uttrycks ha varit att ”samla 

likasinnade, nu tjänstgörande eller med ett förflutet i flottan, för att vidmakthålla 

kamratskapet vårda traditionerna och bedriva lobbyverksamhet för ett starkare 

sjöförsvar”.472 Bland flera av deras ändamål framstår tre som särskilt intressanta 

för denna studies vidkommande. Dels framhåller man hur man vill utgöra en 

föreningslänk mellan dem som tjänstgör och dem som tjänstgjort i Marinen. Man 

framhåller även en vilja att vårda flottans traditioner och att ”genom fri och 

otvungen samvaro på gemensamma minnens grundval främja ett gott kamratskap 

mellan föreningens medlemmar och med liknande föreningar”. 473  Exemplet 

understryker särskilt hur denna form av intresseorganisationer bildar relationer 

mellan initierade, men även hur relationsmönster bildas mellan grupper av 

gemenskaper. Föreningen beskriver i tidskriften Flottans män i ett nr från 2002 

hur de fått i uppdrag från överbefälhavare (ÖB) att bistå med kamrat och 

anhörigstöd för dem som deltar i Sveriges internationella insatser.474 De har med 

andra ord förtroende från regeringen att sköta en sådan tämligen viktig uppgift, 

vilket stärker deras ställning i utbytet och rollen som opinionsbildare.  

 

Sedan finns det gemenskaper som är formade för att socialisera sina medlemmar 

till att lära sig sociala koder, konventioner och manér. Subalternkåren kan 

beskrivas som just en sådan gemenskap. Kåren riktar sig särskilt till yngre 

officerare och har som syfte att skapa goda sociala relationer dem emellan. I 

flottan i Karlskrona är subalternkårens arrangemang av ”lillejul” en närmast 

institutionaliserad företeelse. Hit hör en rad traditioner som återupplevts varje jul 

sedan mycket lång tid. För att ge en inblick i kulturen runt detta och 

                                                        
 
471 http://www.koms.se 
472 Riksförbundets stadgar på hemsidan www.flottansman.se 
473 http://www.flottansman.se/local Karlskrona 2014-12-19 
474 Flottans män. 2002. (se tidskrift). 
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avtraditionaliseringen som även finns i dessa sammanhang återges en 

intervjupersons berättelse om vad som kan hända vid denna årliga tillställning.  

 
När det var lillejul på mässen, alltså sjöofficerssällskapets mäss 
utanför örlogshamnen, var det som tradition att bete sig så att säga 
otrevligt mot servitriserna. Man sa något dumt eller så när de kom 
och serverade, men det var liksom en deal mellan personalen där 
och oss att det var så det var. Någon var utklädd till tomte och satt 
på en stol i hörnet. Han skulle ju supas ner så mycket det gick. Varje 
gång vi sjöng en speciell sång så skulle tomten dricka något och det 
där var ju roligt att hålla på med. Han blev nästan hämtad med 
ambulans vissa år. Nu är det där mer eller mindre borta. Vi har ju 
en värdegrund och så, och den sätter liksom helt stopp för det mesta 
av det där. Nu blir det en julmiddag under mer ordnade former.475 

 

Citatet belyser flera saker. Först och främst ger det en inblick i en sluten kultur, 

det vill säga ett sammanhang som inte är öppet för vem som helst utan som 

kräver en tillhörighet. Det säger också något om att dessa gemenskaper inte finns 

i ett isolat där vad som helst får fortsätta att reproduceras. Själva företeelsen att 

träffas för julbord får därmed leva vidare som tradition men formerna för den 

måste uppdateras i enlighet med rådande formella värdegrund. Exemplet blir en 

slags illustration över hur samhällelig förändring kan beskrivas. Sociala nätverk 

som finns runt omkring oss i lokalsamhället är sociala handlingsstrukturer som 

kan spåras tillbaka i ett historiskt perspektiv. De existerar i kraft av sin historia. 

Samtidigt finns dem i vårt sociala rum, här och nu och befolkas av individer som 

relaterar till moderna normer och värderingar. Detta gör att sociala nätverk med 

historiska anor skapas och återskapas av dem som för närvarande är aktiva.  

 

KA2 Kamratförening bildades 1936 och hade som syfte att vara en föreningslänk 

mellan dåvarande och förutvarande personal vid KA 2 och Karlskrona 

artillerikår. Man vill bland annat bidra till att vårda förbandens traditioner och 

”möjliggöra för avgången personal att följa vapnets utveckling, […] samt 

befordra ett gott kamratskap genom fri och otvungen samvaro”.476  

 

Officersförbundet är ett fackförbund för Sveriges soldater, sjömän och officerare. 

Det bildades 1995 efter en sammanslagning mellan Svenska officersförbundet 

(inom TCO) och Officerarnas riksförbund (inom SACO). Anslutningsgraden 

bland svenska officerare är hög och ligger stadigt runt 90 %.  

 

                                                        
 
475 Intervju med officer i flottan. 
476 http://www.ka2kamratforening.se 
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Marinmuseums vänner är en intresseorganisation som sedan 1952 har givit sitt stöd 

till Marinmuseum både ekonomiskt och ideellt. Genom att bidra med sin 

medlemsavgift blir man enligt hemsidan ”en del av det Marinmuseum står för, en 

viktig bärare av vår historia och det marina kulturarvet”.477  

 

Marinens Musikkårs vänner är en intressegemenskap som grundades 1991 med syfte 

att bevara Marinens Musikkår. I retoriken och rättfärdigandet över sin funktion 

understryker man traditionella värden. De pekar på att Marinens Musikkår är 

”Sveriges sista militärmusikkår med obruten historia sedan 1685” och att 

”Marinens Musikkår är stationerad i världsarvsstadens Karlskrona”.478 

 

Det finns även exempel på gemenskaper som är formade för att bevara en 

särskild artefakt. T 38 ans vänner är en sådan gemenskap som grundades år 2000. 

Denna intresseförening inriktar sig uteslutande på att verka för och stödja 

Marinmuseum i att bevara och vårda motortorpedfartyget T38 som ett levande, 

sjögående museifartyg. Föreningen bildades av frivilliga som sedan 1994 jobbat 

med fartyget, samt de som varit dess besättning sedan 1997.  

 

Kungliga Karlskrona amiralitetsförsamling och kyrkan Ulrika Pia har också ett mönster 

av varaktiga relationer runt sig. Församlingen är som namnet lyder kopplat till 

Amiralitetet och medlem kan man bli om man är anställd inom Marinen eller 

Amiralitetsförsamlingen. Nätverket runt kyrkan Ulrika Pia, Flottan och flera loger 

i stadens ordensliv är med sina utbyten en etablerad arena att träffas på. Det fanns 

även idrottsföreningar med referens till Karlskronas största organisationer, dessa 

var till exempel Karlskronavarvets IF, Flottans IF och Kustartilleriets idrottsförening 

(KA 2 IF). 

 

Det finns täta band mellan dessa olika sociala gemenskaper som närmast tagit 

form av organisationer. Runt dem odlas sociala relationer mellan människor som 

bättre beskrivs i termer av ett socialt nätverk. Det är samma personer som 

förekommer i flera av de intresseföreningar och ordnar som presenterats. 

Poängen med att lista en del av de gemenskaper som var aktiva på 1990-talet och 

som har referens till Karlskronas militära sfär är att bättre kunna belysa på vilket 

sätt det sociala livet har tagit prägel av att Karlskrona fram till år 2000 rymde flera 

stora militära organisationer och ett varv. Runt flottan och varvet finns därför 

relationer som varje dag återskapas av sina människor. Frågan är hur relationerna 

påverkas av sin organisation och dess tradition och förgivettaganden? I en del 

                                                        
 
477 http://www.marinmuseum.se/sv/Om/Stod-oss/Marinmusei-vanner 
478 http://www.marinensmusikkar.se 
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organisationer är till exempel hierarkier och starka normer en styrande princip 

vilket i förlängningen påverkar människor och deras sätt att interagera och skapa 

relationer. Hur ser förutsättningarna för horisontella nätverksrelationer mellan 

individer ut om vi till exempel börjar med att utgå från den militära 

organisationens norm om ett hierarkiskt arbetssätt? Och vilka världsbilder 

vidhäftar denna form av relationssystem?  

 

Det militära norm och relationssystemet 
I militärens norm och relationssystem syns tydliga manifestationer på hur 

organisationens normer bekräftas och hur brott mot dessa sanktioneras. Den 

formella institutionen som försvarsmakten utgör kräver en konsekvens av lydnad 

inför auktoriteter, lojalitet och respekt inför kollektivet, detta bildar norm och 

relationssystem som bygger på en formell hierarki. I detta system finns formella 

regler kring lydnadsplikt och disciplinansvar som gör tydligt hur man enligt 

Sveriges Rikes Lag ovillkorligt är skyldig att lyda förmans order.479 Alla normer i 

organisationen är emellertid inte lika explicita. Vissa manér som vidhäftar det 

hierarkiska systemet blir närmast en slags social kod eller etikettsregler vilka man 

måste lära sig i genom socialisering. I svenska försvaret har det genom historien 

varit viktigt att som högre officer kunna föra sig. Högtidliga middagar bedrivs till 

exempel på ett visst sätt. En intervjuperson som tidigare arbetat som officer 

vittnar om hur han under tiden som kadett deltog på flera middagar där vett och 

etikettsregler förklarades och övades. På middagarna deltog äldre officerare, 

såsom kompanichefer, och under middagarna förklarades hur man förväntades 

föra sig. En sådan regel var att en yngre officer inte får skåla med en äldre hur 

som helst. Det ankommer den äldre officeren att först skåla med den yngre dito 

som sedan har en viss stipulerad tid på sig att besvara skålen. När så sker ska den 

yngre officeren använda frasen: ”Major, jag anhåller vördnadsfullt om att få 

besvara Er skål”. Det föreligger ingen risk för några officiella sanktioner för den 

som inte anammar etikettsreglerna, men att inte ”hålla dessa ramar” beskrivs av 

intervjupersonen som otänkbart.480 

 

Liknande manér och etikettsregler är något som anammats inom ordenlivet i 

Karlskrona och flera av studiens intervjupersoner som är med i ordenslivets 

sociala sammanhang lyfter fram vikten av att hålla denna tradition vid liv.481 

Middagsceremonin kan betraktas utifrån sin manifesta funktion som är att 

arrangera en middag som anstår en societet. Den latenta funktionen kan istället 

                                                        
 
479 Svensk soldat (1994 års utgåva). 
480 Intervju med officer inom flottan. 
481 Intervju med med medlemmar från Rotary och Frimurarorden. 
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vara syftet att stärka samhörigheten och skapa ett socialt kitt av relationer. En 

officer som intervjuats för denna studie ger uttryck för att det inom den moderna 

flottan inte finns särskilt många andra samhörighetsskapande aktiviteter. På min 

fråga om han känner samhörighet med de andra officerarna svarar han ”att arbeta 

på HMS Carlskrona är som att arbeta på vilken färja som helst”.482 Han tycker 

inte att praktiken ombord stärker en samhörighetskänsla, däremot menar han att 

mässlivet fyller denna funktion. Att träffas inom mässlivet kan därför sägas 

understryka upplevelsen av att det finns en slutenhet i sällskapet.  

 

Det finns en logik i det faktum att militära organisationer är hierarkiska och 

slutna, deras uppdrag tillåter inte alltid full insyn. De intervjupersoner som jag 

har intervjuat och som är officerare uttrycker att hierarkierna inte är något man 

förhandlar kring. Ordningen fyller en funktion och framstår inte som källa till 

konflikt.483 Detta beror på att försvaret är organiserat efter ett kadersystem där 

man lagt en struktur av olika positioner, och auktoritet är förknippat med 

gradbeteckning, till exempel fänrik, löjtnant, kapten, örlogskapten, 

kommendörkapten eller amiral. 484  Auktoriteten fördelas vertikalt i relationen 

mellan officerares grader och värnpliktiga.485  

 

Att försöka blottlägga och definiera försvarsmaktens normer i ett 

tillbakablickande perspektiv medför en rad metodologiska problem. Jag har 

resonerat kring begreppet världsbild och ställt frågan vilken världsbild som kan 

sägas vara mest dominant och framhållen i de kretsar som de vistats i. Deras svar 

har jag använt som ingång till en analys om vilka normer som guidar relationer i 

försvarsmaktens, och då framförallt flottans organisation.  

 

I försvarets organisationskultur finns uttryck för en informell strävan efter 

homogenitet och politisk samsyn. En intervjuperson som idag är verksam vid 

högkvarteret i Stockholm och har lång erfarenhet av tjänstgöring inom flottan 

menar att under hela hans karriär har han mött en underliggande föreställning om 

att flertalet anställda har överensstämmande verklighetsbeskrivningar. Vilket då 

ska läsas som en konservativ borgerlig politik. Han beskriver att han på alla nivåer 

i flottan har upplevt utspel och raljanta kommentarer om socialdemokrater, 

vänster- och miljöpartister. Han menar att det är så vanligt förekommande att det 

blivit det dominerande rastret varigenom man bygger sina skämt, referenser och 

                                                        
 
482 Intervju med officer inom flottan. 
483 Intervju med Officerare inom flottan och intervju med f.d. officer inom kustartilleriet.  
484 Svensk soldat, 1994. 
485 2009 fattade Sveriges riksdag beslutet att avskaffa värnplikt i fredstid.  
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gemensamma diskussioner på.486 Det framstår som att en konservativ politisk 

hållning kan betecknas vara en antagen diskurs. Barriärerna att bryta den socialt 

konstruerade samsynen i denna diskurs kan betraktas vara så höga att det inte 

framstår som önskvärt att stå för ett annat perspektiv. Tolkat utifrån denne 

intervjupersonens upplevelser kunde det med andra ord vara ganska lågt till tak i 

vissa frågor. Detta trots att försvarsmakten på 1990-talet officiellt gav uttryck för 

att vara en modern organisation. 

 

På en lokalpolitisk nivå i Karlskrona, ligger ingen motsättning i den 

socialdemokratiska kommunalpolitiken och en stödgivande politik till försvaret. 

Däremot för den enskilde officeraren är en bekännelse till en mer konservativ 

högerpolitik ett sätt att kvalificera sig till gemenskapen och den historiska 

betydelsen av att vara en ”kungens man”. Rojalistiska symboler och patriotiska 

ritualer är en del av organisationens formella manifestationer. De traditionella 

normerna är institutionaliserade och därmed också vidhäftade uppfattningen om 

vad det innebär att vara officer, nu och historiskt. Jag vill inte påstå att samtliga 

officerare är patrioter, rojalister och omedvetna om komplexiteten i sakernas 

tillstånd. Däremot har intervjupersonerna som är officerare med sina reflektioner 

fått mig att förstå att den symbolik som vidhäftar den militära kulturen är svår att 

värja sig mot då den är antiindividualistisk.  

 

Den enskilde officeraren agerar och förhandlar först och främst som ett kollektiv 

inte som en individ, en norm som understryks i framhållandet av kamratskapets 

betydelse. Det uppmanas i de allmänna soldatreglerna; ”hjälp till att skapa ett gott 

kamratskap och en god laganda inom avdelningen”. Innebörden av kamratskap 

beskrivs som att alla visar hänsyn mot varandra och att alla är hjälpsamma, bidrar 

till en god stämning och visar ett gott humör. Mobbning, rasism mm eller 

självpåtagen bestraffningsrätt är förbjudet.487 En officer berättar om att allt sedan 

utbildningen sitter det väldigt befäst i honom att; ”Man gör alltid det 

gemensamma först innan man tar hand om sina egna behov”. Han menar också 

att ”man lär sig att tänka på det gemensammas bästa” och ”att krig i alla 

bemärkelser är en kollektiv företeelse”.488 Kamratskapet blir mot bakgrund av en 

sådan förståelse till en organisatorisk premiss. Ett sätt att organisera ett kollektiv.  

 

Utifrån ett sådant resonemang kan kamratskapet ändå betraktas som en extern 

social resurs, likt ett social kapital som kommer individen till godo när denne är 

                                                        
 
486 Intervju med officer i flottan. 
487 Svensk soldat, 1994. Sid. 108.  
488 Intervju med officer i flottan. 
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medlem i organisationen. Kamratskapets förväntningar och förpliktelser är då 

närmast institutionaliserade. Men vad är det då för skillnad mellan kamratskap 

och vänskap? I sammanhang av den militära kontexten resonerar Jacobsson 

(1998);  

 
I allmänhet förväntas alla som ingår i en grupp ha samma vänner 
och samma fienden. Det gäller oavsett vad den står för och vilka 
som ingår i den. Kamraterna i gruppen är ett vi, men det är inte en 
personlig vänskap. Gruppens fiende är inte min personliga fiende. 
Ändå förväntas de vara mina fiender. Så fungerar kamratskapet.489  

 

Vänskapens premisser måste beskrivas annorlunda. Vänner är inte likadana; de 

är jämlika och behandlar varandra på ett personligt sätt. Mina vänner har inte 

samma fiende eller vänner som jag. Kollektivet däremot strävar efter att göra alla 

likformiga. 490  Tidigare forskning som särskilt har studerat relationer mellan 

svenska värnpliktiga soldater menar att det finns något gemensamt mellan 

institutioner som fabriker, skolor, kaserner, sjukhus och fängelser i hur de liknar 

varandra i sin uppgift att uppfostra, kontrollera och disciplinera människor.491 

Resonemanget har tydliga referenser till sociologen Michael Foucaults 

maktanalys där den institutionella övervakningen kan jämföras med ett 

”panoptikon”.492  

 

Är då det inlärda kamratskapet inom försvarets utbildningar och verksamheter för 

alla, eller finns det några inträdesbarriärer till denna gemenskap? Begreppet bror 

kan användas för att problematisera den manliga normens primat inom 

officersutbildningen och i försvaret i allmänhet, som över tid har präglats av ett 

utpräglat manlighetsideal493. Genom alla tider har försvaret, tidigare Krigsmakten, 

påstått sig ”göra män av pojkar” genom en praktik av uppgifter, jargong samt 

formella och informella ritualer.494 Dessa ritualer av olika mandomsprov kan 

betraktas som genomlevda eller bara refererade till, på mer eller mindre dubiösa 

grunder. Att referera till en gemensam referensram av ritualer, symboler och 

                                                        
 
489 Alberoni, F. (1985). Vänskap. Refererad i Mats Jacobsson. Man eller monster. Kustjägarnas 

mandomsprov. Bokförlaget Nya Doxa. Nora. 1988. 
490 Ibid.  
491 Ibid. 
492 Michel Foucault. Dicipline and Punish. Harmondsworth: Penguin. 1979. 
493 Anna Maria Forsberg & Klas Kronberg (red.) Lumpen från mönstring till muck. Stockholm: 

Atlantis. 2014. Och tapperhet, ömhet, manlighet & dygd. Marinmuseum.  
494 Krigsmakten var ett samlingsnamn på svenska militära myndigheter. 1975 ändrades namnet 

till Försvarsmakten för att understryka det fredsbevarande syftet med Sveriges försvar. Att göra 

män av pojkar är ett uttryck hämtat från Jacobsson, 1988.  
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hörsägner bidrar till att stärka samhörigheten och bildar en känsla av att ingå i en 

”tribe”. Berättelser om de mest extrema mandomsproven har framförallt kommit 

från Kustjägarkompaniet som orienterar sig efter ideal och förebilder i 

amerikanska Marinkåren eller brittiska Royal Marines.  

 

”Männen är männens upphov” konstaterade Aristoteles och efter den principen 

kan mandomsproven i försvarets mer extrema sammanhang ses som mäns frieri 

till andra män.495  Funktionen med riter är att starka upplevelser ska lära de unga 

männen att identifiera sig med mansgruppen och utveckla en 

”broderskapskänsla”.496 Ritualerna med mandomsprov praktiserades inte på ett 

vanligt regemente inom flottans eller kustartilleriets verksamheter i Karlskrona.497 

Där var det inte, i lika uttalad bemärkelse, vanligt att prata i termer av 

”broderskap”. 498  Däremot framhölls just broderskapet i deras ordensliv. 

Inträdesbarriärerna för att kunna använda kamratskapet och broderskapet med 

sina förpliktelser som ett socialt kapital måste betraktas som relativt höga för alla 

och näst intill oöverkomliga för vissa, till exempel kvinnor.  

 

Militäryrket öppnades första gången för kvinnor 1980, med möjlighet att besätta 

vissa befattningar. Det skulle dröja ytterligare nio år innan samtliga befattningar 

och yrken inom försvarsmakten formellt öppnades för kvinnor. Antalet kvinnor 

som har genomgått grundutbildning sedan 1989 har legat ganska stadigt mellan 

200 och 300 per år, omkring 1 % av hela antalet inskrivna värnpliktiga.499 Det 

finns alltid enskilda konservativa element som uttrycker sitt motstånd mot 

förändringar, men det finns också ett motstånd i den tröghet som den formella 

organisationen uppvisar i att inte vara drivande i arbetet med att anpassa 

reglementet. En intervjuperson tar som exempel de brister som finns när det 

kommer till utrustning för kvinnliga soldater och kvinnliga officerare. Han 

framhåller att det länge inte fanns avpassad skyddsutrustning såsom skottsäkra 

västar eller flamsäkra underkläder för kvinnor. ”Jag kommer ihåg när ”strids-bh” 

blev inskrivet i uniformssystemet, det är inte särskilt länge sedan”.500   

 

Det bör understrykas att det inte är i syfte att vara lustig som jag tar med detta 

citat. Det kan först framstå som komiskt med en ”strids-bh”, men just den 

reaktionen tydliggör hur tätt sammanvävt bilden av soldaten och den manliga 

                                                        
 
495 Ett resonemang som förs i Jacobsson, 1988. 
496 Ibid. Sid.  
497 Intervju med f.d officer vid KA2. 
498 Intervju officer i flottan. 
499 Forsberg & Kronberg, 2014. 
500 Intervju officer i flottan. 
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normen är. Försvaret som organisation, i Karlskrona och på andra orter måste 

betraktas som mansdominerad. Begreppet bror kan också användas för att 

framhäva den lojalitet som officerare oavsett kön förväntas visa varandra på ett 

sätt som inte är giltigt för många andra yrkeskategorier, till exempel professorer, 

bilmekaniker eller programmerare. Det förpliktigande uppvisandet av lojalitet är 

att jämföra med den ”kåranda” som även finns inom polisväsendet. 501  De 

officerare som jag har intervjuat har inte varit engagerade i den lokala 

kommunpolitiken i någon utsträckning och ger uttryck för att de inte direkt 

känner någon som är det. Däremot är deras fackförening, Officersförbundet, 

starkt och där är det flera som är engagerade. Det stärker bilden av att officerare 

även på 1990-talet framförallt hade sina egna sammanhang och inte sökte lokala 

arenor såsom kommunalpolitiken.  

 

Kollektiva relationer i arbetarrörelsen 
I tidigare forskning som studerat hur socialt kapital bäddas in i lokala relationer 

har man sett att dominerande industrier med sin produktion formar det 

omgivande samhället genom att generera särskilda sociala strukturer. 502  I 

lokalsamhället Karlskrona finns sådana sociala strukturer som är formade genom 

att delar av befolkningen har engagerat sig i folkrörelsen. Denna form av 

organisering var något nytt jämfört med tiden före 1800-talets mitt, då det var i 

samhällets mellersta och övre skikt som det ordnades föreningar.503  

 

Folkrörelserna uppstod i en tid då samhället upplevde omfattande förändringar, 

genom industrialisering och urbanisering samt kapitalismens och det 

kommersiella jordbrukets framväxt. Och därtill även genom befolkningsökning 

och proletarisering. Ur det nya växte även en ny tolkning av samhället och dess 

sociala strukturer fram, där klassamhället ställde olika intressen mot varandra. Det 

gjorde att stora antal människor organiserade sig frivilligt till olika 

massorganisationer, eller folkrörelser, för att förändra de missförhållanden som 

fanns i det nya samhället.  Utifrån den bakgrunden blir följande definition 

relevant; 

 
en social rörelse är ett slags organiserat (i lösa nätverk, grupper eller 
organisationer) kollektivt handlande, vars aktörer delar vissa 
grundläggande föreställningar om omvärlden, känner solidaritet 

                                                        
 
501 Intervju med officer i Flottan. 
502 Stephen Cohen & Gary Fields. Social Capital and Capital Gains: An Examination of Social 

Capital in Silicon Valley. I Understanding Silicon Valley. The Anatomy of an Entrepreneurial Region. 

Martin Kenney (red.). Stanford: Stanford University Press. 2000.  
503 Elisabeth Gräslund-Berg i Forsberg & Lindgren, 2010. 



 

138 
  

med varandra och befinner sig i konflikt med det etablerade 
systemet inom det område där de verkar och framför sina protester. 
För att räknas som social rörelse krävs att protesthandlingarna och 
den kollektiva identiteten som rörelsen etablerar uppvisar en viss 
varaktighet över tid.504 

 

Utifrån en grov kronologisk ordning kan väckelserörelsen och frikyrkorörelsen 

räknas som de första, därefter utvecklas nykterhetsrörelsen och därpå följde 

arbetarrörelsen som den dominerande folkrörelsen. Idrottsrörelsen, som växt 

fram senast av dessa massorganisationer, har inte på samma sätt som de övriga 

fokus på missförhållanden i samhället.505  

 

Samordnade relationer i form av en social rörelse antas ofta ha en mer informell 

eller löslig karaktär jämfört med organisationen som tydligare präglas av 

auktoritet och medlemskap. Arbetarrörelsen är ett tydligt exempel på hur 

relationer av mänsklig samorganisation stabiliserar handlingar och interaktioner 

till en handlingsstruktur av utbyten. Just arbetarrörelsen kan mot slutet av 1900-

talet beskrivas som tämligen institutionaliserad i sin funktion och passar i hög 

grad även att beskriva som en organisation. Så var det emellertid inte då 1900-

talsseklet var ungt. Då passar betydelsen av en ”rörelse” bättre för att fånga den 

samordning av handlingar som förenade egenintresse och allmän nytta.  

 

Perioden mellan ståndssamhället och Folkhemssverige har av Uppsalahistorikern 

Torkel Jansson beskrivits som ”ett sprängfyllt tomrum mellan två 

samhällsformationer”. 506  Innebörden av ett sådant uttryck handlar om att 

demokratin inte distribuerades av samhällets topp utan byggdes underifrån.507 

Engagemanget och organisationen bland reformisterna mötte starkt motstånd 

från de gamla patriarkala och feodala samhällseliterna. Unga folkrörelser såsom 

nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen kan vid denna tid betraktas som en form 

av demokratiskolor. Idéhistorikern Ronny Ambjörnsson har under titeln Den 

skötsamme arbetaren skildrat nykterhetspionjärer i sågverkssamhället Holmsund i 

Västerbotten.  Han skriver; 

 
Logeaktivisten tar varken dagen som den kommer, eller världen 
som den är. Han vill förändring, han ser fram emot en ny tid […] 

                                                        
 
504 Andrew Jamison & Åsa Wettergren. Sociala rörelser - politik och kultur. Lund: Studentlitteratur, 

2006. 
505 Nationalencyklopedin; Gunneriusson Karlström, 2004 Sid 28f. 
506 Torkel Jansson citerad av Lars Ilshammar. Folk i rörelse. I Näringslivsfrihetens tid. Reformer, 

industriutveckling kulturklimat. Centrum för näringslivshistoria. 2013.  
507 Ilshammar, 2013.  
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Den egna personligheten framstår som ett projekt, som något 
ofullbordat och därför ägnat att fyllas med innehåll, hyfsning, moral, 
bildning. Och på liknande sätt uppfattas även omgivningen som ett 
projekt. Världen skall förändras, den får inte passera som den är.508 

 

Insikten om logeaktivistens relation till sin omgivning skildrar en världsbild som 

var giltig för många av folkrörelsernas medlemmar. Den fackliga grenen av 

arbetarrörelsen har strävat efter att stärka arbetarnas ställning i arbetslivet, till 

exempel genom att tvinga fram högre löner, större anställningstrygghet och bättre 

arbetsmiljö. Den politiska grenen har haft fokus på en bredare 

verklighetsbeskrivning i syfte att tilltala den bredare allmänheten. Dessa två 

grenar är tätt sammanbundna vilket inte minst kunde ses i kollektivanslutningar 

av fackföreningsmedlemmar till det socialdemokratiska partiet. 509  Under den 

tidiga delen av 1900-talet ansågs det ligga i varje arbetares intresse att genom 

fackföreningen förbättra levnadsvillkoren för sig själv och andra i kollektivet. 

Vilka former tog detta i Karlskrona?   

 

Arbetarrörelsen och idrottsrörelsens kontexter i Karlskrona utvecklades i 

samklang med den dominerande produktionen där varvet och flottan hade en 

exklusiv ställning. I en klassisk industriregion som Karlskrona har 

arbetarrörelsens och idrottsrörelsens kontexter i många avseenden gemensamma 

referenspunkter vad gäller det sociala livets former. I båda dessa sammanhang 

deltar man som en medborgare i ett kollektiv mer än som en individ som ska 

driva egna intressen. Det är grupper som präglas av homogenitet och deras 

organisationer har en stark lokal förankring. Det är därför sociala sammanhang 

som liksom, gifter sig med varandra, det är så de sociala banden binder. Däremot 

förefaller det som att det blir problematiskt att kombinera ett aktivt liv inom 

frikyrkan och samtidigt passa in i arbetarkollektivet på varvet. Traditionellt har 

det däremot funnits en öppenhet mellan arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen 

i Karlskrona.510 Inträdesbarriärerna till dessa sociala gemenskaper framstår inte 

som höga men däremot normstyrda. Bryter man mot löftena om nykterhet eller 

underlåter att betala fackföreningsavgiften löper man risk att bli utsatt för 

sanktioner och att bli utesluten. 

 

                                                        
 
508 Ronny Ambjörnsson (2001) Den skötsamme arbetaren. Ideer och ideal i ett norrländskt 

sågverkssamhälle 1880-1930. Stockholm: Carlsson. 
509 Mats Hellspong. Korset fanan och fotbollen. Folkrörelsernas kulturmiljö i ett jämförande perspektiv. 

Stockholm: Carlssons. 1991. 
510 Bromé, 1930.  
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På en samhällelig nivå var arbetarrörelsen sedan en lång tid tillbaka en motor i 

samhällsutvecklingen. Och ”rörelsen” kunde även fungera som en drivkraft i livet 

för en enskild individ. Många människor levde hela sina liv med referens till 

arbetarrörelsen. Den blev således viktigt både som identitetsmarkör och som 

sammanhållande kitt i samhället. Tillhörigheten till rörelsen kom med ett slags 

handlingsprogram.511 Om man tyckte att det var viktigt att känna eller visa upp 

sin socialistiska tillhörighet kunde man läsa en socialdemokratiskt ägd tidning, 

handla på kooperativa Konsum mm. Valen kongruerade med en socialistisk 

övertygelse och även om det kanske inte skall ses först och främst som en 

förpliktelse att bara läsa Aftonbladet eller bara handla på Konsum, så upplever 

personer som var med på denna tid vilka barriärer detta var att bryta. En 

intervjuperson tänker tillbaka till 1950-talet och berättar att han ibland fick frågan 

av skolkamraters föräldrar ”vilken tidning läser ni hemma?”.512 Detta är en typ av 

social kontroll i syfte att avgöra tillhörighet i en tid som präglades av tydligt 

separerade politiska huvudlinjer. Svaret på frågan vilken tidning familjen läste var 

alltså en indikator för om de var socialister eller borgerliga. Samma 

operationalisering hade inte varit möjlig på 1980-talet då dessa 

”handlingsprogram” hade luckrats upp i sin omfattning. 

 

Fackföreningens gemenskap fyller syftet att stärka och förespråka kollektivets 

intressen. Relationerna däri guidas därför utefter normer om solidaritet. 

Förutsättningarna för relationen bygger på att individen underkastar sig 

kollektivet. Den förpliktelse som blir tydlig behandlar dels individens skyldighet 

gentemot kollektivet och de rättigheter individen kan få genom kollektivet. Den 

individ som är ansluten till fackföreningen kan använda sina kontakter och 

innehållet i dessa relationer som en extern resurs i utbyte av nyttigheter. Rörelsens 

olika gemenskaper blir till handlingsstrukturer inom vilka medlemmarna kan 

avancera tack vare kontakter med andra. Avancemanget har i följande citat 

skildrats som en slags karriär inom rörelsen; 

 
Ur nykterhetsloger, fackklubbar och arbetarekommuner 
växer så en ny elit fram inom lokalsamhället under 1920-
talet. Utvecklingen är ungefär den samma i hela 
Folkrörelsesverige. Den arbetsamma och drivande 
börjar organisera sitt sociala kapital. Nätverken knyts 
tätare och maktpositioner byggs på gamla kontakter. 
Den energiske och skötsamme arbetaren kan förändra 

                                                        
 
511 Se Ronny Ambjörnsons användning av begreppet handlingsprogram i Mitt förnamn är Ronny. 

Stockholm: Atlas. 2011.  
512 Intervju med entreprenör 
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både sitt eget och andras liv till det bättre. Egennytta och 
allmännytta går hand i hand.513  

 

Det sociala kapitalet som finns inbäddat i relation av tillhörighet mellan individer 

i arbetarkollektivet rymmer även ett mått av social kontroll. Sanktion och 

bekräftelse med avseende på normer blir tydligt i följande exempel. Vid en av 

ingångarna till varvet i Karlskrona satt vid slutet av 1960-talet en anslagstavla med 

en lapp som annonserade en uppmaning att förhålla sig lojal med kollektivet och 

fackföreningen; ”Härmed meddelas att Nr 58 Melin inte är organiserad. Kamrater! Visa 

aktning mot Din organisation genom att ej umgås med oorganiserade individer!”514 I citatet 

syns en motsättning mellan kollektivet och individen och det blir en fråga om 

lojalitet att inte bekräfta en individ som valt att stå utanför kollektivets formella 

gemenskap.  

 

Ett annat exempel på hur centrala normer bevakades i praktiken framkommer i 

en intervju med en man som arbetade en tid vid varvet vid början av 1970-talet; 

”alla organiserade tog i hand och sa god morgon, det markerade också vilka som 

stod utanför”.515 Samma person berättar att det bara var fråga om en handfull 

personer, som han kände till, som vid tillfället inte var anslutna till 

fackföreningen. Ur samma intervju framkommer ett annat exempel på hur 

gränsen mellan utanför och innanför markerades. Vid födelsedagar uppvaktades alla 

som var fackligt organiserade med fika och kanske en present som de närmsta 

arbetskamraterna lagt samman pengar för att köpa. Hade man då valt att stå 

utanför fackföreningen, då fick man inte vara med och möjligheten att själv bli 

uppvaktad var helt utesluten. 516  Med rutiner och ritualer sanktionerades 

individualism och oliktänkande. Den tvingande och attraktiva kraften i kollektivet 

appellerar till grundläggande mänskliga känslor av att vilja tillhöra och att vara 

socialt respekterad. Att stå utanför blir ett mer påfallande ställningstagande än att 

vara ansluten. Ur just detta exempel framstår även hur mekanismer som 

inkludering och exkludering är närvarande processer i definitionen av den sociala 

relationen. I förlängningen är det dessa mekanismer som bidrar till att strukturera 

sociala relationer efter ett ”vi” och ett ”dem”. Utbyteslogiken indikerar att det är 

lojaliteten med rörelsen som sådan som kvalificerar individen att ha 

utbytesrelationer med övriga anslutna individer.  

                                                        
 
513 Ilshammar, 2013. Sid. 116. 
514 Försvarsverkens civila personals förbund avdelning 43. I Statens Maritima Museers 

samlingar.  
515 Intervju med f.d anställd vid Karlskronavarvet. 
516 Intervju med f.d anställd vid Karlskronavarvet. 
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I Karlskrona hade socialdemokraterna majoritet i kommunfullmäktige under 

större delen av 1900-talet.517 I en intervju med en entreprenör framkommer hur 

han på 1980-talet upplevde att socialdemokraterna utgjorde en etablerad 

”maktelit i Karlskrona”. Han beskriver deras täta gemenskap och utbyten med 

varandra som ”sossemaffian”, och liknar deras etablerade ställning med att de 

”slagit en järnring” i Karlskrona.518 Detta förefaller vara en betraktelse från någon 

som upplever att han står utanför nätverket av relationer och inte har några 

resurser att tillgå i ett eventuellt utbyte. Hans uttryck av frustration kan också 

tolkas mer specifikt från hans horisont som entreprenör. I relationen mellan 

entreprenören och den traditionella socialdemokratiska politiken fanns olika 

intressen vilka var svåra att samordna och småföretagarens perspektiv belystes 

sällan. Det fanns dessutom en slags misstänksamhet mot entreprenöriella initiativ 

utifrån antagandet att egenintresse och vinst i företaget skedde på bekostnad av 

majoritetens bästa. 519  I Karlskrona fanns således ingen utvecklad social 

handlingsstruktur som uppmuntrade företagande och entreprenörskap. 

Majoriteten av befolkningen hade anställning vid något av produktionens stora 

företag eller vid kommunen och landstingets stora organisationer. Att försöka 

använda det egna sociala kapitalet för att realisera sina intressen förefaller 

komplicerat om andra människor har täta förpliktigande relationer med en stabil 

form av social organisation. Ordenslivet erbjöd i viss utsträckning ett 

interaktionssätt som inte var fullt organiserat utan fortfarande kunde beskrivas i 

termer av ett nätverk. Men denna form av förpliktigande och normstyrda 

gemenskap passade inte alla.  

 

Världsbilder och relationer i upplösning 
Det faktum att Karlskrona är en Örlogsstad är något som flera intervjupersoner 

återkommer till i beskrivningen av de sociala banden i lokalsamhället. Jag ställde 

därför frågan till flera av dem med anknytning till det gamla Karlskrona hur det 

kunde spela någon roll för vardagslivet i Karlskrona om det var en Örlogsstad 

eller inte?  

 

Svaren jag fick gav mig vidare insikter om att världsbilden hos intervjupersonerna 

förefaller vara konstruerad (sannolikt i efterhand) i relation till storpolitiken och 

till förhandlingen mellan tradition och förnyelse. Intervjupersonernas berättelser 

får utgöra exempel på hur världsbilden i det gamla Karlskrona kunde se ut och 

vilka konfliktytor som kunde uppstå med referens till relationer av 

                                                        
 
517 www.scb.se 
518 Intervju med entreprenör. 
519 Mauricio Rojas. Efter folkhemmet – en agenda för Sveriges förnyelse. Stockholm: Timbro. 1996. 
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slutenhet/öppenhet. Den världsbild som förmedlas här kommer från 

intervjupersoner som har levt i Karlskrona under en lång tid och har sett 

utvecklingen från ett slutet, till ett mer öppet samhälle. I konstruktionen av 

intervjupersonernas berättelse är det tre milstolpar i historien som förs fram som 

tydliga exempel på relationers slutenhet och uppluckring av slutenhet; andra 

världskriget, kalla kriget och Sovjetunionens upplösning. 

 

I relation till hur världskriget rasar över Europa mellan åren 1939-1945 och hur 

detta för med sig ohyggliga mänskliga lidanden, ter sig livet i Karlskrona under 

samma period kanske inte lika angeläget att skildra. Men faktum är att innevånare 

i Karlskrona vid tiden för det vi nu kallar andra världskriget också i sin vardag i 

lokalsamhället upplevde krigets internationella spänningar, om än inte lika 

fasansfullt. Upplevelserna från denna tid förs av intervjupersonerna fram som 

meningsfulla för förståelsen av vad det innebar att leva i en Örlogsstad då dessa 

har format deras upplevelse av sitt lokalsamhälle. Deras världsbild byggde på en 

upplevelse av att Karlskrona med sin örlogshamn var särskilt utsatt i egenskap av 

att utgöra ett strategiskt militärt mål.520  

 

Denna möjliga hotbild eller risk kan exemplifieras i en institutionaliserad form av 

kontroll. En intervjuperson beskriver hur familjen skulle få som han uttrycker det 

”Amerikabesök” och eftersom polisväsendet vid tiden är under kommunal regi 

går hans far i enlighet med rådande regelverk till kommunalkontoret för att 

anmäla det stundande besöket.521 Gästerna tillåts stanna i tre dygn men måste 

lämna in sina kameror till polisstationen under sin vistelse i Karlskrona. Inget 

märkvärdigt kanske, i sammanhang av att främmande statsmedborgare inte tilläts 

uppehålla sig i närheten av militära områden, vilket Karlskrona till största delen 

består av. Samtidigt är detta ett exempel på hur gränser och världsbilder 

konstruerades i det lilla, med koppling till det stora. Och känslan av att 

Karlskrona i egenskap av Örlogsstad skulle vara extra intressant för en 

främmande makt är en faktor i den gemensamma konstruktionen över vi kontra 

dem. Karlskrona behövde enligt ett sådant resonemang vara slutet, det fanns en 

funktion med slutenheten. Detta är inte enbart giltigt för Karlskrona utan 

beskriver även den svenska beredskapspolitiken i stort, vilken uppmanade till 

försiktighet. Parollen ”En svensk tiger” visar också hur försiktighet och 

återhållsamhet med vem/vilka man frotteras sig med ansågs vara en dygd i 

relationer och interaktioner.  

 

                                                        
 
520 Intervju med Ledande socialdemokratisk kommunpolitiker och Indentent Marinmuseum.  
521 Intervju med Ledande socialdemokratisk kommunpolitiker. 
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En av intervjupersonerna framhåller att han tycker att de ”levde i en liten och 

ganska förljugen värld”. 522  Med detta uttalande menar han framförallt 

omedvetenheten om hur världen såg ut. Som exempel pekar han på att 

”Sovjetunionen var alldeles gråmarkerad på kartan”. Han menar också att 

befolkningen i Karlskrona var konform i sin sammansättning. Karlskrona 

beskrivs fram till slutet på 1980-talet haft dessa starka isolationistiska drag. En av 

de personer som intervjuats beskriver att ”denna stad levde sitt eget liv, skilt från 

världen i övrigt". 523  Detta fenomen framträder också i beskrivningen av hur 

ovanligt det var att träffa människor från ett annat land. Fenomenet har en 

formell institutionell förklaring då det fram till 1990-talet var förbjudet för 

utländska medborgare att vistas i närheten av skyddsklassade områden i 

Karlskrona. En konsekvens av detta förbud var enligt en av de företagare som 

intervjuats att man inte gärna bjöd hit sina internationella samarbetspartners. Den 

ogästvänliga slutenhet som eventuellt kunde möta denna gäst, samt omaket att 

ansöka om diverse tillstånd gjorde att man hellre avstod hela försöket och förlade 

mötet någon annanstans.524   

 

Det kalla kriget anförs i flera intervjutillfällen som ytterligare ett exempel då 

Karlskronas särskilda förutsättningar blev synliga. Det är särskilt friktionen 

mellan slutenhet och viljan att öppna vissa barriärer som framkommer i 

intervjuerna. En intervjuperson som var en ledande politiker i Karlskrona på 

1980-talet beskriver hur flera officerare uttryckte sitt missnöje med att Karlskrona 

kommun välkomnade så kallade kulturinslag från Östtyskland, i form av baletter, 

operor mm. Eller som han uttrycker; ”militären var oerhört kritiska mot detta”.525 

Anledningen var att det fanns misstanke om att dessa kulturinslag var behäftat 

med någon form av spionage. Teorin pekade mot att det fanns en spion i 

Stockholm som var en kontakt för ett omfattande Sovjetiskt spionage. Besöken 

vållade debatt och intervjupersonen som själv var med som kommunens 

representant tillägger att ”det fotograferades något fasligt vid de där besöken”.526 

Detta upplevda hot förstärkte i viss mån de mentala gränserna mot omvärlden 

och underströk känslan av att Karlskrona hade intressen att skydda. Slutenhet 

var, om inte en dygd så åtminstone lätt att motivera.  Det finns ytterligare 

dimensioner att skildra i ljuset av denna polemik. Det är även relationen mellan 

socialdemokrater och militärer som synliggörs i denna konflikt. 

Socialdemokraterna framstår som rimligt positiva till kulturinslaget och utbytet 

                                                        
 
522 Intervju med ledande socialdemokratisk kommunpolitiker. 
523 Intervju med f.d. anställd på Karlskronavarvet.  
524 Intervju ledande socialdemokratisk kommunpolitiker 
525 Intervju med ledande socialdemokratisk kommunpolitiker.  
526 Intervju med ledande socialdemokratisk kommunpolitiker.  
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med Östtyskland i ljuset av sina intressen. Deras rättfärdigande av relationen 

refererade till en ideologisk idé om socialism, och i detta vill de öppna upp för 

besök i Karlskrona. Militären å sin sida kan beskrivas som rimligt negativa till 

kulturutbytet i ljuset av sina intressen. Där uppstår en konflikt, i vilken 

militärernas misstro mot kommunister manifesteras i termer av en slutenhet och 

en ovilja att öppna upp för besök i Karlskrona.  

 

Även färjeförbindelsen med Polen från Karlskrona som upprättades 1991 

misstänktes utgöra ett hot mot säkerheten. Debatten handlar då om hur personer 

med koppling till försvaret misstänker att det kan finnas miniubåtar som placerat 

sig under Polenfärjan i syfte att undvika att upptäckas av svenskt försvar. Denna 

debatt togs inte på fullt allvar av alla inblandade parter men den är ett exempel 

på hur misstänksamhet, försvarsvilja och slutenhet är aktuella inslag i världsbilden 

på 1990-talet och hur den vidmakthålls i sociala nätverk som traditionellt 

omgärdat försvarsmakten. Ett annat ämne som kantades av konflikt och en hätsk 

stämmning var när en ledande kommunpolitisk företrädare för 

socialdemokraterna ville namne en park nära örlogshamnens varvsmur till 

Baltijskparken. Frågan innehöll en tydlig känslomässig laddning för några och den 

intervjuperson som jag har talat med berättar att han till och med fick ta emot 

dödshot på grund av sina initiativ med parken. 527  Baltijskparken placerades 

sedermera på Verkö i närheten av hamnen som har färjeförbindelse med Gdynia 

i Polen.  

 

Det är anmärkningsvärt hur personer jag intervjuat kommunicerar sin 

verklighetsbeskrivning utifrån storpolitiska händelser vilket får berättelsen att 

framstå som gemensam. Milstolpar i form av olika krig och konflikter är 

gemensamma referenser när de skildrar det Karlskrona de växte upp i eller levde 

i under flera decennier. Konstruktionen och minnet av berättelsen framstår 

därför som kollektivt utmejslad. Det förefaller som om de sociala nätverken med 

koppling till flottan och varvet och kommunalpolitiken utgör sociala arenor för 

dessa berättelser att reproduceras och återberättas. Gamla världsbilder svävar inte 

kvar fritt på ett metafysiskt plan utan är socialt förankrade i sociala nätverk av 

personer som fortfarande lever med dessa världsbilder. Francis Fukuyama 

hävdade med oförbehållsamt iver att historien tog slut 1989.528 Med detta menade 

han bland annat att kommunismens fall innebar slutet för de stora gemensamma 

berättelserna. En parallell kan dras till förståelsen om Karlskronas 

transformation. Fram till 1980-talet hade den gemensamma berättelsen varit stark 

                                                        
 
527 Intervju med ledande socialdemokratisk kommunpolitiker. 
528 Francis Fukuyama. The End of History and the Last Man. Los Angeles: Avon Books. 1992. 
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och utmanades inte av alternativa världsbilder. Från 1990-talet och framåt är inte 

den kollektiva berättelsen lika närvarande. Karlskronas produktion och 

population förhåller sig till den globaliserade öppna ekonomin där slutenhet och 

höga inträdesbarriärer innebär omedelbara problem. När Sovjetunionen faller 

och länder på andra sidan Östersjön upprättar sina demokratier blir öppenhet 

snarare framställt som en dygd.529  

 

Samhällets normer och attityder förändras, vad jag vill understryka är att sociala 

nätverk som har en varaktig historia i Karlskrona utveckling har skapat 

konservativa ytor där nya idéer och världsbilder inte har färdats lika snabbt och i 

vissa fall inte fått fäste alls. Jag menar inte att alla människor som ingår i dessa 

relationsmönster är konservativa utan istället att, innehållet i det sociala kittet har 

en konservativ historia. Ytorna har blivit konservativa just för att barriärerna till 

nätverken är så höga att gränsöverskridande utbyten inte är särskilt vanligt. Vad 

vi ser är i flera avseende detsamma som tidigare forskning har liknat vid ett 

bindande socialt kapital.530 Attityder och värderingar är kopplade till individer 

som ingår i gemenskaper som bygger på att man liknar varandra och som har 

kunnat uppfylla sina intressen med hjälp av de traditionella institutionerna i det 

lokala. Gemenskaper som baseras på likformighet löper därför risk att bli 

inneslutna och daterade i sin omvärldsanalys. Även om inte alla var konservativa 

i sin världsbild så tjänade nätverken som effektiva strukturer för anskaffningen 

av resurser, varpå de upprätthölls av intresserade. Återspeglingarna ger oss en 

bild där rättfärdigandet av handlingar kretsar kring tillit baserat på tillhörighet och 

på auktoritet, ett rättfärdigande av världsbilden där relationen står att jämföra med 

det förpliktigande innehållet i ett släktskap. Det som Boltanski och Thévenots 

med andra ord kallar ”domestic”. Resonemanget för oss åter till kategorierna 

broder och kamrat i förståelsen av relationernas särart som en grundläggande 

premiss för hur förtroende och förpliktelser formar ett socialt kapital. Aktörer 

som söker realisera sina intressen genom utbyte med andra måste i en sådan 

institutionell kontext navigera med avseende på kredibilitet, auktoritet och 

tillhörighet. Följande beskrivning blir ett exempel på detta.  

 

Några av studiens informanter har diskuterat landshövdingens position i 

Karlskrona och dennes relationer med andra aktörer i lokalsamhället. Innehållet 

i dessa reflektioner kan tjäna som belysande exempel eftersom det identifierar 

viktiga handlingsstrukturer i lokalsamhället Karlskrona, att likna vid ett potentiellt 

socialt kapital. Tre landshövdingar mellan åren 1956-1992 har haft olika 

                                                        
 
529 Intervju med advokat. 
530 Putnam, 2000. 
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förutsättningar i sina relationer med representanter för Karlskronas dominerande 

produktion. Detta handlar om personer som tack vare sitt sociala kapital haft 

förmåga att skapa manöverutrymme för handling. Först är det Erik von Heland 

(1956-1961) med en bakgrund som förste vice ordförande i bondeförbundet. 

Innan det livnärde han sig en kort tid som farmare i Kenya. Han hade goda 

relationer med flottan, och var väl integrerad i societetslivet i Karlskrona, vilket 

bars upp av flottans officerare. Efter honom, tillträdde Thure Andersson (1961-

1973), socialdemokrat och f.d. metallarbetare, som hade goda relationer med 

personer från flottan via det ordensliv han var engagerad i. Han hade även ett 

stort engagemang i den nya verkstadsindustri som växte fram på 1960-talet. Eller 

som en intervjuperson minns; ”han var alltid runt och klippte massa band, det är 

så man minns honom”.531 Sedan kom Camilla Odhnoff (1974-1992) som hade en 

något större utmaning i uppgiften att underhålla flottans intressenter. Från 

intervjuerna framkommer att hon var annorlunda än de tidigvarande 

landshövdingarna som hade tjusats ganska hårt av de militära sammanhangen.532 

Det talas till exempel om hur Erik Von Heland sydde på gradbeteckningar på 

sina egna kläder för att efterlikna mässdräkter som flottans högre officerare var 

klädda i. Camilla Odhnoff hade en annan bakgrund dels som socialdemokrat men 

också som akademiker. Hon hade en mer individuell framtoning i sin roll som 

landshövding och hade som tidigare nämnts inte möjlighet att komma in till alla 

sociala sammanhang. I en intervju för Sydsvenskan beskriver Odhnoff hur 

chefen för Marinen kontaktar henne inför hennes tillträde som landshövding i 

Blekinge 1974 för att upplysa om att; ”Du kommer ner till flottans viktigaste bas”. 

Odhnoff tillägger skämtsamt i minnet av detta att ”jag som inte ens har varit 

malaj”.533 Kontrasten mellan en officer högt upp i den militära hierarkin och att 

stå utanför det militära systemet är ganska talande för hur denna asymmetriska 

maktrelation kommer att fortskrida. Camilla Odhnoff upplevde att 

förväntningarna på henne var explicita och tydligt kommunicerade från flottans 

håll, vilket hon i intervjun i Sydsvenskan framhåller även i positiv bemärkelse. 

Misstänksamheten mot Camilla Odhnoff var påtaglig och då handlade det inte 

om det faktum att hon var socialdemokrat. Det hade Thure Andersson också 

varit. Tvivlet handlade mer om huruvida hon kunde företräda örlogsstaden och 

verkstadsindustrins intressen med den akademiska och familjepolitiska inriktning 

som hon hade i sin bakgrund.534 Politiken för Karlskronas tillväxt krävde i mångas 

mening en traditionell ”starke man” alternativt en initierad officerare. För att 

kunna vara handlingskraftig i lokalsamhället krävdes ett väl utvecklat socialt 
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532 Intervju Intendent Marinmuseum. 
533 Sydsvenskan 12 juni 2008 
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kapital. Då behövde personen i fråga ha potentiell tillgång till de flesta slags 

sammanhang, för att kunna utveckla sin roll som gränsöverskridare. 

Relationernas särart i lokalsamhället Karlskrona förefaller således ha präglats av 

en asymmetri i maktrelationerna mellan den dominerande industriella 

specialiseringen gentemot övriga aktörer. Formulerat annorlunda kan sägas att 

flottan alltid skulle gå med förtjänst i utbytet. En mental föreställning som tidigare 

har konkluderat som ”flottan först sedan de andra”.  

 

En annan särprägel för dessa relationer är att det finns en påtaglig manlig 

dominans som återspeglas i de slutna gemenskaperna för bröder och kamrater, med 

andra ord ordensliv och den traditionella arbetarrörelsen. Den patriarkala rollen 

var också något av en medveten arbetsgivarstrategi som var allmänt synlig i 

Sverige på 1800-talet. Den patriarkala världsbilden innebar en föreställning om 

personligt ansvar för såväl den egna arbetskraften som samhällsutvecklingen i 

stort.535 Spår av denna patriarkala hållning i utbytet av nyttigheter har dröjt kvar 

och manifesterar sig även i samtalen med studiens intervjupersoner idag. 

 

Verkstadsdirektören vid Marinverkstäderna får bli en referens och ingång till att 

förstå en dimension i den patriarkala relationens särart, som handlar om det 

släktskapslika bandet mellan inblandade personer. I en intervju beskriver han den 

viktiga funktion hans två olika sekreterare hade för honom under hans aktiva 

yrkesliv. Det var relationer som präglades av ett varaktigt förtroende och han 

framhåller särskilt hur han har uppskattat deras (sekreterarnas)goda omdöme i 

olika situationer. Han berättar att; ”de har utgjort en sluss i kontakten med 

omgivningen och administrerat mycket av utbytet med andra”.536 Han vårdar 

fortfarande den relation som finns kvar genom att skicka julklappar och 

födelsedagshälsningar. Utformningen av detta personliga band stärker bilden av 

den familjeliknande relation som karaktäriserade rollen en chef kunde ha till sina 

anställda. Bandet av förpliktelse och förtroende binder dem samman i en slags 

asymmetrisk vänskap genom hela livet, på ett vis som den formella 

arbetsgivarrollen inte påbjuder i ett modernt samhälle. Exemplet kan också hjälpa 

oss att tydliggöra skillnaden mellan en ”marknadsrelation” där kontraktet styr 

interaktionen mellan aktörer, och en relation som baserar sig på gåvans logik alltså 

med referens till nätverket som interaktionssätt.537 

 

                                                        
 
535 Ylva Hasselberg & Tom Petersson diskuterar patriarkalism i relation till näringslivets och den 

politiska sfärens eliter i Bästa Broder. Nätverk, entreprenörskap och innovation i svenskt näringsliv. 

Hedemora: Gidlunds förlag. 2006. 
536 Intervju med verkstadsdirektör för Marinverkstäderna (1951-1961).   
537 Ylva Hasselberg, 1998. 
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I takt med att samhället avtraditionaliseras blir denna form av förpliktigande 

personliga relationer allt mer ovanliga. Samhällets institutioner, åtminstone i en 

välfärdsstat förväntas istället i hög grad reglera och tillhandahålla ett socialt skydd 

för individen.538  

Det förekommer emellertid fortfarande bland de mer traditionellt orienterade 

intervjupersoner jag har träffat, med anledning av denna studie, att man har en 

personlig sekreterare och annan inramning som bär åtminstone ytliga referenser 

till 1950-talets Sverige i flera avseenden. Jag har sett fantastiska kontor i mahogny, 

engelska skinnfåtöljer, 1700-tals möbler, egna bibliotek och exklusiva arbetsrum. 

Jag har mött manér och etikett som inte ingår i mina vardagliga sammanhang, 

som att till exempel bli hjälpt av med ytterkläder och kallad ”damen”. Det är svårt 

att få en helhetsbild av vad detta innebär eller vad det är, mer än just en inramning 

eller image. Men utifrån mitt perspektiv som utomstående och besökare upplevde 

jag en traditionell ton vilken försatte mig i ett läge av att försöka passa in för att 

vinna förtroende. Just de sociala mekanismerna, tillhörighet kontra utanförskap 

är centralt i detta. Jag kan inte påstå annat än att jag kände att det fanns barriärer 

mellan våra olika världar, både sociokognitivt och materiellt. Flera av dessa 

intervjupersoner har kopplingar till varandra eftersom de ingår i samma ordensliv 

i Karlskrona. I denna bemärkelse är de samtliga förbundna till varandra och inne 

i en krets av samhörighet.539 Barriärerna mellan mig och deras institutionaliserade 

gemenskap är oöverstigliga. Utifrån tankeexperimentet att jag som ”rationell 

aktör” skulle försöka skapa mig manöverutrymme genom att utnyttja 

institutionaliserade gemenskaper i Karlskrona finns vissa problematiska 

gränssnitt. Som aktör kan jag först och främst inte etablera relationer i alla former 

av ordensliv, till exempel inte i Frimurarorden. Detta först och främst eftersom 

jag är kvinna, men även för att jag inte kvalificerar i termer av värdegrund.540  

 

Övriga alternativ av varaktiga gemenskaper som finns sidan om ordenslivet i 

denna första pelares sociala kapital är svenska kyrkan, frikyrkliga församlingar, 

idrottsrörelsen eller partipolitiska gemenskaper. Eftersom jag varken är religiös 

eller atletisk är det inte sammanhang där jag omedelbart skulle passa in. Dessutom 

är en påbjuden lojalitet, förpliktelse och hierarkier något som föranleder en viss 

återhållsam skepsis. För att dra resonemanget till en ytterlighet med referens till 

                                                        
 
538 Bo Rothstein & Stefan Kumlin. Making and Breaking Social Capital. The Impact of Welfare-

state Institutions. I Comparative Political Studies. May 2005 vol. 38 no. 4. Sid. 339-365. 
539 Frimurarorden, Gillet och Rotary har nära relationer mellan sina nätverk och 

intervjupersonerna som engagerar sig i ordenslivet i Karlskrona är med i samtliga av dessa 

gemenskaper.  
540 Rotary har både kvinnliga och manliga medlemmar. Dessutom har några ordnar särskilda 

föreningar för kvinnor. Men dessa kan inte klassificeras som de ordinarie.  
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Robert Putnams klassiska exempel om Den ensamma bowlaren som en illustration 

över samhällets erosion av det sociala kapitalet, så representerar den ensamma 

bowlaren, i en möjlig alternativ världsbild, inte först och främst en dystopi utan 

också en möjlig frigörelse. Samhällets avtraditionalisering ses i vissa sociala 

kretsar som ett problem och de vill skapa andrum genom att knyta an till 

traditionella normer. Därför finns det en skillnad mellan hur normerna utvecklas 

för samhället i stort och hur de konserveras i de sociala gemenskaper där 

normerna utgör ett socialt kitt mellan medlemmarna. Där förhandlas normerna i 

en långsam takt, eller inte alls. Något som främjar stabilitet är en bundenhet till 

hierarki och till auktoriteter. Dessa har en återskapande funktion, något som blir 

tydligt när vi tittar på hur hierarkier reproduceras socialt. 

 

Där syns inte minst gåvologiken bidra till att reproducera ordningen. Skapandet 

och upprätthållandet av en hierarki kan ses i termer av ett socialt samspel. Den 

hierarkiska formen rymmer element som är giltiga för alla sammanhang oavsett 

om det handlar om till exempel Frimurarorden, akademin eller ett IT-företag. 

Där det finns hierarkier finns också en reproduktion av makt. Med en relationell 

ansats kring makt och inflytande förefaller deras yttersta beståndsdel bestå i 

bekräftelse från andra. En hierarki kan då i själva verket betraktas som en kedja 

av lojaliteter som baseras på gåvor uppåt och gentjänster nedåt i positionernas 

rangordning. Tidigare forskning har beskrivit processen såhär; 

 
Seniorer, dvs. de som är överordnade, mottar bekräftelse och tillit 
och stärker därmed sin position. Juniorer, dvs. de som är 
underordnade, ger gåvor i form av beundran, lojalitet och 
uppbackning genom att ställa sin arbetsförmåga till förfogande. 
Genom dessa handlingar tryggar och stärker juniorerna de 
överordnades position. Samhandlandet resulterar alltså i en stark 
vinn-vinn relation. Om man således aspirerar på att bli kronprins till 
en senior måste man lyckas med att ge de ”rätta” gåvorna, och dessa 
är de gåvor som leder till att senior relativt ”sina” överordnade 
förstärker sin position. När detta sker så kan junior räkna med 
belöning i form av en plats i den skara som avancerar i hierarkin.541 

 

Hierarkin kan utifrån denna beskrivning betraktas som en seriekoppling där varje 

länk består av ett lojalt kitt mellan en junior och en senior. Vad vi ser är ett 

gåvosystem som skapar och upprätthåller starka band. En sådan serie av länkar 

reproducerar makt i hierarkin och de som blivit utvalda försvarar med övertygelse 

sin uppnådda position.542 

 

                                                        
 
541 Forsberg & Lindgren, 2010. 
542 Ibid. 
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Pierre Bourdieus perspektiv, ur vilket han ser socialt kapital som 

institutionaliserade relationer, hjälper oss att sätta fokus på hur samhällets elit 

genom sina formella positioner har reproducerat sin makt och sitt inflytande över 

den lokala näringslivspolitiken. Det framträder i exempel där landshövdingen är 

ständigt återkommande som stormästare i en viss loge, eller där varvschefen 

förväntades sitta i kyrkostyrelsen. 543  Om resonemanget överförs till James 

Colemans utbytesteoretiska begreppsapparat blir det istället mest intressant att 

rikta analysen på hur de inblandade aktörerna genomför sina utbyten också 

investerar i varandra. Effekten av allas investeringar är att inträdesbarriärerna för 

utomstående att komma in i gemenskapen är fortsatt höga.  

 

Andra pelaren; IT- specialiseringens pionjärer och nybyggare  
Föregående stycke lyfte fram varaktiga gemenskaper som med sina 

mellanmänskliga band bäddat in beroenden, förpliktelser och förtroenden i 

lokalsamhället Karlskrona. Det sociala kapital som ska diskuteras i detta avsnitt 

bör ses mer som en agglomeration av individer än täta band i en gemenskap som 

bygger på tillhörighet utifrån en delad kultur. De tillitsskapande premisserna 

handlar med andra ord inte först och främst om en delad världsbild utan 

orienterar sig snarare efter en slags affärsmässighet. Uttryckt i andra ord skulle 

man kunna säga att det gamla Karlskronas gemenskaper är institutionaliserade 

medan det nya Karlskronas sammanhang orienterar sig mer efter det rörliga 

nätverkets principer. I denna åtskillnad drivs de med andra ord av olika slags 

logiker, där det sociala livet i den första pelaren har en organiserad form. Denna 

organiserade form av interaktion förklarar inte interaktionssättet i den andra 

pelarens sociala kapital. Den drivs av en annan logik. En kraftigt bidragande orsak 

till det är att den andra pelarens sociala kapital i hög grad bestod av nykomlingar. 

Majoriteten av de människor som nyligen flyttat till Karlskrona för att arbeta, 

studera eller starta företag hade inte en gemensam historia eller engagemang i de 

handlingsstrukturer som traditionellt utgjort framgångsmotor i lokalsamhället 

Karlskrona. Det nya sociala kapital som bäddas in i nykomlingarnas oprövade 

relationer är nytt och bygger därför inte på bunden solidaritet, tillhörighet, 

hierarki eller vertikal auktoritet i en sedan länge etablerad organisation. I en 

hänvisning tillbaka till de teoretiska utgångspunkterna kan vi se hur tidigare 

forskning har hanterat innehållet i denna form av relationer i termer av ett 

sammanlänkande socialt kapital. I denna form av öppna gemenskaper är 

förutsättningar för kritiskt tänkande och tolerans gentemot minoriteter större än 

i de relationer som binder täta band. Ur ett aktörsperspektiv framstår å andra 

sidan inte dessa sammanlänkande band som lika effektiva som social hävstång 

                                                        
 
543 Se Thor Widell i Ordensliv i Karlskrona. 1980. Sid. 81.  
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eftersom graden av kulturell identifikation är låg. Det är i dessa relationer svårare 

att tala om en ”Vi-känsla”, baserad på en gemensam världsbild vilket är 

karaktäristiskt för gemenskaper med ett inbäddat bindande socialt kapital.  

 

IT-industrins nätverk som möjlighetsstruktur  

Fram till 1990-talets början hade produktionen i Karlskrona dominerats av en 

handfull enheter som ägdes av internationella svenska företag, vilka producerade 

standardiserade produkter till en stagnerad marknad.544 Arbetsmarknaden krävde 

inga stora volymer av kvalificerad arbetskraft, men nu skulle det bli skillnad. Tre 

stora organisationer, Högskolan Karlskrona/ Ronneby, Nordic Tel (Europolitan) 

och EP Consulting Group har etablerat sig i Karlskrona under några intensiva år 

och det fanns ett uttalat behov av mer kvalificerad arbetskraft. Tidningsartiklar 

med motsvarande innehåll, prognos och entusiasm inför framtiden är 

representativa för tiden då IT-industrin expanderade i Karlskrona; 

 
Inom fem år får Blekinge 340 nya jobb. Det glädjebeskedet 
presenterade Ericsson-företaget EP Consulting Group på tisdagen. 
Alla planer hade slagit fel i positiv riktning. Vi växer snabbare än vi 
någonsin hade kunnat drömma om, säger företagets Vd Jan-Åke 
Kark. Det är främst försäljningen av mobiltelefoner som är orsaken 
till uppsvinget. Ericsson får 12000 nya abonnemang för 
mobiltelefoner varje dag runt om i världen. Nyanställningar 
kommer att påbörjas så snart det finns kompetent folk att tillgå, 
rapporterar medier i Blekinge. […] Företaget skall själv satsa 115 
miljoner kr på utbildning som sker i samarbete med 
länsarbetsnämnden och högskolan. Tre kurser startar redan i 
augusti och deltagarna är garanterade jobb på företaget. De nya 
tjänsterna fördelar sig med 270 i Karlskrona och ett 70-tal i 
Ronneby.545  

 

Den nya etableringen av IT-industrins företag hittar inte den kvalificerade 

kompetens som behövs på Karlskronas befintliga arbetsmarknad. Detta säger 

något om kärnan i skillnaden mellan det gamla och det nya. För att kunna 

expandera krävs en ökad inflyttning av kvalificerade individer samt satsningar på 

utbildning för potentiella studenter i programvaruteknik. Det behövs även en väl 

fungerande infrastruktur som kan stödja den framväxande arbetsmarknaden. 

Märkvärdigt i sammanhanget är hur en koncentrerad skara av aktörer från 

högskola, kommun och näringsliv tillsammans skapade ett slags fundament för 

handling. Ett handlingsnätverk för att lösa problem. De bakomliggande 

anledningarna och de egna motiven kunde variera men lösningen syntes ligga i 

                                                        
 
544 Nilsson, 2006. 
545 Tidningarnas Telegrambyrå 1994-06-08 
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en gemensam kraftansträngning, eller ett utbyte av tjänster. Det var Vd:n för 

Ericsson, Jan-Åke Karks initiativ tillsammans med kommunens 

näringslivsutvecklare, Tage Dolk och rektorn på Högskolan, Per Eriksson som 

satte igång planerna på att starta en mer formellt samordnad strategi för att 

marknadsföra regionen och därmed kunna utveckla arbetsmarknaden. Motiven 

bakom initiativet handlar framförallt om att skapa förutsättningar för att lättare 

nå sina egna intressen ifråga om att utveckla Ericsson, Högskolan 

Karlskrona/Ronneby och näringslivet i Karlskrona Kommun. Tage Dolk utsågs 

till projektledare och 1993 blev projektet TelecomCity officiellt verklighet. I 

realiteten var samarbetet sedan några år redan ett faktum. Det officiella namnet 

på samarbetet är givet i en tid då varje regional satsning valde benämningar som 

förde tankarna till framgångsrika ”Silicon Valley”. Genom att anamma samma 

symbolspråk kunde man manifestera tillhörighet till en mer individorienterad syn 

på arbete och i detta exempel en satsning på en framtidsbransch. Något som var 

mycket viktigt, inte minst för de involverade IT-entreprenörerna och 

företagsledarna som inte ville associeras med bilder av Karlskronas gamla 

mastkranar och ”pillemausare”.546 I ett näringspolitiskt program presenterar man 

sig såhär; 

 
Vi är ett nationellt centrum för utbildning till IT-branschens många 
tjänsteföretag. Ett brett användarengagemang driver verksamheten. 
Nya affärsidéer och ny teknik ger nya företag i Karlskrona. Nya 
företag flyttar in t.ex. telefonoperatörer, teletjänsteföretag, 
utvecklings-verksamhet, tjänsteproducenter, tillverkning. De 
ekonomiska förutsättningarna att bedriva verksamhet inom IT- 
områdena är gynnsamma. Även informationsproducenter och 
mediaföretag utvecklas liksom företag som utnyttjar den nya 
tekniken för att arbeta på distans. I TelecomCity på Campus 
Gräsvik finns flera mindre företag och utvecklingsavdelningar från 
internationella företag. Flera forskargrupper är etablerade i 
Karlskrona, flera testmiljöer och användarprojekt finns. Större 
kommersiella pilotprojekt och FoU-projekt bedrivs. De finansieras 
ofta med EU-medel. Det intensiva nätverksbyggandet fortsätter. 
Marknadsföringen förs delvis med regionala utgångspunkter för att 
ge ökad kraft mot internationella företag.547 

 

En gemensam arbetsmarknad och specialiserade företag gör att IT-branschens 

verksamheter i Karlskrona går att jämföra med ett industriellt distrikt, där 

företagen förväntas både konkurrera och samarbeta. Samordningen av de lokala 

aktörernas intressen i TelecomCity och deras ömsesidiga utbyte har beskrivits 

                                                        
 
546 Pillemausare är en lokal benämning på en varvsarbetare. 
547 Visionen TelecomCity 2000 i Karlskrona jobben och framtiden. Åtgärder för en god 

ekonomisk utveckling med en växande arbetsmarknad i Karlskrona Kommun 950519.  
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som lyckat och effektivt. 548  I en diskussion om varför det kunde bli så 

framgångsrikt framhålls beskrivningen att de lyckades anta varandras perspektiv 

och hade förståelse för varandras problem och möjligheter. Närmast kan det 

beskrivas som ett välmenande och ett utvecklat förtroende för varandra, där 

själva kittet dem emellan gick ut på att var och en handlade i enlighet med sina 

intressen. Det vill säga en liknande form av tillit och förtroende som den Piotr 

Sztompka beskriver, ”en tro på någons framtida handlingar”. En annan aspekt 

som är viktig att belysa är själva förutsättningen till deras relation, vilken inte 

handlade om en gemensam historia men däremot ett gemensamt hopp om vad 

framtiden hade att erbjuda. En inställning som framkommer tydligt när en av 

intervjupersonerna säger; ”Atmosfären var präglad av känslan, att framtiden 

rymmer stora möjligheter”.549  

 

Själva marknadsföringen av TelecomCity-satsningen fick ett stort 

genomslag. 550 Det rapporteras både lokalt, nationellt och internationella om 

samordningen mellan IT-branschen, högskolan och kommunen och hur de är 

engagerade i den regionala utvecklingen av Blekinge. Per Eriksson resonerar själv 

kring hur denna satsning kunde få så mycket uppmärksamhet; 

 
Jag var nog den person som det skrevs mest om. Det var ju gräsligt 
tacksamt. Ett litet län och så två tidningar, lokalradion, Sydnytt och 
tv4, det var ju fyra stycken stora medier, så när jag kallade till 
presskonferens för att berätta något, då kom dem ju.551  

 

Motsvarigheten är svår att föreställa sig i en stor stad där det finns konkurrerande 

händelser att rapportera om. Tillgängligheten till medias intresse var på så sätt 

också att betrakta som en möjliggörande faktor för de inblandade lokala 

aktörerna. Per Eriksson uttrycker att de använde detta faktum väldigt medvetet.  

 

TelecomCity var organiserat som ett horisontellt nätverk. Här återfanns de 

viktigaste telekomföretagen, högskolan och kommunen. Nätverket hade både 

formella och informella möten. De företag som valde att engagera sig i 

TelecomCity fick möjlighet att knyta kontakter med både högskolan, andra 

företag och kommunen i syfte att förbättra sina affärsmöjligheter. För högskolan 

                                                        
 
548 Intervju med f.d. Rektor vid Högskolan Karlskrona/Ronneby, Intervju f.d Projektledare 

TelecomCity.. 
549 Intervju f.d. Projektledare TelecomCity. 
550 Åsa-Karin Engstrand & A-M Sätre Åhlander. Collaboration for Local Economic 

Development: Business Networks, Politics and Universities. I Two Swedish Cities. European 

Planning Studies Vol. 16, No. 4, May. 2008. 
551 Intervju f.d. Rektor Högskolan Karlskrona/Ronneby 
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låg den mest uppenbara fördelen med ett engagemang i TelecomCity i skapandet 

av kontakter med företagen. Här kunde samarbeten mellan utbildningsprogram 

och näringsliv etableras och eventuella gemensamma forskningsprojekt 

diskuteras. För kommunen fungerade TelecomCity som en mötesplats där de 

kunde lyssna in verkligheten för företagen och för högskolan. Man menar att 

detta tydliggjorde kommunikationen kring förväntningar och förhoppningar på 

varandra. I ett initialt skede var intressena uttalade och engagerat aktörsdrivna. 

Den gemensamma samordningen i nätverket TelecomCity gav resultat. Antalet 

företag som ville vara med i TelecomCity ökade stadigt för varje år och mot slutet 

av 1990-talet fanns ca 30 företag med ungefär 4000 anställda knutna till 

nätverket.552 

 

Betydelsen av sociala nätverk och lokal ekonomisk utveckling har studerats i 

tidigare forskning. Man har tillexempel visat att sociala nätverk i Silicon Valley 

har haft särskilt stor betydelse i tre avseende, att skapa rörlighet på 

arbetsmarknaden, att utveckla inflytande och makt samt att bidra till den 

innovativa utvecklingen av produktionen.553 Motsvarande aspekter kan belysas i 

fallet med Karlskronas andra pelare av socialt kapital, det vill säga relationer i det 

nya Karlskrona. Här har de sociala nätverken, i form av informell samordning 

framförallt haft betydelse för att skapa en arbetsmarknad och för att påverka den 

regionala politiken. De är däremot inte troligt att de lokala sociala nätverken i 

Karlskrona har haft någon integrerad betydelse för den innovativa produktionen 

i samma bemärkelse som är signifikant för Silicon Valley. Det sociala nätverk som 

formades runt IT-industrin i Karlskrona var först och främst en samordning av 

intressen i syfte att rekrytera kompetens och att marknadsföra det egna företaget 

genom att lyfta fram den expansiva miljö i vilken företaget fanns.554 Med andra 

ord, att framhäva en profil för att attrahera nya människor att flytta till IT-staden 

Karlskrona för att arbeta eller etablera företag. Däremot förefaller det inte som 

att relationerna i första hand gick ut på att samarbeta runt den faktiska 

produktionen eller verksamheten på till exempel Ericsson eller Europolitan.555  

 

IT- och telekomföretagens expansion och sökande efter kvalificerad arbetskraft 

skapade förutsättningar för enskilda aktörer att handla som inte varit tänkbara i 

den traditionella industrins stagnerade verklighet. En entreprenör som lämnade 

ett av de större företagen i Karlskrona för att starta eget bolag tillsammans med 

en kollega beskriver tiden i början av 1990-talet i Karlskrona som; 

                                                        
 
552 Se Appendix över vilka företag som var medlemmar år 2000.  
553 Castilla et al, 2000. 
554 Se Parker, 2007 för en diskussion om nätverk, styrning och marknadsföring.  
555 Intervju f.d anställd på Europolitan. Intervju fokusgrupp Europolitan. 
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Det var en fantastisk känsla. Dels för att det var ganska många 
nystartade bolag samtidigt och det var en otrolig 
personalomsättning. Jag menar Ericsson och Vodafone blev ju av 
med all sin duktiga personal. De blev trötta och så fick de helt 
plötsligt nya arbetsgivare som betalade bättre. Det var ju en 
fantastisk dynamik. Men det var ju också en del av ”hypen”. 
Investeringsbubblan möjliggjorde att man kunde göra på det här 
viset.556 

 

När det kommer till handlingsstrukturer som byggde på den nya IT-industrins 

relationer är banden till investerare och riskkapitalister värda att framhålla 

vidare. 557  I ett tillbakablickande perspektiv på åren innan millennieskiftet 

framhålls i några av denna studies intervjuer att ”riskkapitalet flödade”, och att 

det inte framstod som ett problem att få investerare att engagera sig. Snarare var 

det så, menar en IT-entreprenör, att ”dessa investerare ibland ville litet för 

mycket”.558 När det kom till finansiering i termer av riskkapital fanns det som en 

intervjuperson uttrycker det ”åtråvärda och mindre åtråvärda sätt att bli 

finansierad”. En entreprenör för ett avknoppningsföretag i operatörsbranschen 

ger också uttryck för detta och beskriver hur stor kontrasten var före och efter 

den så kallade IT-bubblan sprack; 

 
Om man hade en produkt och en kund var det inte svårt att hitta 
kapital. Men 2001 försvann alla pengar. Finansmarknaden vände ju 
och blev stenkall under tre, fyra år. Men innan, om vi hade en idé 
kunde vi gå till Stureplan och hämta fem miljoner för att testa. Och 
det var vad vi gjorde 1998. Vi gjorde några Powerpointbilder och 
sa;  
- vi säger upp oss, det är våra insatser om ni stoppar in fem 

miljoner.559 

 

Citatet illustrerar förutsättningarna för den enskilde aktören att handla i kontext 

av den nya IT-industrin. Riskerna med att avsluta sin anställning för att satsa på 

ett eget bolag var måttliga eftersom det fanns så stor efterfrågan på kvalificerad 

personal inom IT-branschen.  Om det inte skulle gå vägen fanns mer än goda 

förutsättningar för att hitta ett nytt kvalificerat arbete inom kort.  

Detta exempel sätter också fingret på IT-branschens möjlighetsstruktur, där det 

råder nya premisser för sociala utbytesrelationer. Den mest tydliga distinktionen 

                                                        
 
556 Intervju med IT- entreprenör 
557 För exempel på tidigare forskning som diskuterar riskkapital och IT-industrin se Castilla, E. 

J. (2003). Networks of venture capital firms in Silicon Valley. International Journal of Technology 

Management. 25 (1/2).  
558 Intervju med IT-entreprenör. 
559 Intervju med IT-entreprenör. 
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kan sägas vara hur relationerna mellan entreprenörerna och investerarna handlar 

om framtidens möjligheter snarare än historiskt formade och bundna 

förpliktelser.  Beroendeförhållandena ser annorlunda ut då det inte lika tydligt är 

investerarens marknad. Det är något som återspeglas i det faktum att det fanns 

möjlighet att gradera riskkapitalet i vad som ansågs vara en åtråvärd investerare 

eller inte. 560  En entreprenör reflekterar över att geografin spelar roll i 

upprättandet av relationer med en investerare och att förutsättningarna på 1990-

talet var goda på grund av att det var rörlighet på marknaden. Investerare fanns 

på nära håll med god kunskap om vad som utspelade sig i Karlskrona. Han gör 

jämförelser med hur det ser ut idag och menar att allt är så låst och ingen vågar 

röra på sig ”riskkapitalet finns ju dessutom i Karibien”.561 

 

En advokat med insyn i 1990-talets företagsetableringar i Karlskrona menar att 

IT-industrin förde med sig en rad uttryck som han tidigare inte sett exempel på i 

den etablerade verkstads- och tillverkningsindustrin. Det fanns en logik kring IT-

företagen som handlade om att ”positionera sig på marknaden” i syfte att kunna 

börsintroduceras.562 Denna positionering handlade främst om hur stort företaget 

var i antal anställda, inte omsättning. Detta förde med sig att en del företag hade 

höga lönekostnader och så många anställda att det inte fanns arbetsuppgifter till 

alla.563  

 

Sammansättningen av IT-branschens snabbt växande aktörer med kringgärdande 

infrastruktur utvecklade nya arenor för utbyten. Denna nya etablering av IT-

entreprenörer jämte andra företag, policy (politiska målsättningar), högskolan 

Karlskrona/Ronneby, investerare och advokatbyråer bildar i Karlskrona 

oprövade gränssnitt för utbyten, något som i tidigare forskning kallats 

”intermediaries”.564 Utifrån liknande perspektiv beskrivs Silicon Valleys nätverk 

som bärare av socialt kapital, som i sin karaktär är överbryggande och 

temporärt. 565  Cohen och Fields lyfter fram de stora forskningsinriktade 

universiteten, policysatsningar, investeringsföretag, advokatfirmor, affärsnätverk, 

arbetsmarknaden och själva logiken som IT-industrin guidas av som avgörande 

idéer och initiativ vilka i sin tur omgärdas av nätverk viktiga för det sociala 

                                                        
 
560 Intervju med IT-entreprenör. 
561 Intervju med IT-entreprenör. 
562 Intervju med advokat  
563 Intervju med advokat.  
564 Maryann Feldmann & Ted Zoller. Dealmakers in Place. Social Capital Connection in 

Regional Entrepreneurship Economics. Regional Studies, Vol 46. 1. Pp. 23-37.  
565 Swedberg, 2003. 
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kapitalet i Silicon Valley.566 Med en begreppsapparat inspirerad av teoribildningen 

om socialt kapital kan dessa gränssnitt för utbyten motsvaras av vad både James 

Coleman och Nan Lin kallar handlingsstrukturer.567 I fallet med Karlskronas 

transformation är dessa nya gränssnitt av yttersta vikt i förståelsen av vad det är 

som är väsentligen nytt, det vill säga framväxten av nya sociala relationer.  

 

Men det är inte enbart strukturer som är möjliga att identifiera utan också en ny 

slags anda eller logik som var kopplad just till den nya IT-industrin. Det förefaller 

som om engagemanget och utbildningen inom IT för vissa var något mer än bara 

en potentiellt lovande arbetsmarknad. En intervjuperson liknar engagemanget för 

IT på 1980-talet med en ”social rörelse”, och understryker andan i början av 

1990-talet.”Alltså det var ju nästan lite religiöst med internet”. 568 Något som 

ytterligare markerar tanken om IT som en rörelse är hur några intervjupersoner 

inte först och främst betonar resonemang kring förtjänst och affärer i 

beskrivningen av sitt företag och i realiserandet av sin idé. En entreprenör menar 

”vi tänkte inte så mycket på pengar vi var i mitten på något stort”.569 Uttalandet 

ger uttryck för en upplevelse om att man befinner sig i något som kan liknas vid 

en social ”rörelse”.  

 

Möjligheterna med att vara med och exploatera en ny industri framkommer också 

i sättet att tala om sig själv ”vi var pionjärer och nybyggare, vi gjorde detta för att 

det var roligt”. 570  Rättfärdigandet av handling byggdes således runt ett 

sammanhang av den egna personens frigörelse och kreativitet. Kopplingen till 

det lokala är heller inget som framhålls som väsentligt för handlingsförmågan av 

de entreprenörer som intervjuats för denna studie. En av dem uttrycker explicit 

att man inte kan förhålla sig till förväntningar, lojaliteter eller spänningar i 

lokalsamhället utan istället koncentrera sig på förutsättningarna för att skapa ett 

framgångsrikt bolag. Han menar att;  

 

Ska man lyckas i den här branschen måste man ha en mycket, 

mycket större världsbild. Man fokuserar på andra saker, till exempel 

här kan vi ha kontor för det är hyfsat låga hyror och här kan vi få 

tag på folk. 

 

                                                        
 
566 Cohen & Fields, 2000. 
567 Coleman, 1990; Lin, 2001. 
568 Intervju med IT-entreprenör. 
569 Intervju med IT-entreprenör. 
570 Intervju med IT-entreprenör. 
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Vad som framträder i citatet är en form av frigörelse från vad som är organiserat 

och institutionaliserat sedan tidigare och ett riktat fokus mot det individuella 

förverkligandet av intresse. Utifrån vissa aspekter påminner IT-industrins 

gemenskaper mer om en rörelse än en organisation. Den är informell och löslig 

till sin karaktär. Att jämföra med organisationen som är mer stabil och präglas av 

auktoritet. Vad som också kan tolkas ur citatet är en slags frigörelse från platsen. 

Platsen blir såleds viktig i en slags funktionell mening men inte i sig. Det 

relationella perspektivet på plats hjälper oss här att förstå och omvärdera 

betydelsen av geografi. Att finnas inom samma IT-kontext skapar till exempel 

gemensamma referenser som inte har med platsen att göra. En 

mjukvaruutvecklare i Karlskrona, en i Silicon Valley och en annan i Indien kan 

vara väldigt långt ifrån varandra i kilometer och mil räknat, men nära när det 

kommer till en delad relevansstruktur i arbetet. Gernot Grabher resonerar på ett 

liknande sätt när han framhåller hur IT-ingenjörer på skilda håll i världen delar 

samma språk, delar samma protokoll och koder och har en ömsesidig påverkan 

på det gemensamma utbytet. Detta, menar Grabher är en utmaning vars 

inneboende upplevda motsättning kan lösas med hjälp av ett relationellt 

perspektiv. Han uttrycker detta såhär i en intervju med Patrik Aspers; 

 
And I think it´s a big challange to swallow such a relational 
understanding for non-geographers who might associate geography 
with locating phenomena on a traditional map or attaching the 
proper spatial scale to all the social phenomena, this is regional, this 
is national, and this is global.571 

 

IT-industrins kontext kan alltså liknas vid en delad relevansstruktur eller 

kommunikativ gemenskap som växer fram och som inte är platsbunden i 

traditionell geografisk mening. Istället blir det viktigt att se vad som händer i det 

sociala rummet av aktiviteter och relationer. Fanns det iså fall en referensram av 

kulturella uttryck som var giltigt för IT-industrins pionjärer i en internationell 

mening?  

 

Det är tydligt hur IT- industrin har sina specifika världsbilder, intressen, hjältar 

och myter. Det manifesteras inte minst i de förebilder eller kultfigurer som blev 

galjonsbilder för IT som rörelse. 572 De inspirerade och bildade referensramar för 

vad som betraktades som status inom fältet.573 Filosofen Ayn Rands texter från 

1950-talet blev populära i USA på slutet av 1980-talet, med en filosofi som tydligt 

                                                        
 
571 Interview. A Conversation with Gernot Grabher. Economic Sociology_the european electronic 

newsletter. Vol 9. Number 3. July 2008. 
572 http://www.svt.se Utbildningsradion- Älskade dator, Del 1 Kärlek och makt 
573 Fire in the valley. 
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utmanade altruismens grundantaganden och istället hävdade kraften och 

rättfärdigandet av egennyttan. En stor grupp av entreprenörer i Silicon Valley var 

inspirerad av Ayn Rand vilket bland annat syns i hur de döpte sina företag och 

barn efter henne och hennes karaktärer i ”Urkällan”. Många tog fasta på 

tankegodset och hävdade att politisk kontroll var onödigt och att nätverk av 

datorer skulle göra ett annat samhälle möjligt. Man talade i termer en ”cybernetic 

dream” där alla datorer kunde ses som noder i ett socialt nätverk. Med världen 

som ett slags sammanlänkat system där information kunde flöda fritt skulle 

individen kunna frigöra sig från politisk kontroll.574 Detta är tankar om individens 

frihet som bland annat manifesteras i allmänt kända slagord som ”PC for the 

people” eller ”Information want to be free”. 

 

Hur många av Sveriges IT-entreprenörer som orienterade sig gentemot dessa 

övertygelser kan vi inte veta, och det är inte ens säkert att de normativa 

föreställningarna om vad datorerna hade potential att frigöra vad särskilt viktigt 

för entreprenörens exploatering av en affärsmöjlighet. Däremot kan vi se att den 

tankemässiga utgångspunkten i individen utgjorde en viktig ställning i 

konstruktionen av vad som samtidigt kom att kallas kunskapssamhället. 575 

Framhållandet av individen kan ses som en motreaktion mot den kollektivistiska 

världsbild som kommunicerades i flera sammanhang och former under 1900-

talets olika decennier.  

 

I samtal med IT-entreprenörer i denna studie framhålls en slags mentalitet som 

gör det till en dygd att inte förlita sig på sociala strukturer. Det är en image som 

ligger nära den samtida konstruktionen av att vara en framgångsrik entreprenör. 

Att ha ett stort kontaktnät är däremot något som framstår som åtråvärt. Som 

tidigare beskrivits ser den utbytesteoretiska sociologiska forskningen, företrädd 

av till exempel James Coleman eller Nan Lin hur uppvisande av kredibilitet och 

kontakter är ett viktigt socialt kapital att ådagalägga inför andra. Det bidrar till att 

öka den egna statusen och kan till exempel vara en fråga om image. Därtill är 

rättfärdigandet av handling, med referens till egenintresse att betrakta som 

förtroendeskapande för entreprenörerna eftersom den ger tillfälle att uppvisa en 

logisk affärsmässighet, vilket i sin tur är viktigt för utbytesrelationerna. Under ett 

                                                        
 
574 Älskade dator – UR, Del 1 Kärlek och makt 
575 Se översikt av begreppets tillämpning och utveckling i akademi och politiska initiativ: Anna-

Katharina Hornidges. Knowledge socitey as Academic Concept and Stage of Development A 

Conceptual Historical Review. I Menkhoff, T., Evers, H-D., Yue, C. & Fong Pang, E. (red.). 

Beyond the Knowledge Trap: Developing Asia’s Knowledge Based Economies. World Scientific Publishing. 

2011; Benoît Godin. The Knowledge-Based Economy: Conceptual Framework or Buzzword? I 

Journal of Technology Transfer. 31. 2006. Sid. 17–30. 
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samtal med en intervjuperson, som själv är en framgångsrik entreprenör, 

framkommer i omdömen om en annan framgångsrik entreprenör vad som 

förefaller utgöra ett brott mot det aggressiva entreprenörskapets image; ”han är 

en sådan mamas boy”.576 Uttalandet avsåg att beskriva vad han tyckte var ett 

tillkortakommande hos den andre, som då handlade om att han inte uppfyllde 

stereotypen av att vara en utåtriktad risktagare. Samtalet kan i viss utsträckning 

ge oss en inblick i hur normer definieras och hur de medieras via samtal och 

diskussioner mellan människor som har intresse för samma kontext, ett slags 

skvaller. Informationen flödar och rykten kan fungera som normerande exempel 

kring vad som är statusbringande eller inte. Att ha en viss image eller ett gott 

rykte kan således öka chanserna till att fler vill inleda en utbytesrelation.  

 

Utvecklingshjälten i det nya postindustriella samhället är som tidigare beskrivits 

entreprenören, och i den stereotypa berättelsen har denne entreprenör något 

skämtsamt uttryckt, en tendens att hålla till i garaget. Bilden om ”the garage 

belief” har kommit till för att det faktiskt gick till så för några av IT-industrins 

centrala pionjärer, William Hewlett och David Packard.577 Hewlett-Packard (HP) 

är det mest kända exemplet över en experimentell verksamhet som började i 

garaget, men även Steve Jobs berättar om hur garaget tjänade som en tidig 

”workshop” för hans verksamhet. Bilden och berättelsen har återberättats för att 

den understryker några viktiga karaktäristika när det kommer till 

entreprenörskapets förutsättningar och möjligheter. Först och främst handlar det 

om att entreprenören brinner så mycket för sin idé att han eller hon är beredd att 

arbeta hårt, och spara pengar för att fördjupa sig i verksamheten. Dyra 

lokalkostnader framstår som onödigt. 578  Det amerikanska exemplet över 

garageentreprenören hjälper oss också att förstå den speciella miljö som fanns i 

Silicon Valley. Unga entreprenörer utan något egentligt startkapital fann vägar att 

realisera sin idé främst genom kontakter. Alltså inte primärt på byråkratisk väg, 

via organisationer. Att vara investerare i ett sådant läge har kallats att satsa på ”the 

neighbours kid”, vilket framhåller kärnan för relationen. Implicit säger den att 

investeraren framförallt investerar i den unge entreprenörens idé för att 

upprätthålla en god relation med en tredje part, inte först och främst på grund av 

den fantastiska affärsmöjligheten.  

 

IT-rörelsen i Sverige och i EU hade i institutionell bemärkelse en helt annan 

verklighet att operera i än IT-entreprenörer i USA, till exempel eftersom den 

                                                        
 
576 Intervju med IT-entreprenör. 
577 Pino Audia & Christopher Rider. A Garage and an Idea: What more does an entrepreneur 

need? I California Management Review. 48 (1) 6. 2005. 
578 Ibid. 
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statliga regleringen i Sverige vid tiden som studeras 1989-2002, inte finner sin 

motsvarighet i USA. Men i viss bemärkelse återfinns garageentreprenören även i 

Sverige som en symbol för IT-entreprenören, oftast skildrad som en 

teknikintresserad entusiast, nörd om man så vill.  

 

Poängen med gestaltningen av garageentreprenören är att understryka att det 

handlar om ett starkt intresse för att utveckla en idé och att man med begränsade 

resurser lyckas samordna olika kompetenser och funktioner för att få ut sin idé 

till en marknad. Det är inte etablerade serieentreprenörer det handlar om utan 

ofta relativt unga teknikintresserade individer Det är en företeelse som var synlig 

även i 1990-talets Karlskrona. Tidigare forskning som utifrån ett antropologiskt 

perspektiv belyst IT-hypen vid åren kring millennieskiftet skildrar i ett kapitel 

”reflektioner längs en gågata i Karlskrona” hur ”en grupp av ungdomar i slitna 

jeans och gymnastikskor” huserade i en gammal affärslokal i centrala Karlskrona. 

”de hade tydligen startat ett konsultföretag inom databranschen”. 579  Studien 

skildrar vidare hur författaren som utomstående betraktare kan se hur företaget 

börjar växa, inredningen bli mer exklusiv och hur ungdomarna som driver 

företaget börjar arbeta allt längre in på nätterna. Författarens reflektioner sätter 

fingret på något som också framkommit i denna studies intervjuer. Det handlar 

om att en del unga människor som arbetade i IT-branschen i Karlskrona syntes 

tjäna mycket pengar. Detta är något som framhålls varit ett nytt inslag i 

Karlskrona. IT-industrin gav exploateringsmöjligheter för dessa unga nyutbildade 

individer på ett sätt som inte varit möjligt i Karlskrona under ett 1900-tals 

perspektiv. En karriär inom flottan eller varvet gav för all del status och 

kredibilitet men det var inte något en ung människa kunde bli rik på. Dessutom 

pratade dessa IT-miljonärer om sina framgångar på ett sätt som för tankarna till 

självförverkligande och vad som i sammanhangen kommit att kallas passion. Det 

är ett rättfärdigande av handling där flera entreprenörer inte är blyga inför att 

framhålla sin drivkraft. Samtidigt är de noga med att inte fokusera på pengar 

alltför mycket. Ett lokalt exempel är den 27-åriga man och hans fyra kollegor som 

vid slutet av 1990-talet sålde sitt framgångsrika företag till Europolitan Vodafone 

för 24 miljoner kronor. I en intervju i Aftonbladet beskriver denne unga 

entreprenör att; ”Mina ekonomiska tillgångar är egentligen oväsentliga. Jag lägger 

inte pengar på hög, men det ger mig trygghet och frihet”. Vidare i intervjun 

kommer de in på frågan hur det är möjligt att bli framgångsrik så snabbt?  

 

                                                        
 
579 Cronehed, 2004. Sid. 306.  



163 
 

Genom insikten att man faktiskt kan påverka sitt eget liv. Min 
drivkraft är att ha kul och göra det jag själv vill. Jag vill leva ett äkta 
liv och inte gå emot mina känslor, drömmar och värderingar.580 

 

En snarlik retorik framträder hos en f.d. anställd vid Nordic Tel, som sedermera 

blev entreprenör, när han talar om uppstarten av Nordic Tel. Det är drivkraften, 

pionjärandan och känslan av att få vara med om något nytt som är tongivande; 

 
Bara för att ge lite perspektiv. Första gången vi kom hade vi inga 
stolar att sitta på. Och, snart är det den 25;e, undrar hur det ska gå? 
Alltså det här med att få vara med precis vid början.  
Och sedan började vi rulla ut nät och fick finska 
exportkreditnämnden att betala för allt vi gjorde, för vi hade ju inga 
pengar. Vi ställde växeln i köket, ja, i det som är kårhuset idag. Och 
sedan fick vi inte plats där längre då fick vi flytta upp 
marknadsmänniskorna i nästa barack.  

 

IT- branschens speciella förutsättningar vid denna tid kan accentueras av 

exemplet att Europolitan blev börsnoterat 1994, och bara några år tidigare hade 

man alltså inte ens några stolar att sitta på. Exempel av denna typ är alltid 

förenklingar av verkligheten men det understryker ändå ett utpräglat dynamisk 

klimat. 

 

Man kan identifiera vissa idéströmningar i samband med IT-industrins framväxt. 

De syns både i politiska och vetenskapliga sammanhang. De unga IT-människor 

som var verksamma inom IT-branschen gestaltade ett löfte om en ny tillväxtepok 

och begreppet kunskapssamhället adapterades av alla läger. Socialdemokraterna 

såg till exempel idén om kunskapssamhället som en lösning på motsättningen 

mellan arbete och kapital. Det är en vinkling som bland annat framkom i 

intervjun med en ledande socialdemokratisk kommunalpolitiker, som beskriver 

att själva anledningen att han började engagera sig i politiken var de orättvisor 

som syntes i utbildningssystemet. För honom handlade det om att inte behöva 

födas med förutsättningar, utan att alla ska kunna utbilda sig och alla har en 

potentiell möjlighet att skapa ett bra liv. Det är en uppfattning som har varit 

prioriterad i politiken under större delen av 1900-talet.  

 

I 1990-talets retorik kring kunskapssamhället framhölls bland annat idén om det 

livslånga lärandet och friheten att bryta upp och skapa sig ett nytt arbetsliv. Att 

arbetet ska vara förverkligande, i viss mening. Richard Florida framhåller ett 

liknande resonemang i sin analys över vad skiftet till kunskapssamhället består i. 
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Han menar att strävan efter högsta möjliga levnadsstandard till viss grad ersattes 

av strävan efter en hygglig levnadsstandard och ett arbete med ett innehåll som 

vi uppskattar och finner tillfredställelse i.581 Skildringen av möjligheterna med att 

vara sin egen lyckas smed rymmer aspekter av det som har kallats den 

amerikanska drömmen. 582  Det är inte vart man kommer ifrån som ska vara 

avgörande för vad man har möjlighet att uppnå. Skomakaren behöver inte bli vid 

sin läst, och tvingande lojaliteter kan och bör ifrågasättas.  

 

Arbetsmarknaden för kunskapssamhällets nya branscher såsom IT, biotech mm 

har beskrivits med samma form av frihetslängtande amerikanska retorik, där man 

till exempel inte arbetar mer än några år på samma ställe utan låter sig drivas av 

det som är intressant, lönsamt eller utvecklande. Inställningen konkluderas i 

uppmaningen att man kan byta anställning och företag utan att behöva byta 

parkeringsplats. 583  IT-industrin som möjlighetsstruktur hjälpte nog många att 

våga ta steget att förverkliga sina idéer. Den entreprenör som berättar om hur 

han var med vid uppstarten av Nordic Tel i Karlskrona skildrar även hur alla som 

var med vid starten hoppade av sex eller sju år senare och startade eget. Han 

menar att; ”de kunde göra det eftersom att de hade lärt sig att det är bara att 

göra”. 

 

En sådan mentalitet består i något annat än den som kan beskrivas vara giltig för 

det traditionella industrisamhället Karlskrona. Där var anställningen inte sällan 

livslång och relationen mellan anställd och arbetsgivare förväntades bygga på 

ömsesidig lojalitet. I 1990-talets tal om IT i kunskapssamhället manifesterades 

istället ett symbolspråk vilket handlade om den anställde som en rörlig 

”kunskapsbärare”.584 De tankar som framkommit från studiens intervjupersoner 

som flyttade till Karlskrona för att studera, arbeta och driva företag handlar bland 

annat om hur arbetsmarknaden verkade lovande ur perspektivet att man 

potentiellt kan byta mellan olika kvalificerade arbeten i Karlskrona. Högskolan 

och EP-data hade flera utbyten av personal emellan sig.  

 

Det fanns flera sociokognitiva aspekter av denna nya dynamiska IT- industri som 

kan betecknas som kontraster till det traditionella. Först och främst hade 

teknologin en icke-fysisk dimension som uppmuntrade till ett skapande av en 
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världsbild av globalitet.585 Föreställningen om att information kunde flöda via 

elektroniska nätverk och fiberoptik bidrog till känslan av ”världen som ett klot 

sammanhållen av markbundna eller luftburna nätverk för kommunikation 

människor emellan d.v.s. bilden av ett globalt kontaktnät”. 586  Den 

oförblommerade entusiasmen uttrycks i ett material utgivet av Telecom City som 

att ”de elektroniska motorvägarna förändrar i grunden våra begrepp om tid och 

rum”.587 Huruvida det är giltigt är en fråga som måste lämnas öppen och antalet 

internationella relationer mellan företag kanske inte var avsevärt fler eller djupare 

i IT-specialiseringens Karlskrona än i verkstadsindustrins, med internationella 

företag som LM Ericsson och Dynapac. Det största skillnaden ligger istället i den 

potentiella arbetsmarknaden där Högskolan Karlskrona/Ronneby, Europolitan 

och Ericsson kunde engagera studenter, personal och konsulter från hela 

världen.588 I det IT-kluster som växte fram blev det sociala kapitalet, bestående 

av resurser, inbäddat i både lokala och globala relationer ett nytt inslag för 

populationen i Karlskrona. Europolitans konsulter kom i hög grad tillresta till 

Karlskrona från England. Något som tilltog när företaget blev Vodafone, år 2002. 

En intervjuperson som var marknadschef för Vodafone beskriver att flera av de 

personer som arbetade med marknadsföring på Europolitan var kosmopoliter i 

ordets rätta mening. Han tillägger att; ”Många hade verkligen sett världen”.589 

 

Även Ericsson utgjorde en internationell miljö med engelska som koncernspråk 

och flera internationella gäster. 590 Högskolan bedrev olika former av 

internationella utbyten av både studenter och personal vilket bidrog till 

karaktären av den nya framväxande arbetsmarknaden i Karlskrona. Nätverk av 

inflyttade eller immigrerande entreprenörer är något som allmänt kommit att 

karaktärisera bilden av en dynamisk region i kunskapssamhället.591 Det fanns 

alltså en framväxande internationell miljö i Karlskrona där inflyttade i hög grad 

umgicks utanför sina respektive arbetsplatser. Ett tecken på att det är fråga om 

ett nätverk av inflyttade är hur unga personer som arbetade på Europolitan, 

Ericsson eller studerade på Högskolan Karlskrona/Ronneby umgicks på samma 

fester.592 Socialiteten är inte organiserad men däremot finns nätverkets människor 

                                                        
 
585 Cronehed, 2004. 
586 Ibid. 
587 Nu bygger vi den intelligenta staden. Sid 7.  
588 Intervju med f.d. IT-chef på Europolitan.  
589 Intervju med f.d marknadschef på Vodafone.  
590 Intervju med f.d. personalchef på Ericsson. 
591 Anna-Lee Saxenian i Chong-Moon et al 2000. 
592 Intervju med f.d. student vid Högskolan Karlskrona/Ronneby 
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vid fötterna för sina respektive organisationer.593  En intervjuperson som var 

anställd på Nordic Tel beskriver till exempel att man kände till varandra inom 

branschen och att det var så pass litet att interaktionen var på tämligen informell 

basis. Han ger exemplet, ”Vi var ju kompisar med Per Eriksson, vi satt och fikade 

tillsammans”. Man kan alltså anta att det ännu inte hunnit bildas några 

institutionaliserade förgivettaganden eller markeringar kring vilka som ägde 

organisatorisk tillhörighet till det ena eller det andra fikarummet. 

Förutsättningarna för samspel kan antas vara mer öppna när en industri är ny och 

rörlig, vilket blev fallet i Karlskrona. Det bidrog till att skapa utblickande 

handlingsstrukturer där investerare, entreprenörer och innovatörer kunde 

bedriva utbyten och samspela kring realiserandet av en idé. Socialt kapital i form 

av kontakter förmerades i detta avseende desto fler som kopplades till IT-

industrins olika sammanhang. Den öppenhet som uppmuntrades tjänade 

utveckling av ett informationsflöde och bidrog till positiva spiraler av lärande och 

nya etableringar av IT-företag. De goda förutsättningarna för skapandet av 

avknoppningsföretag är också något som särskilt kan tillskrivas denna tid och 

dynamiska miljö, då IT-industrin är tämligen oexploaterad. I Karlskrona 

utvecklas företaget Kipling av två personer som tidigare arbetat på Ericsson 

Software Technology och ett företag med namnet Aspiro som utvecklades av två 

personer som tidigare varit med och startat upp Nordic Tel. Det fanns även 

personer vid Högskolan Karlskrona/Ronneby som startade och drev företag 

inom konsult och IT-branschen.  

 

I en artikel från tidigt 2000-tal kort innan IT-hypen ebbade ut presenteras hur en 

företrädare för kommunens näringslivsenhet anammar en öppenhet i sitt 

förhållningssätt och understryker det globala intresset för vad som händer i 

Karlskrona. Han berättar i en intervju med Expressen hur utomstående 

människor från hela världen är inbjudna att studera IT-klustret i Karlskrona och 

lära sig om vad som betraktades som en framtidsbransch. ”det ringer två-tre 

gånger i veckan från folk som vill komma hit på studiebesök. Nu har vi bland 

annat ett gäng från Singapore på ingång”594 

 

Signifikant för IT-industrin som möjlighetsstruktur är att den förutsätter 

öppenhet för att säkra tillgång på information och möjliggöra utveckling. 

Relationer inom gemenskaper som traditionellt har verkat förbindande, 

inåtblickande och protektionistiska framstår i detta avseende inte lika 

                                                        
 
593 Uttrycket är formulerat av Arhne, 2014 
594 Kommunal näringslivsutvecklar i intervju med Expressen. 2000-05-26 Staden som rest sig. 
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ändamålsenliga. Genom att omfamna öppenhet i beskrivningen av framtiden 

förstärker representanten från kommunen sina etablerade relationer med 

personer i IT-klustret. Det kan ses som ett slags uppvisande av lojalitet mot idén 

om att samverka för marknadsföring. 

 

Som en konklusion kan tydliggöras att den mest tydliggörande aspekten av IT-

industrin som en möjlighetsstruktur är hur aktörerna för sina handlingar inte är 

beroende av lokalt institutionaliserade relationer och organisationer. 

Manöverutrymmet finns i de relativt lösa kopplingarna mellan olika aktörer som 

relaterar till branschen på ett eller annat sätt. Både lokala och globala. Maryann 

Feldman m.fl. vill framhålla att entreprenörer kan ses som förändringsagenter i 

en region därför att de använder existerande resurser i den lokala omgivningen 

och i samband med detta även tillför nya resurser för andra i omgivningen att 

utnyttja vidare. I fallet med IT-entreprenörernas etableringar i Karlskrona 

stämmer det bara till viss del. Några av de entreprenörer jag har intervjuat menar 

att de inte hade särskilt mycket kontakt med lokalsamhället och menar vidare att 

relationen med det lokala kanske gällde mer för de stora organisationerna. I syfte 

att förmedla att det inte spelade särskilt stor roll att det var just Karlskrona som 

man etablerat företaget i upprepas att ”vi fick vårt riskkapital från Stureplan”.595 

Ett annat perspektiv på betydelsen av plats och exploateringen av 

affärsmöjligheter återges av denna intervjuperson som understryker betydelsen 

av Karlskronas gynnsamma förutsättningar.  

 
Det intressanta i det var ändå någonstans, och det här är väldigt 
paradoxalt. Jag tror inte att vi hade kunnat vara så innovativa och 
progressiva i Stockholm eller Göteborg eller Malmö. Jag tror helt 
enkelt att beställarkompetensen på ett plan hade varit mycket mer 
professionell, och då menar jag professionell i en dålig bemärkelse, 
d.v.s. att man hade varit ett kontrollfreak. Så, man hade inte tillåtit 
den typ av innovation att hända, medan i Karlskrona/Ronneby var 
det lite mer såhär; wow dem har en galen ide låt dem prova!  

 

I citatet kommuniceras alltså ett perspektiv där upplevelsen av att finnas i ett 

framväxande industriellt spår framhålls som positivt och möjliggörande. Platsen 

Karlskrona blir avgörande i egenskap av att marknaden inte hunnit bli lika 

etablerad och erfaren.  

 

Relationer med låga inträdesbarriärer 
De utbytesrelationer som grundläggs i Karlskrona under 1990-talets framväxt av 

ett IT-kluster måste i hög grad beskrivas som horisontella och temporära. 

                                                        
 
595 Intervju med IT-entreprenör. 



 

168 
  

Traditionella hierarkier och normstyrda beteenden är inte det som bäst hjälper 

oss att förstå vad som händer i denna andra pelare av sociala relationer i 

Karlskrona. Här händer något annat. När tillstånd av normlöshet skall beskrivas 

används ofta liknelsen av Vilda västern. Vad man till viss del avser är avsaknaden 

av starkt styrande normer som reglerar aktörernas handlingar samt att det finns 

obruten mark för nybyggare att exploatera. Det finns tillfällen i framväxten av 

IT-klustret i Karlskrona där analogin är mycket passande, dock inte i bemärkelsen 

av att det skulle vara laglöst land. Vad som istället avses är hur uppfattningar om 

tillhörighet och förväntningar inte är begränsande för de nya relationer som har 

förutsättningar att etableras.  

 

Några av de relationer som beskrivits i tidigare skildringar, tar fasta på att de 

orienteras av en icke-formalitet och vänskap snarare än formella principer för en 

byråkrati. Jan-Åke Kark som var Vd på EP-data beskriver att när han varit 

verksam i andra städer och försökt att träffa kommunledningen har det alltid 

krävt veckor eller månader av framförhållning. Han pekar på att det ofta handlar 

om långa beslutsvägar när nya besluts ska fattas och det ofta finns många 

konkurrerande intressen. Han upplevde inte Karlskrona som lika komplext. I Jan-

Åke Karks jämförelse ger han uttryck för att; 

 
I Karlskrona, där stiger man in i Röda stugan och säger till 
kommunalrådet; Hej Mats, nu kör vi.596  

 

Beteendet kan tolkas som avspänt och frimodigt, en samspelshandling utifrån en 

ömsesidig förståelse. Men det kan också belysas som ett initiativ av någon som 

uppenbart har de mest värdefulla resurserna och därför sätter ribban för hur 

kommunikationen i utbytet skall gå till. Med andra ord, den sociala prissättningen 

av deras status och kredibilitet är inte på samma nivå, det råder en viss asymmetri.  

 

Genom Karlskronas historia är det framförallt försvaret eller de stora 

satsningarna inom verkstadsindustrin som haft resurser nog att utifrån liknande 

förutsättningar förhandla med lokalpolitikerns företrädare. Här har Jan-Åke Kark 

ett övertag i samspelet då det är han som representerar det lukrativa företaget 

vilket kommunalrådet i mångt och mycket såklart vill tillmötesgå för att det i ett 

längre perspektiv även tjänar hans intressen. Relationen handlar ur det 

perspektivet mer om affärsmässighet på en marknad än en social relation. Jan-

Åke Kark underströk dessutom vid flera tillfällen att han såg kommunen just 

somen leverantör av infrastruktur på en marknad av andra leverantörer.597 Det 

                                                        
 
596 Jan-Åke Kark intervjuad i Dolk, 2004. Sid. 28. 
597 Ibid.  
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finns emellertid aspekter av deras handlande som mer måste hänföras till 

förklaringen av nätverket som interaktionssätt, det vill säga en hög grad av 

informalitet.598 Framförallt frångår man den byråkratiska processen och inleder 

relationer där gränserna mellan organisationen man företräder och den egna 

individen är odefinierade.  

 

Jan-Åke Kark framhåller korta beslutsvägar och ”att inte dra beslut i långbänk” 

som något uteslutande positivt. Det är naturligtvis helt avhängigt vilka intressen 

man har. Ur ett demokratiperspektiv kan det verka förödande att andra 

intressenter inte har insyn i sådant som möjligen låg i deras intresse att påverka. 

Förfaringssättet kan argumenteras stå i kontrast till den uppfattning om 

demokrati som har undervisats i folkrörelsens anda. Det ligger i konstruktionen 

av demokratins språk att momenten av tröghet och eftertanke är nödvändiga.599 

Men sätt till perspektivet att saker behöver hända fort, då är dessa informella 

relationer i lokalsamhället ytterst verkansfulla.  

 

I denna analys kan Mark Granovetters fokus på förtjänstfulla aspekter av svaga 

band sägas förklara mer centrala aspekter av aktörernas relationer än Robert 

Putnams fokus på starka band.600 I jämförandet blir det synligt hur svaga band är 

nödvändiga för en stads eller regions tillväxt, utveckling och innovativa miljö 

eftersom de underlättar för människor att etablera relationer, samt gör att idéer 

och initiativ får uppmärksamhet i lokalsamhället. Sociala band i lokalsamhället 

påverkar således både innovation och benägenheten till risktagande.601 Något 

som kan vara intressant att föra med sig in i en förståelse av vilken roll 

entreprenörers sociala relationer i det lokala spelar.  

 

Centralt för relationen mellan Jan-Åke Kark och kommunalrådet är att 

förtroendet dem emellan inte bygger på en lång historia av tillhörighet i samma 

tillitsskapande gemenskaper utan på överenskommelser och ett affärsmässigt 

förhållningssätt. Detta är något som lyfts fram som en viktig aspekt av flera 

intervjupersoner, då samsyn och gemensamma världsbilder inte alls framhålls 

                                                        
 
598 Walter Powell. Neither Market nor Hierarchy: Network Forms of Oranization. I Thompson. 

G. (red.). Markets, Hierarchies and Networks. London: SAGE. 1996. 
599 Ilshammar, 2013.  
600 Mark Granovetter. (1974) Getting a Job: A Study of Contracts and Careers, Cambridge: Harvard 

University Press. 1974; Granovetter, 1985; Mark Granovetter. The Nature of Economic 

Relationships. I Richard Swedberg (red.). Explorations in Economic Sociology. New York: Russel 

Sage Foundation. 1993. Sid. 31-41. Jmf Putnam, 2000. 
601 Brian Uzzi. Social Structure and Competition in Interfirm Networks: The Paradox of 

Embeddedness. I Administrative Science Quartely. 42. 1997. Sid. 35-67.  
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som fundamentet för handling. En intervjuperson uttrycker detta som en process 

av ett slags konfliktorienterat lärande; 

 
Alltså, vi var ju absolut inte överens. Jag menar till exempel, jag och 
Jan-Åke flög ihop några gånger när jag rekryterade några av hans 
bästa personer. Då blev han vansinnig, och några mellanchefer 
ringde till mig och sa. 
- Ta inte kontakt med Jan-Åke. Vänta några veckor tills han har 
lugnat ner sig, så kunde vi pratas vid. Och så redde det ut sig.  
Vi insåg vårt ömsesidiga beroende. Vi lärde oss av varandra och 
byggde upp en ömsesidig respekt, och vi var väldigt beroende av 
varandra. 

 

Vad som beskrivs i citatet är en nyetablerad relation som inte först och främst 

byggde på att man liknar varandra och har ett gemensamt intresse utan på att det 

fanns nyttigheter att utbyta med varandra. Hit kan man inte vidhäfta tanken om 

ett normsystem för handling eller bilden av en sammanhållen kulturell 

referensram. Det som istället framträder som dominant i framväxten av det nya 

Karlskrona är berättelsen om IT- pionjärerna och vilka intressen som drev 

dem.602 Det är, likt tidigare forskning har argumenterat, i studiet av hur det sociala 

kapitalet är inbäddat i relationer mellan aktörer mer att jämföra med en 

affärsmässighet än som en ”gemütlichkeit”.603 Tidigare forskning har kallat denna 

typ av samhälle med låga inträdesbarriärer och en specialiserad arbetsmarknad 

för ett ”plug and play”- samhälle. Liknelsen tydliggör hur man som utomstående 

med enkelhet kan starta ett liv med bostad, arbete, fritidsaktiviteter till barnen 

och upprättandet av de sociala relationer man behöver på förhållandevis kort tid. 

En utav Karlskronas unga framgångsrika IT-entreprenörer menar i en intervju 

som gjordes år 2000 av Aftonbladet att; 

 
Karlskrona är en bra mental miljö för vår bransch. Det är nära till 
dem som fattar besluten och det finns en enorm glädje i att vilja 
göra saker tillsammans.604 

 

Inträdesbarriärerna framstår i denna skildring som låga. De sociala gemenskaper 

som omgärdade högskolan och IT-företagen i Karlskrona kan betraktas ha 

förhållandevis låga inträdesbarriärer, vilka har fungerat som ett socialt 

smörjmedel i arbetet med att rekrytera viktig kompetens till Karlskrona. Ett 

exempel är de informella sätt varpå man hittade anställning till medflyttande 

partner. En intervjuperson som var en viktig rekrytering för Europolitan tänker 

                                                        
 
602 Fire in the valley. 
603 Cohen & Fields, 2000.  
604 David Erixon i en intervju med Aftonbladet 2000-03-05 
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tillbaka på flytten till Karlskrona och hur hans hustru fick ett rum att sitta i på 

Högskolan Karlskrona/Ronneby medan hon behöll sin anställning vid en 

organisation i den stad där de bodde innan. Han säger ”jag vet faktiskt inte hur 

det där gick till, det bara löste sig”. 605  

 

Högskolan Karlskrona/Ronnebys första professor rekryterades och placerades 

på institutionen för datavetenskap och ekonomi 1993. Han var verksam vid 

Swedish Institute of Computer Science (SICS) i Kista. Han berättar i en intervju 

hur det framförallt var kommunalrådet Roland Andersson som lyckades locka 

honom att komma till Ronneby för att bli forskningsledare. Han säger;  

 
Det var fantastiskt att träffa en politiker som hade idéer om vilka 
mekanismer som skapade tillväxt. Jag åkte till Ronneby redan 1993 
och då sa han fast han inte kände oss: Ni får låna min 
sommarstuga”. Jag bestämde mig för att pröva ett halvår, då jag 
pendlade, och 1994 beslöt familjen sig för att flytta hit.606 

 

Det kära, närmast familjära mottagandet i Ronneby är något som ytterligare en 

intervjuperson vill lyfta fram; 

 
Det bemötande vi fick från Blekinge, speciellt ifrån 
Ronneby och Roland Andersson var så nära kärlek du 
kan komma. De gjorde iordning en bostad snabbt, jag 
bodde i Brunnsparken innan familjen flyttade upp, i en 
liten röd villa. Och dit kom dem med vackra ljus och 
bjöd på mat.607  

 

Utifrån en diskussion om att känna tillhörighet och gemenskap blir dessa 

berättelser intressanta då de skildrar något som mer liknar vänskap än ett klassiskt 

medlemskap i en organisation. Strategierna som Högskolan Karlskrona/ 

Ronneby, Europolitan och Ericsson Software Technology använde i sina 

rekryteringsprocesser kan i viss bemärkelse ses i termer av gåvans logik, det vill 

säga en handling för att inleda utbytet med den som ska rekryteras. Det fanns ett 

lokalt nätverk av personalchefer i Karlskrona från olika företag och 

organisationer med uppgiften att underlätta för medflyttande att få arbete. I 

intervjuer framkommer att de gav medföljande en chans att komma till intervju. 

Man understryker att det inte handlade om något mygel eller nepotism utan om 

”att de fick komma på en intervju och inte sållades bort innan, vilket var lätt 

                                                        
 
605 Intervju med IT-entreprenör. 
606 Hamngren & Odhnoff, 1999. Sid. 46.  
607 Intervju med f.d rektor vid Högskolan Karlskrona/Ronneby. 
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hänt”.608 I syfte att förklara utmaningar i det lokala beskriver en intervjupersonen 

vidare; 

 
Inom IT-Telecom är det så att det är rätt mycket civilingenjörer som 
är gifta med sjuksköterskor och lärare- och ja, det är ju män med 
kvinnor då.609  

 

Det visade sig att det fanns särskild problematik behäftat med just den 

konstellationen, vad gäller förutsättningarna för medflyttande att få arbete. De 

medflyttande kvinnorna som var lärare hade inte anställningsvillkor som främjade 

mobilitet i Sverige. Kommunerna hade regler vid anställning som gick ut på att 

man kvalificerade till anställning efter visst antal år i kommunen. Högskolan 

Karlskrona/Ronneby fick finna praktiska lösningar som gick ut på att anställa en 

lärare som adjunkt vid högskolan och sedan låna ut denne till den kommunala 

skolan. Det finns andra exempel på vad som omnämns som ”ett grymt praktiskt 

handlag för rekryteringar”. 610  Intervjupersonen beskriver hur personal på 

Högskolan Karlskrona/Ronneby i syfte att underlätta för en nyrekryterad 

medarbetare hjälper till att besiktigar dennes hus och ordnande medlemskap till 

barnens fotbollslag.  

 

En annan intervjuperson med ansvar för personal och rekrytering på Europolitan 

reflekterar över hur samarbetet för att hitta sysselsättning till den medflyttande 

partnern såg ut. Han menar att; 

 
Europolitan kunde hjälpa Ericsson mer än tvärtom med 
de här typerna av frågor. Europolitan hade möjlighet att 
ta emot mer okvalificerad arbetskraft än vad Ericsson 
kunde.611  

 

Ett annat exempel ifråga om rekrytering är när rektor Per Eriksson arbetade med 

att rekrytera en professor i Vårdvetenskap från Karolinska till Högskolan 

Karlskrona/Ronneby. Han hade varit i Stockholm för att initiera ett samarbete, 

och hon lovar att komma på besök till Karlskrona. Vid hennes besök på 

högskolan en tid senare närvarar ledningen för landstinget i Blekinge. Efteråt 

anförs detta vara tongivande för hennes val att faktiskt flytta och ta anställningen 

som professor vid Högskolan Karlskrona/Ronneby, då motsvarande nära 

                                                        
 
608 Intervju med professor vid Högskolan Karlskrona/Ronneby.  
609 Intervju med professor vid Högskolan Karlskrona/Ronneby. 
610 Intervju med professor vid Högskolan Karlskrona/Ronneby. 
611 Intervju medf.d IT-chef vid Europolitan. 
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relation med landstingsledningen inte var möjlig i Stockholm. De låga 

inträdesbarriärerna till den lokala politiken var tydligen en möjliggörande faktor 

för hennes fortsatta arbete. Detta exempel understryker även rektor Per 

Erikssons funktion som ”gränsgångare”. Med tillträde till den lokala politikens 

sammanhang och kontaktnätet av potentiella professorer för tjänsten 

sammanförde han aktörer från olika sammanhang, vilka annars inte haft 

möjlighet att inleda utbyte med varandra. Alla inblandade, inklusive han själv 

hade ett utpräglat egenintresse som i sin samordning resulterade i positiva 

konsekvenser för alla involverade parter.  

 

Begreppet låga inträdesbarriärer kan även användas för att tydliggöra hur den 

moderna organisationen Europolitan ville forma strukturen på företaget. 

Ingenting i deras organisation känns igen från den traditionella hierarkiska 

organisation som varit dominerande på Karlskronas arbetsmarknad. Vd 

Flemming Örneholm beskriver själv att organisationen är platt och fungerar mer 

som en spelplan med olika zoner, än som en hierarki med formella titlar.  

 
Mitt skrivbord är lika stort som alla andras och är beläget mitt i ett 
helt öppet kontorslandskap som en symbol för vår företagskultur 
med prestigelöshet och inbyggd flexibilitet i fokus.612  

 

Han jämför Europolitans kontorshus vid en jättelik Rotunda, en slags anspelning 

tillbaka på garageentreprenörens prestigelösa dygder. Här syns inga formella 

hierarkier manifesterade i vem som har störst gavelrum osv, men de informella 

markörerna av hierarki vet vi mindre om. Slutsatsen som kan dras är emellertid 

att inträdesbarriärerna till att vara en fullvärdig medlem i organisationen inte 

bygger på inflätade utbyten och investeringar i en hierarkisk ordning, där man 

genom sin lojalitet med ordningen har möjlighet att avancera.  

 

En annan aspekt av lägre inträdesbarriärer kan fångas i den potentiella möjlighet 

som ligger i att flytta till Karlskrona och avancera i sin karriär, kanske snabbare 

än om man stannade i en redan sedan länge etablerad organisation där andra 

redan står på tur.613 Chansen att operera i en ny miljö som inte var upptrampad 

och institutionaliserad framhålls av flera intervjupersoner som avgörande för den 

anda som skapades runt framförallt Högskolan Karlskrona/Ronneby och 

Europolitan.614  

                                                        
 
612 Dolk, 2004.  
613 Intervju med IT-entreprenör och professor vid Högskolan Karlskrona/Ronneby.   
614 Intervju med fokusgrupp från Europolitan 
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En intervjuperson framhåller sina upplevelser av att ha arbetat i hierarkiska såväl 

som icke-hierarkiska miljöer. Hans berättelse skildrar även i viss mån hur 

Europolitan gick från att ha varit en öppen processinriktad miljö till att bli mer 

hierarkiskt och auktoritärt strukturerad i samband med Vodafones övertagande.  

 
Men den del av näringslivet som jag representerade var ju i en form 
av omskapandeprocess från de hierarkierna som skapats i en slags 
industrialism. De principerna funkar liksom inte längre. Vi hade mer 
nätverksdynamiska principer. Det är mycket mer relationellt inte alls 
det jag kunde uppleva… jag gick ju in i ett storföretag sen, under 
nästan tio års tid och fick verkligen lära mig det traditionella. […] 
jag blev ju marknadschef på Vodafone. Och sen gjorde jag karriär 
på global nivå och blev global varumärkeschef. Så jag har verkligen 
lärt mig den hierarkiska modellen.  

 

Intervjupersonen med erfarenhet av både det egna företaget i en 

omskapande process och det mer traditionella företagets hierarkier 

handlar om hur man ser på världen. Han tillägger; 

 
Och det är ju en skillnad i hur man ser på världen Alltså vad är 
viktigt? Många av de sakerna som var viktigt för människorna i den 
traditionella industristaden Karlskrona var helt oviktigt för mig. […] 
till exempel att göra karriär eller trygghet. Anställningstrygghet, 
varför är det viktigt? 
Vadå, skulle jag skriva på ett avtal? Det känns helt oviktigt…[…] 
Eller också kulturella saker; herregud, bestämda tider! Och att folk 
brydde sig väldigt mycket om input istället för output.615 

 

Citatet är en god illustration över hur avtalet mellan arbetsgivare och anställda 

kan diskuteras utifrån två olika förståelsehorisonter. Det traditionella avtalet är 

mer gruppinriktat och lade tonvikten på anställningstrygghet, medan 

intervjupersoner framhåller något annat. Han vill ha en mer individuellt avpassad 

relation där paketavtalet framstår som något negativt. Ur beskrivningen kan man 

skönja en friktion i det faktum att intervjupersonen sedan tidigare är van vid ett 

öppnare interaktionssätt. Premisser som snarare återfinns i nätverkets sätt att 

interagera, där vanor, personlig relationer och informalitet styr formerna för 

interaktionen. Han tillskriver inte heller avancemang inom organisationen någon 

större vikt. En möjlig tolkning av detta fenomen är att, utan organisationen som 

form och gemensam referensram kan karriär förlora sin omedelbara betydelse. 

Organisationens sätt att uppmuntra lojalitet är annars genom betyg, priser, bonus 

eller genom sanktioner och uteslutning. Det uppmuntrar till att stanna i 
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organisationen under ett långsiktigt perspektiv, vilket denne intervjuperson inte 

alls hade intresse av att göra.  

 

Vid Europolitan arbetade en hög andel inflyttade individer från hela landet. 

Medelåldern låg på 27 år och många av dessa relativt unga människor hade inte 

hunnit bilda familj ännu. De tillbringade mycket tid på arbetet. En del hade både 

sin partner och sina kompisar på Europolitan vilket var en så vanligt 

förekommande företeelse att det föranledde personalchefen att tala med dem om 

”livets triangel”. Han påpekar att triangelns alla tre noder i termer av familj, 

kompisar och arbete måste tillfredsställas och att det finns vissa risker med att 

allt utspelar sig på samma plats. Det vill säga man bör undvika att ”ha sin familj, 

kompisar och jobb i samma nod”.616 Denna infallsvinkel stärker bilden av att de 

inflyttade uppehöll sig i egna sammanhang i ganska hög utsträckning. Personer 

jag har talat med och som minns tillbaka på denna tid berättar att de hade så roligt 

och att de minns tillbaka på arbetskamraterna och arbetsprocesserna med sådan 

värme.617 De beskriver att företaget (Europolitan) ordnade olika typer av fester, 

julmiddagar, familjemiddagar och grillfester. En aspekt av detta som framhölls 

som särskilt värdefull var att då fick övriga familjen möjlighet att träffa och se 

vilka det var man pratade om hemma vid middagsbordet. Samtidigt uttrycker en 

före detta anställd vid Europolitan skämtsamt ”alla kunde ju inte springa på 

ordnar och loger”.618 Festerna kan sägas ha haft en funktion i att understryka 

tillhörighet till organisationen vilket säkert utgjorde ett kitt i relationen mellan de 

anställda. Samma funktion hade de många ”klubbar” som anordnades av 

Europolitan. 

 

Fokusgruppen från Europolitan beskriver särskilt minnena från en stor 

personalfest som anordnades i november 1998 under namnet Eurocabana. Hela 

mässhallen var fylld med sand för att återskapa känslan av en sommarfest och vid 

entrén delades det ut färgglada paraplydrinkar, shorts, t-shirt och flip-flop tofflor. 

Populära svenska artister underhöll och hela festen beskrivs som ”otroligt 

påkostad”.619 Den festiva inramningen framstår som en kontrast till de formellt 

hållna och enligt reglementet korrekta middagar som hölls inom mäss och 

ordensliv.  

 

                                                        
 
616 Intervju f.d personalchef Europolitan.  
617 Intervju med fokusgrupp från Europolitan.  
618 Intervju f.d IT-chef på Europolitan. 
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Ett annat nytt inslag i Karlskronas stadsbild var hur restauranglivet till viss del 

fick nya influenser eftersom det fanns många konsulter på Europolitan som var 

engelsmän. En intervjuperson säger  

 
Det var många engelsmän som var konsulter, det drev liksom upp 
publivet här i stan, det var unga grabbar som tog det engelska livet 
med sig hit. Företaget hyrde lägenheter åt dem.620 

 

Intervjupersonen beskriver att dessa konsulter hade en annan image än den som 

annars var vanlig i Karlskrona. Han säger; “de körde ju sportbilar och så, det var 

ju deras värld”.621  

 

På en del sätt kan man nu alltså uppleva segment av ett annat slags Karlskrona. 

Inflyttade människor med andra preferenser har kommit att diversifiera 

populationen en del. Nöjeslivet begränsades fram till tidigt 1990-tal annars av de 

uteställen vars huvudsakliga uppgift var att stilla törsten hos värnpliktiga. 

Omvandlingen märktes nu i ett utökat utbud av allt från Baristacafé, med nytt 

trendigt kaffe, någon enstaka exklusiv restaurang och ”Ruccolasallad i den lokala 

matvaruaffären”. 622  Emellertid är det bara enstaka indikatorer på en mer 

diversifierad efterfrågan och ska inte förväxlas med att samhället i sin helhet 

förändrats. Detta är en enskild entreprenörs upplevelse av vilken konsumtionsstil 

som finns i de ”nya” sammanhangen, och som får illustrera ett större fenomen 

av ett skifte mellan det gamla och det nya. 

 

Ett särdrag i de nätverksrelationer, som utspelar sig utanför organisationers eller 

institutioners försorg är att de relationer som skapas inte är administrerade av en 

tredje part. Två inflyttade IT-entreprenörer jag har pratat med i denna studie är 

måna om att framhålla hur de inte vill bli definierade utifrån tillhörighet till någon 

varaktig gemenskap, typ ordensliv. Den ena säger; Det verkar inte så kul, 

dessutom vad har jag på Rotary att göra?” Ett uttalande som följs av ett 

resonemang där han även uttrycker en ovilja mot att ”kramas ihjäl” av lokala 

aktörer i marknadsföringssyfte.  

 
Det är lätt att bli kidnappad. Där är entreprenören! Det börjar gå 
bra för en och då ska alla, TelecomCity och företagens vänner vara 
med, och så ska man visas upp. Det är bara det att man hinner ju 
inte springa på sånt, och det gör ju ingen nytta.623  

                                                        
 
620 Intervju med IT-chef på Europolitan. 
621 Ibid. 
622 Intervju med David Erixon i Aftonbladet.   
623 Intervju med IT-entreprenör. 
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I samma anda beskriver en annan IT-entreprenör och investerare hur han mycket 

aktivt söker samarbetspartners och försöker skapa förtroende i relationer, när han 

träffar människor han gillar. Han ställer sig i sammanhang av detta frågande inför 

varaktiga formella gemenskaper som ska fungera som strukturer för att lösa 

problem. Han uttrycker; 

 
Man bygger upp sina egna nätverk, jag tror alla gör så. Och tycker 
man om någon så introducerar man dem i sitt eget nätverk. Då kan 
man säga, nu vet jag någon som kan hjälpa till med det, eller någon 
annan som kan hjälpa till med det där. Och så se man till att ta med 
de där vännerna när det dyker upp något intressant.624  

 

Detta handlar således om utbytesrelationer som är baserade på ett ömsesidigt 

intresse mellan aktörerna. Ett typexempel på hur nätverket som interaktionssätt 

inte låter sig begränsas av inträdesbarriärer till vare sig organisationer eller 

institutioner. Det handlar istället om människor som möter andra människor. Det 

är detta nätverkandet går ut på. Det förefaller enligt honom motsägelsefullt med 

statliga initiativ och stödstrukturer som ska tjäna som ett slags organiserat 

nätverk. Eller som intervjupersonen själv uttrycker det; 

 
Dessa ”nätverk” är katastrofala. Jag brukar använda Almi som 
exempel. Men det behöver du ju inte skriva. Jo förresten, skriv det! 
Almi fungerar skitdåligt.625  

 

Det var flera av IT- entreprenörerna som däremot fascinerades av hur relativt 

enkelt det gick att genomföra sina idéer i 1990-talets Karlskrona. Beslutsvägarna 

upplevdes som korta och det var möjligt att söka upp kommunala beslutsfattare 

för att framföra och få gehör för sina önskemål. Vad som föreföll svårare var att 

etablera ett slags socialt liv i Karlskrona. En intervjuperson menar att han har gott 

om sociala kontakter att jämföra med ett socialt kapital men att dessa personer 

företrädesvis finns på andra ställen. Det är personer han har arbetat med i diverse 

styrelseuppdrag. Genom denna typ av kontakt kan han få information om sådant 

som är på gång i Blekinge och som kan vara intressant att investera i. Det framstår 

som att denna entreprenör upplever högre barriärer i det lokala när det kommer 

till att skapa ett umgängesliv, att skaffa vänner. Han upplever att detta till viss del 

beror på att han inte vill söka sig till ett semi-organiserat socialt liv, vilket 

ordenslivet erbjuder. Intervjupersonen jag diskuterar detta med säger; ”Det är 

                                                        
 
624 Intervju med IT-entreprenör. 
625 Intervju med IT-entreprenör. 
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faktiskt riktigt svårt att skaffa kompisar i Karlskrona om man är nyinflyttad, om 

man inte känner någon som är lokalt förankrad”.626 

 

Den nya akademins relationer 
I samtalen med studiens intervjupersoner framträder en bild av hur rektor Per 

Eriksson fick en avgörande roll för Högskolan Karlskrona/Ronnebys utveckling. 

En intervjuperson menar att Per Eriksson genom sitt sätt att interagera ”löste 

många knutar under högskolans första år”.627 Per Eriksson hade förmåga att 

initiera andra aktörer att samspela och vilja vara del i utbytet med högskolan.628 

Med en terminologi inspirerad av Colemans teori om hur utbyten bli verklighet 

kan det uttryckas som att Per Eriksson med orientering mot andra aktörer och 

händelser lyckades tydliggöra incitament att interagera. Flera intervjupersoner 

väljer därtill att beskriva Eriksson som en gränsgångare. Rektorns förmåga att 

knyta kontakter i skilda miljöer blev därmed till en framgångsmotor för 

högskolan och för den lokala utvecklingen i Karlskrona.  

 

Intervjupersoner i denna studie framhåller hur det fanns en anda vid Högskolan 

Karlskrona/Ronneby under denna tid, en slags identitet i att vara banbrytande 

och att rektorn vann mycket av sin trovärdighet i det faktum att han var 

nyskapande men samtidigt behärskade konventioner och förväntningar från den 

etablerade akademin. Han hade så att säga både brutit sig loss från det 

traditionella universitetet för att skapa något nytt vilket gav trovärdighet, 

samtidigt kunde han fortfarande använda sitt förtroendekapital från 

”lundatiden”. Flera intervjupersoner pekar på att det fanns en grupp av personer 

med gemensam kulturell bakgrund som härstammade från tiden i Lund, och att 

detta spelade stor roll i deras relation. Det fanns en gemensam historia och ett 

förtroende som var grundat i en samsyn kring till exempel rekrytering, men också 

vad det gällde idéer kring hur undervisningen skulle bedrivas.629 Detta sker alltså 

i en tid då man alltmer har börjat ifrågasätta universitetens traditionella roll i 

samhället och lägga större vikt vid relationer med det omgivande samhället. Att 

skapa projektorienterade utbildningar, tvärvetenskaplig forskning och en 

högskola utan traditionella hierarkiska ideal låg därför i tiden.  

 

I denna brytpunkt kunde Per Eriksson agera i kraft av sin formella status som 

rektor men han kunde även presentera sig som pionjär och ”nybyggare” då han 

                                                        
 
626 Intervju med IT-entreprenör. 
627 Intervju med f.d näringslivsutvecklare Karlskrona kommun. 
628 Intervju med f.d. informationschef Högskolan Karlskrona/Ronneby 
629 Per Eriksson citerad i Hamngren & Odhnoff, 1999. Sid. 27.  
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företrädde något nytt. Detta attraherade flera företag att vilja samspela. Dessutom 

stärktes Per Erikssons image av att kunna vara pionjären som var rektor för en 

ny ”djärvare” form av högskola än vad man tidigare hade sett i Sverige.  

 

På den unga Högskolan Karlskrona/Ronneby var projektbaserad utbildning en 

central pedagogisk idé. Detta lockade likasinnade akademiker från andra 

universitet och högskolor att söka sig till Högskolan Karlskrona/Ronneby.630 

Man arbetade även aktivt med att försöka attrahera personal som skulle kunna 

bidra till att stärka högskolans forskningsprofil och arbetssätt. Högskolans 

rekryteringsstrategi låter sig väl skildras med termer från ett nätverksperspektiv 

och idén om socialt kapital som en extern resurs. Per Erikssons tillvägagångssätt 

ifråga om rekrytering beskrivs av tidigare forskning såhär; 

 
Rektorns uttalade vision om högskolans roll i regionen medförde 
att lärare och forskare vars arbete kunde förväntas stödja en sådan 
målsättning anställdes tämligen selektivt. Insikten om enskilda 
lärares och forskares betydelse för kontakterna utåt fick till följd att 
rektorn personligen deltog i handplockning av ny personal. På det 
sättet ”headhuntades” flera högt meriterade och ansedda 
akademiker, vars insatser kunde förväntas bidra till högskolans 
åtagande i regionen.631 

 

I beskrivningen framstår det som att rekryteringen var målinriktad och att rektorn 

själv hade en central roll i processen med att välja ut personal som skulle kunna 

bli värdefulla för högskolans profil. Att det var möjligt beror nog framförallt på 

att högskolan inte styrdes av ett antal valda styrelser som var fallet på traditionella 

universitet.632 Aspekter av ämnesmässig tillhörighet framstår inte heller som en 

sorterande faktor för vilka som rekryteras till Högskolan Karlskrona/Ronneby. 

Kulturen som växer fram är mer att beskriva som tvärvetenskaplig och 

projektbaserad. Högskolans utbytesrelationer med andra aktörer var därför i hög 

grad knutna till Per Eriksson som person. Hans förmåga att dels attrahera andra 

aktörer till att inleda en relation, men också att uppmärksamma aktörer på den 

ömsesidiga orientering som skulle kunna tjäna som en potentiell 

handlingsstruktur fick positiva konsekvenser för den regionala utvecklingen. 

Handlingarna kan förstås utifrån gåvans normsystem- där tjänst och gentjänst är 

gällande. Handlingsstrukturen är löslig i karaktären och interaktionen utgår inte 

från en bunden solidaritet som refererar till någon värdegemenskap eller 

vedertagen hierarki. Utbytet är istället betingat av egennytta eller intresse.  

                                                        
 
630 Intervju med professor Högskolan Karlskrona/Ronneby.  
631 Nilsson, 2006. Sid. 157. 
632 Ibid. 
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Nätverkets interaktionssätt drivs av en gåvologik vars begrepp vi kan använda för 

att kasta ljus över hur rekryteringsprocessen blir till en invit och början på en 

social relation, vars inneboende mekanismer strävar efter att reproducera 

relationen. Med andra ord initieras ett utbyte som syftar till att relationen skall ha 

förutsättning att bli långvarig. Motsatsen återfinns i hur den kortvariga och 

instrumentella marknadsrelationen skulle lagt större vikt på kontraktet som 

normsystem.633  

 

Att skapa ett utbyte och ingå i en social relation enligt nätverket som 

interaktionssätt innebär generellt att man inte är främmande aktörer på en 

marknad utan har vad Weber har kallat en ömsesidig orientering eller vad 

Granovetter pekar på med sitt begrepp inbäddning.634 Att initiera utbyten kan så 

liknas vid att väva ett socialt kapital runt sin egen person. Liknelsen är tillämpbar 

i förståelsen av hur Per Eriksson odlade varaktiga utbytesrelationer med 

representanter för företag, kommun, landsting på lokal nivå och berörda 

myndigheter på nationell nivå. Att odla relationer med omgivande samhälle måste 

i ljuset av Per Erikssons installationstal (som nytillträdd rektor) betraktas som en 

medveten strategi.  I talet framhöll han vikten av starka kopplingar mellan 

utbildning, forskning och utvecklingen av industri och samhälle. Han framhöll 

att universitetens och högskolornas tre uppdrag borde fungera stärkande på 

varandra, vilket för tiden kan betraktas som nydanande. Tidigare forskning har 

särskilt framhållit hur Erikssons formulering av den tredje uppgiften - att bidra till 

utveckling av näringsliv och samhälle- var mer långtgående än regeringens 

formulering i propositionstexten flera år senare, år 1997.635 Eftersom det låg i 

rektorsuppdraget att Högskolan Karlskrona/Ronneby på ett aktivt sätt skulle 

medverka till en lokal och regional omvandling så krävdes det interaktion och 

samverkan med både näringsliv och offentliga beslutsfattare som medel för att 

förhoppningsvis kunna nå detta mål. Anmärkninsvärt är att sådan interaktion 

skulle, om den blev effektiv, ömsesidigt stärka varje enskilt handlande av de 

inbegripna aktörerna. Det är aktörernas kontakter och utbyten med varandra som 

då ska betraktas i termer av en extern resurs. I ett initialt läge står det emellertid 

inte klart vilka dessa samspelande aktörer ska vara. Men formerna för arbetssättet 

finns som ett smörjmedel när Nordic Tel och EP-data etablerar nya verksamheter 

varigenom de kommunicerar sina behov och intressen. Då kan 

                                                        
 
633 Ylva Hasselberg. Kontraktet och gåvan. Vad pengar faktiskt gör med forskarutbildningen. I 

Glänta. 1-2.05. 
634 Båda begreppen diskuteras i studiens teoretiska utgångspunkter. Jmf Weber, 1983 & 

Granovetter, 1985. 
635 Nilsson, 2006. Sid. 149ff.  
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samkoordinationen av intressen inledas tämligen fort. De utbyten som inleds 

mellan högskolan och omgivningen utgår inte från en viss organisations 

perspektiv och de relaterar inte heller till en några historiska institutionella 

begränsningar. IT-forskningen och utbildningen hade därför utrymme att 

utvecklas och resultatet har beskrivits som nydanande med avseende på 

integration med det omgivande samhället, projektbaserad undervisning och 

kopplingar till omgivande organisationer och företag. 636  Det är framförallt 

frånvaron av traditioner och invanda handlings- och tänkesätt som har beskrivits 

vara en viktig möjliggörande faktor i Högskolan Karlskrona/Ronnebys utbyte 

med omgivande samhälle.  

 

Tidigare forskning har identifierat att det finns uttryck av två olika slags 

akademiska former i det svenska högre utbildningsväsendet, vars åtskillnad i 

organisationskultur kan hjälpa oss att kasta ljus över vad som hände på 

Högskolan Karlskrona/Ronneby.637 Istället för att organisera den nya högskolan 

i Wilhelm von Humboldts anda med tydliga yttre gränser kring fakultet, institution 

och disciplin valde man en form som varit synlig hos den typ av högskolor och 

universitet som har sin bakgrund i de gamla tekniska yrkeshögskolorna. Den främsta 

skillnaden består i att de senare grundar sin organisation på olika 

yrkesutbildningar. Till exempelvis arkitektutbildning, civilingenjörsutbildning 

och dataingenjörsutbildning. Indelningen i institutioner baseras på 

yrkesutbildningar och kurser. Här syns stadsplanering och annan fysisk planering, 

olika ingenjörsutbildningar inom IT, programvaruutveckling, signalbehandling, 

maskinteknik och elektronik. I de fall institutionerna likväl är organiserade utifrån 

disciplinerna förekommer ofta prefixet ”tillämpad” för att ange utbildningens 

professionsinriktning, exempelvis ”tillämpad kemi” och ”tillämpad fysik”. 638 

Nära kontakter med omgivande samhälle och näringsliv blir enligt denna 

professionsorienterade tradition helt essentiell. 

 

Per Eriksson hade sin akademiska bakgrund i just denna form av utåtriktade 

professionsmiljö. Det är en bidragande orsak till att det inte syntes existera några 

tänkta barriärer mellan hans akademiska position och relationen med omgivande 

samhälle. Det förefaller som att den pragmatiska synen på vetenskapens roll i 

samhället även verkade möjliggörande för den regionala utvecklingen i Blekinge. 

Om Per Eriksson hade varit djupare förankrad i den traditionella akademin hade 

han kanske haft problem med att betrakta den nya högskolan som ett medel och 

                                                        
 
636 Resonemanget bygger på Nilsson, 2006. Sid. 149ff. 
637 Ibid. 
638 Nilsson, 2006. Sid. 156. 
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verktyg för regional omvandling och utveckling. I sammanhang av traditionell 

akademi är det inte nödvändigtvis en statusbringande uppgift.  

 

Per Eriksson kunde möta regionens förväntningar på högskolan som 

tillväxtmotor utan att behöva uppehålla sig vid interna slitningar över huruvida 

detta var riktigt eller inte. Att det fanns tydliga förväntningar från regionen är 

något som diskuterats av tidigare forskning som framhåller att;  

 
ny kunskapsbaserad industri förväntades ersätta den traditionella 
tillverkningsindustrin, och högskolan betraktades som en vital och 
aktiv komponent i en sådan omvandlingsprocess. Av allt att döma 
kände den nye rektorn av dessa förväntningar. Det blev därför en 
förpliktelse gentemot olika offentliga och privata regionala aktörer 
att forma högskolan till en ny motor i regionens 
näringslivsutveckling.639  

 

Det framstår som att högskolan byggdes upp i samklang med förväntningarna 

om industriell förnyelse. Att utgöra motor i regionens näringslivsutveckling kom 

därför att handla om att försöka identifiera industriella möjligheter och 

konstruera utbildningar som var förberedande för den sortens arbetsmarknad. 

Denna strategiska syn fick starkt inflytande över utbildningen.  

 

Undervisningen tog utgångspunkt i konkreta problem och studenterna arbetade 

utifrån olika projektarbeten. Detta sätt att organisera undervisningen förde med 

sig ett nära samarbete med företag. Utbildningarnas form var på så vis en 

grundläggande struktur för relationen med omgivande samhälle. I åtskilliga fall 

betydde kontakterna mellan studenter och företag under studietiden anställning 

efter fullbordad utbildning och examen.640  

 

Vid starten av högskolan Karlskrona/Ronneby var ”Triple Helix” ännu ett okänt 

koncept i analysen av akademins relationer med omgivande samhälle och 

näringsliv. Men när föreställningen om en ”Triple Helix” etablerades fick Per 

Erikssons ett begrepp att knyta an till i beskrivningen av Högskolan 

Karlskrona/Ronnebys relationer och praktiska verksamhet.641 Relationen mellan 

Per Eriksson, Jan-Åke Kark och Tage Dolk kan mycket väl betraktas i termer av 

en Triple Helix då de genom sina roller är representanter för akademin, 

näringslivet och kommunen. Nätverket bildar även vad Coleman kallar closure 

                                                        
 
639 Ibid. 
640 Ibid.  
641 Henry Etzkowitz & Loet Leydesdorff. Universities in the Global Economy. A Triple Helix of 

University-Industry-Government Relations. London: Continuum. 1997. 
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vilket teoretiskt skulle indikera att det finns potential för att utgöra en 

handlingsstruktur. I efterhand heter det så även att Högskolan 

Karlskrona/Ronneby ”tog rollen av ett entreprenöriellt universitet”642, ett uttryck 

som inte användes modus operandi. Men riktigt är att drivande aktörer vid 

Högskolan Karlskrona/Ronneby lyckades genomföra en rad kombinationer som 

tidigare mest varit synliga vid tongivande amerikanska universitet så som Stanford 

University. I svensk kontext blev formen för projektorienterad utbildning och 

forskning tillsammans med omgivande industri därför att beteckna som 

innovativ.643 Det var en uttalad strävan vid den unga högskolan i Blekinge att 

skapa och tilldela sig en delvis ny roll som lärosäte för högre utbildning i linje 

med de statliga intentionerna om ”den tredje uppgiften”.644  

Relationer med företag och lokalsamhället 
När regeringen år 1997 införde uppdraget den tredje uppgiften var det för att man 

sett värdet i att högre utbildning samverkade med omgivande samhälle. Tidigare 

forskning framhåller hur Eriksson tillsammans med rektorn vid högskolan i 

Halmstad spelade en avgörande roll även för att den tredje uppgiften skulle 

skrivas in i högskolelagen och för formuleringarna i 1996/97 års 

forskningsproposition Forskning och samhälle.645  

 

Nu ville regeringen alltså göra samverkan med omgivande samhälle till ett av 

universitetens och högskolornas uppdrag att särskilt prioritera, jämte forskning 

och grundutbildning. I intervjuer med personal från Blekinge Tekniska Högskola 

framkom tankar kring detta i vilka man beskriver hur utbytet fungerade bra till 

en början. 646  I forskning som utfördes vid slutet av 1990-talet framgår att 

anställda på Högskolan Karlskrona/Ronneby och Linköpings universitet är dem 

som i högst utsträckning visar en positiv inställning till den tredje uppgiften bland 

svenska universitet och högskolor.647 

 

                                                        
 
642 Intervju med f.d. rektor Högskolan Karlskrona/Ronneby. 
643 Ibid.  
644 Nilsson, 2006.  
645 Göran Brulin. Den tredje uppgiften. Högskola och omgivning i samverkan. Stockholm. 1998. Sid. 29-

30. 
646 Blekinge Tekniska Högskola skriver jag för att markera att dessa intervjuer avser en senare 

tidsperiod då Högskolan Karlskrona/Ronneby bytt namn d.v.s efter år 2000.  
647 Henry Etzkowitz, Patrik Asplund och Niklas Nordman. Beyond Humboldt: The Emergence of 

Entrepreneurial Universities in the U.S. and Sweden. Department of Sociology. New York: State University 

of New York. 2000.  
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Men med tiden försköts intressena och intervjupersoner från Blekinge Tekniska 

Högskola menar att man tappade intresse för varandra.648 Därtill kan man också 

likt en intervjuperson som särskilt arbetat med frågor som rör ”tredje uppgiften” 

ifrågasätta substansen för uppgiften som uppenbarligen inte fått ett mer 

beskrivande namn på sitt innehåll än så.649 Det största problemet med ”tredje 

uppgiften” framhålls vara orimligheten i att förutsätta en varaktig samordning i 

utbytet mellan universitet, näringsliv och stat/kommun då de oftast har skilda 

intressen och guidas efter olika interaktionssätt. Utifrån de beskrivningarna föds 

frågan om det tenderade att bli ett större fokus på metod framför mål, på 

organisation av uppgiften mer än på själva sociala relationen. Fenomenet att 

samverka framstod ha ett egenvärde och målet för handlingen, det vill säga själva 

intresset och vinsten med utbytet hamnade i skymundan. Förutsättningarna för 

att med framgång kunna bedriva tredje uppgiften kommer inte att diskutera här. 

Däremot kan den normativt formulerade modellen belysas i relation till en 

diskussion om vad som är att beteckna som gränssnitt mellan organisation, 

institution och nätverk. När samarbetet är introducerat av en organisation eller 

administration kännetecknas samarbetet och utbytets premisser av att det finns 

ett formellt beslut som grund för initiativet. När samarbetet refererar till ett 

institutionaliserat beteende är det snarare efter principen, såhär har det alltid 

gjorts, medan nätverkets interaktionssätt sätter fokus på utbytet i termer av, ”jag 

gör detta för dig nu så hjälper du mig en annan gång”.650 Dessa olika premisser 

har avgörande betydelse för utbytets form och fortlevnad. När Högskolan 

Karlskrona/Ronneby var nyetablerad guidades utbytesrelationerna först och 

främst av den senare formen, nätverkets princip. När samverkandet skulle 

organiseras för att bli varaktigt aktualiserades en rad problem och skilda 

perspektiv. 

 

I intervjuer med entreprenörer och representanter för IT-företag avseende hur 

de ser på sin samverkan med Högskolan Karlskrona/Ronneby framhålls 

framförallt studenterna vara den värdefullaste nyttigheten eller gåvan i utbytet. I 

studenten kan de få tillgång till ny information och de har en potentiell chans att 

kunna ta del av dennes kontaktnät med andra kvalificerade personer inom samma 

sektor. I termer av kunskapsöverföring och lärande är det alltså inte 

forskningsprojekt med anställda på Högskolan Karlskrona/Ronneby som 

                                                        
 
648 Intervju med Professor Blekinge Tekniska Högskola. 
649 Intervju med f.d. representant i Högskoleledningen.  
650 Ahrne, 2014. 
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framhålls vara det mest avgörande i utbytet, utan istället de kanaler och 

kopplingar som studenter har utgjort genom åren.651 

 

I relationerna med de små och medelstora företagen kunde studenterna få en 

viktig roll, Stranne beskriver hur studenter vid ADB- utbildningarna utgjorde en 

viktig resurs för de omgivande företagen i Ronneby. 

 
Genom studenternas närvaro skedde med automatik introduktion 
av ny teknik i företagen. Det handlade ofta om små och medelstora 
företag, ibland med bara ett fåtal anställda, med begränsade resurser 
att hålla sig uppdaterade om tekniska nyheter, inte minst inom IT-
världen. Erfarenheter i Karlskrona/Ronneby visade att studenter 
genom sin praktik representerade nya teknisk vindar, och ibland 
fungerade som IT-introducerare. Samtidigt medförde de direkta 
studentkontakterna med omvärlden att lärarna fick nya 
informationskanaler om vad som höll på att hända i näringslivet 
[…].652  

 

Arbetssättet på Högskolan Karlskrona/Ronneby, med projektarbeten för 

studenter, förutsätter att kursansvariga lärare har ett potentiellt socialt kapital att 

utnyttja när kursers olika projektmoment ska riggas. Då måste det beskrivas vara 

en underlättande faktor att vara en del av samma ”community”. Många lärare 

hade erfarenhet av industrin och flera av dem som arbetade i IT-industrins 

företag var relativt nyutbildade och involverade i samma kontext som 

studenterna. Att identifiera sig med varandras verksamheter kan inte varit svårt 

utan snarare var det frågan om ett ömsesidigt utbyte av trovärdighet att vara 

kopplade till varandra, för att inte nämna de rent praktiska vinsterna med att 

samverka. Företagen fick mer eller mindre gratis forskning och utveckling i dessa 

studentprojekt och högskolan stärkte innehållet och kvalitén i sina 

yrkesorienterade utbildningar. De nyttigheter eller gåvor som utbyttes hade 

därför dels en materiell karaktär, man kunde utnyttja varandras teknik, personal 

och lokaler men det fanns även ett stort mått av informella gåvor i termer av 

information, förtroende, status och makt. Detta liknar vad Alfred Marshall kallar 

atmosfär och det som Anna-Lee Saxenian framhåller som så avgörande för 

Silicon Valleys framgång, en typ av industriellt distrikt. Det nätverk som hade 

bildats runt IT-industrin i Karlskrona drevs av att exploatera nya möjligheter. Ett 

ömsesidigt lärande och utbyte av erfarenheter, insikter och idéer blev ett sätt att 

arbeta på. Det fanns en ömsesidighet och ett egenintresse i detta utbyte. 

                                                        
 
651 Intervjuer med 2 entreprenörer och 3 representanter för IT-företag som deltog i Telecom 

City Catwalk. den 14-16 september 2011 och 11-12 september 2013. 
652 Stranne (In Spe).  
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Konkurrensen om kvalificerad arbetskraft gynnande på många vis studenterna 

som i hög utsträckning fick jobb efter sin utbildning. I vissa avseende beskrivs 

den rådande arbetsmarknaden runt 1994/1995 till och med som aggressiv. En 

kursansvarig lärare vid institutionen för programvaruteknik och datavetenskap 

beskriver detta fenomen;  

 
Företagens strategi är att skanna av studenterna medan de gör sina 
projektarbeten, för att sedan suga tag i dem som de vill anställa. 
Följden av deras kortsiktighet är att studenterna inte orkar fullfölja 
sina studier. Under magisteråret har två tredjedelar en 
deltidsanställning. Men man får ta det onda med det goda. Man 
tappar ”håpar”, alltså prestationsrelaterade medel, men studenterna 
får jobb.653 

 

Det lyckosamma utfallet med studenternas projektarbeten i näringslivet fick 

mycket uppmärksamhet i massmedia. I resonemangen kring varför detta lyckades 

så väl menar Per Eriksson att företagen som hade studenter hos sig var nöjda att 

de kunde följa dessa individer under utbildningstiden. Han liknar det vid en fyra 

år lång anställningsintervju, och när studenterna gick över till yrkeslivet var de 

redan ”inskolade” på sina arbetsplatser.654 Eriksson fortsätter, och ger i uttalandet 

uttryck för att man som student inte bara erhåller en utbildning utan man 

kommer också att få möjlighet att bygga ett socialt kapital; ”Högskolan är till för 

att öka kompetensen i samhället. Men vi har också ett ansvar för dem vi utbildar, 

vi måste kunna ge dem en framtid”. Här framhålls alltså ett socialt kapital i form 

av en slags förpliktelse och tillhörighet man som student har potentiell tillgång 

till när man är student på skolan. Högskolan har kopplingar, social status och en 

social position i det officiella nätverket TelecomCity som man får utnyttja när 

man studerar på Högskolan Karlskrona/Ronneby. De gåvor utbyts i detta 

resonemang är framförallt information, efter vilken man som aktör kan lära mer 

och fatta beslut. En annan avsevärd nyttighet är det förtroende som högskolan 

och företagen ger till varandra och som utåt sett ökar deras trovärdighet som 

starka aktörer i sina respektive gebit.  

Detta arbete växte ur respektive aktörers egenintresse och låg i linje med vad de 

ville uppnå i sina respektive verksamheter. Aktörerna attraherades att inleda ett 

utbyte och deras relation knöts med ett definierat mål i sikte. I vissa fall blev 

relationen varaktig och förtroenden fördjupades. I andra fall upplöstes banden 

när målet var erövrat. Denna form av sociala kapital bildade en väv av sociala 

band att potentiellt utnyttja en annan gång.  

 

                                                        
 
653 Hamngren & Odhnoff, 1999. Sid. 86.  
654 Intervju Dagens Nyheter 950114 
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Eftersom det inte funnits någon högskola eller universitet i Blekinge innan 1989 

var relationerna till omgivande samhälle nya i alla avseenden. Per Eriksson 

beskriver en form av spänning som är intressant för att den pekar på att det 

omgivande samhället i Karlskrona kanske inte alla gånger förstod vad en högskola 

var för slags ställe och vilken roll en rektor i den högre utbildningen hade. 

Eriksson berättar att han fick en utskällning av en kvinna där hon menade att 

”våra studenter hade parkerat fel på Galjamarken”. Eriksson kontrade; 

 
 Och jag […] skickade ett dagens ris till mig själv för att jag inte höll 
ordning på mina studenter, fast de tog inte in den, det var ju ironiskt.  

 

Gräsvik hade tidigare rymt kustartilleriets regemente och senast gymnasieskolan. 

Ansvarig för dessa verksamheter hade säkert gått vidare i parkeringsfrågan. Detta 

var emellertid inte något som förväntades av en rektor på en högskola med en 

relation till högskolans studenter som byggde på något annat än vertikal 

auktoritet. Att bli uppläxad av rektorn för att man parkerat lite dumt hörde inte 

till vad man förväntade sig av relationerna i den högre utbildningen. Eriksson 

berättar om hur det omgivande samhället då och då hörde av sig för att rikta 

klagomål mot vad de kallade ”hans studenter”. Han beskriver att det var precis 

som om de inte förstått att detta var vuxna människor som fick ta eget ansvar. 

Det framgår av Erikssons sätt att prata om detta att hans lojalitet låg hos 

studenterna men att han försökte vara den som tog emot och balanserade 

kritiken. Det finns exempel på där studenter hackat sig in på hemsidor på lokala 

företag för att tämligen harmlöst men inte desto mindre roligt vrida på 

formuleringar.655 Här fick han också möta kritiken och skydda studenterna. Vad 

vi ser är bland annat nya premisser för sociala relationer och dess interaktionssätt 

vilka nödvändigtvis inte är vertikalt strukturerade.  

 

Inslag av nya världsbilder i den tidigare dominerande livsformen framstår som 

allt vanligare vartefter transformationen av Karlskrona fortskrider. Detta är något 

som blir tydligt då en ny form av yrkesutbildning mot slutet av 1990-talet 

etablerar sig i Karlskrona. Nästa stycke beskriver hur nya uttryck för en kultur 

blir synligt i deras kommunikation av intressen. Då framstår en slags klassificering 

kring vad som är gammalt och nytt inom själva IT-klustret i Karlskrona. Det 

framstår som ett direkt resultat av att nya inflyttade individer etablerar och driver 

sina verksamheter.  

 

                                                        
 
655 Intervju med f.d. rektor Högskolan Karlskrona/Ronneby 
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Nya världsbilder- bland punkiga expats och white-spaces 
I framväxten av IT-klustret i Karlskrona finns dels etableringarna av Ericsson, 

Europolitan och Högskolan Karlskrona/Ronneby, men det finns även något som 

kan liknas vid en andra våg av mindre företag och utbildning som etableras i 

sammanhang av den pågående utvecklingen inom IT-industrin. Här ser vi 

exempel på hur människor utifrån söker sig till Karlskrona för att starta sina 

verksamheter och förverkliga sina idéer. Intressant i sammanhang av detta är hur 

några av andra vågens entreprenörer till viss del syns positionera sig emot 

konventionerna i den redan etablerade IT-industrin. Och i deras uppfattning av 

den redan etablerade industrin finns då även Ericsson, Europolitan och 

Högskolan Karlskrona/Ronneby. 

 

Ett belysande exempel på en sådan etablering är utbildningsbolaget Hyper Island 

som grundade sin verksamhet i Karlskrona 1996. De är specialiserade på 

yrkesutbildningar inom digitala och interaktiva medier. Detta stycke använder 

etableringen av Hyper Island och webbyrån Dobermann som ett analytiskt titthål 

in i hur det såg ut i Karlskrona vid 1990-talets slut.  

 

Utbildningarna på Hyper Island var yrkesinriktade och studenterna var 

engagerade i projekt tillsammans med företag, både globalt och på lokal nivå i 

Karlskrona. Efterfrågan på studenternas kunskaper växte sig så stor att 

utbildningsverksamheten inte kunde möta den inom ramen för 

utbildningsverksamheten. I detta föddes Webbyrån Doberman, som blev en fullt 

ut kommersiell verksamhet. Grundarna av skolan samt skolans studenter hade i 

sin position goda möjligheter att identifiera affärsmöjligheter och upptäcka vad 

de kallar ”white-spaces”. 656  Med hjälp av sin webbyrå kunde de exploatera dessa 

affärsmöjligheter.  

 

Dessa entreprenörer som utvecklade sina företag under 1990-talets senare del kan 

med sina perspektiv hjälpa oss att nyansera beskrivningen av dynamiken. För dem 

framstår telekomindustrin som ganska konventionell i relation till deras egen syn 

på företag och utveckling. Deras upplevelser understryker bilden av att det sociala 

kapitalet inte var orienterat kring gemensamma starkt styrande normer. Trots det, 

finns en ömsesidig orientering som tydliggör att även om de inte identifierar sig 

med varandra så har de sociala relationer med varandra. Entreprenören och en 

av grundarna till Hyper Island och Doberman uttrycker det såhär;  

                                                        
 
656 Termen ”white spaces” uttrycks av intervjupersonen med betydelsen att det är en del av en 

sida som fortfarande är tom eller att det finns ett område som inte är under kontroll och 

styrning av någon annan.  
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Jamen, även om man hade etablerat Telecom City och 
framtidsstaden så var ändå telekomindustrin ganska traditionell som 
industri. När man började skrapa på den där liksom ”brandingen” 
alltså TelecomCity så insåg man att det är ganska traditionella 
industrimodeller som Europolitan och Ericsson och de andra har. 
De har ju liksom produktcenter. Även om telekom för väldigt 
många var mer abstrakt, för det var liksom mobilnät...(!) Det är ändå 
en väldigt traditionell industriverksamhet. Med traditionella 
ekonomiska modeller kring skalfördelar och ja… och vi var ju ett 
udda inslag eftersom vi pratade om nätverksdynamik, kreativitet 
och ja, om radikal digitalisering och vi var en annan typ av fågel i 
det och började prata om upplevelseekonomi och 
transformationsekonomi och sånt som … ja det var ju väldigt 
främmande.  

 

Intervjupersonen beskriver alltså hur nya perspektiv utvecklas och hur det växer 

fram konsult och utbildningsverksamheter som syftar till att förnya vedertagna 

arbetssätt och modeller. Karlskrona var en relevant miljö för detta. 

 

Aftonbladet gjorde i början av 2000-talet en intervju med samma person under 

rubriken ”Jag är 27 år och IT-miljonär”.657 I reportaget kan man läsa om hans 

livsstil, drivkrafter och syn på livet som inte ryms inom heteronormativa snäva 

definitioner. Mycket av det han uttrycker kan ses som manifestationer för en 

annan slags världsbild än den som tidigare har dominerat berättelsen om 

Karlskrona. Nu hörs exempel på andra intressen och sätt att rättfärdiga 

handlingar. Till exempel motiveras beslut och val med att ”ha kul” och ”göra det 

jag själv vill” och att inte behöva gå emot sina drömmar och ideal. Det är något 

Expressen försökte fånga i ett reportage om hur en av Karlskronas unga IT-

entreprenörer verkar ha en frigjord inställning till sig och sitt arbete. Såhär skriver 

dem; 

 
Här sitter […] en av stans nya företagare. Han är ung, välutbildad 
och framgångsrik. - Jag förstår att många blir provocerade av att vi 
får 2 000 kronor i timmen för våra tjänster, säger han. David Erixon, 
27, utstrålar lugn och harmoni. Och han skäms varken över sin egen 
person eller sitt arbete. Tvärtom. Han har därför inget emot att bli 
fotograferad i en fåtölj - mitt på gågatan i centrala Karlskrona.658  

I en diskussion om detta nu ca femton år senare beskriver intervjupersonen; ”vi 

var punkiga”. Liksom för att fånga det rebelliska förhållningssättet. Det frigjorda 

                                                        
 
657 www.aftonbladet.se/ung/…/miljonar.html 2015-03-05 
658 Karlskrona - Staden som rest sig. David blev en jätte. Han startade IT-företag och blev 

mångmiljonär. Expressen 2000-05-26 
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och framåtblickande förhållningssättet kommer också till uttryck då han 

beskriver relationer till kunder och andra företag såhär; 

 
Vi var extremt nära och näringslivsorienterade men samtidigt skulle 
jag vilja säga att vi hade väldigt stor integritet. Det var inte så att vi 
utbildade folk efter näringslivets krav, amen då vet…[…]Vi tittade 
mer, vad kommer dem att behöva om tio år? Vi var mer 
framtidsinriktade. Vi kunde ju bråka med företagen såhär; ”det säger 
ni att ni vill ha nu men det här är egentligen vad ni vill ha”.659 

 

Nätverkets interaktionssätt framträder som tydligt och det hörs röster som 

ifrågasätter konventioner som handlar om hierarki, byråkrati och kontrakt. 

Traditionella förtroendeskapande mekanismer såsom formalitet, tillhörighet till 

en organisation och institution framstår som oviktiga och förtroende finns 

sammankopplat med vänskap, personliga relationer och informalitet. 

 

Utifrån denna beskrivning kan perspektiven hos just dessa inflyttade unga 

entreprenörer i mitten och slutet av 1990-talet beskrivas i termer av att de hade 

en annan inställning, både till platsen och synen på formerna för interaktion. En 

upplevelse som entreprenören i intervjun sammanfattar i uttrycket ”jag var en 

udda fågel”. Nu i ett tillbakablickande perspektiv beskriver han sina upplevelser 

av att bo och arbeta i Karlskrona såhär; 

 
Grejen är, det intressanta med det här att komma till Karlskrona … 
att den bästa liknelsen jag har, är att sen flytta utomlands och vara 
en ”expat”660, känslan är, jag kände mig som en expat i Karlskrona. 
Det visste jag inte då, för jag visste inte vad det innebar att vara en 
expat. Men det är ju faktiskt så det kändes. Jag var en expat!661  

 

Han gör alltså en symbolisk jämförelse av att leva på ett ställe där man inte har 

sitt egentliga medborgarskap. Det finns åtminstone två möjliga sätt att se på 

uttalandet. Antingen att han är isolerad i ett utanförskap eller att han upplever sig 

frigjord. Att vara en expatria (expat) kan i praktiken betyda att ingen känner till 

ens bakgrund, ingen vet vad ens mamma och pappa heter, och man behöver 

oftast inte förhålla sig till gamla skulder eller lojaliteter. Detta kan verka 

möjliggörande ur flera perspektiv. Hans position är inte ett resultat av inflätade 

sociala utbyten gentemot vilka han måste orientera sina vidare handlingar. Att 

                                                        
 
659 Intervju med IT-entreprenör.  
660 Det engelska uttrycket expat är en förkortning på termen expatriate som är en benämning på 

en person som temporärt eller permanent bor i ett annat land än där denne har sitt 

medborgarskap.  
661 Intervju med IT-entreprenör. 
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understryka frånvaron av kopplingar kan tolkas som ett uppvisande av att man 

inte styrs av en bunden solidaritet. Det engelska uttrycket ”no strings attached” 

kan illustrera hur man vill framhålla ett slags oberoende i relation till andras 

förväntningar.   

 

Rent konkret innebar det att han istället utvecklade täta band med dem som fanns 

i hans omgivning. Det vill säga en koncentration av inflyttade skapade ett eget 

community vilket även framträder i hans beskrivning av hur miljön på skolan 

Hyper Island såg ut. 

 
De studenter som kom var ju också lite såhär ”expats” i Karlskrona, 
och det hade ju lite att göra med att det inte hade så mycket annat 
att göra mer än att vara på skolan dygnet runt, det fanns ju ändå 
något slags ”like-minded” och en kultur som de kände gemenskap 
och samhörighet med, mer än till andra människor i Karlskrona, så 
det blev ju en väldigt speciell kultur runt det där […].  

 

Beskrivningen gör tydligt att studenterna på Hyper Island skapade sitt eget sociala 

sammanhang med referens till vad som hände i utbildningen. I detta skapades 

förväntningar och interaktionssätt som kan liknas vid en kultur. Han beskriver 

att detta skapade förutsättning för fördjupade relationer och att några av hans 

allra närmsta vänner är från tiden i Karlskrona även att han sedan många år inte 

längre bor i Sverige.  

 

Det är flera entreprenörer och personer i akademin som beskriver fenomenet 

med att ha sina nätverk och viktiga kontakter på en global nivå samtidigt som 

man har sin verksamhet i Karlskrona. Det är en verklighet som också beskriver 

Hyper Islands position i Karlskrona, vilket i intervjupersonens mening mer 

framstår som en paradox än ett problem.  

 
Jamen absolut, vi var mycket, mycket mer kända i kluster i USA och 
England och Tyskland och delar av Asien än vad vi var i Sverige.  
Men det var ju också lite så här, för i Sverige är det så paradoxalt, 
för är man inte i Stockholm, då finns man inte. Möjligtvis skulle 
man kunna säga så om Göteborg också. Samtidigt tror jag inte att 
vi hade kunnat vara så innovativa i just dem städerna men det är ju 
lite paradoxalt – och det gjorde liksom att vi var mycket mer kända 
utomlands än i Sverige.  
Våra kompisar var ju de här människorna som anställde våra 
studenter och som var i San Fransisco eller New York eller 
Singapore. De var i vårt nätverk.662 

 

                                                        
 
662 Intervju med IT-entreprenör. 
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Det sociala rummet Karlskrona har alltså vid slutet av 1990-talet en större flora 

av olika slags företag och utbildningar, där aktiviteter, relationer och utbyten 

pågår. Dessa har ingen anknytning till de befintliga varaktiga nätverk som antagit 

institutionaliserade former i Karlskrona.  

En sammanfattande diskussion 
Vid 2000-talets början kan vi se att det har uppstått ett nytt mönster i Karlskronas 

sociala väv. Relationsmönster finns alltid eftersom ”alla inte är sociala med 

alla”.663 Men nu har det tillkommit ett nytt mönster som ett resultat av alla de nya 

människor som flyttat till Karlskrona. Mönstret har förutsättning att bildas 

eftersom händelser och etableringar av företag inte sker med referens till den 

sedan länge dominerande varvs och tillverkningsindustrin. Ett nytt spår ges 

förutsättning att utvecklas och entreprenörernas sfär behöver inte interagera med 

lokala förgivettaganden för att realisera sina intressen. Den expansiva framväxten 

av IT-industrin tillsammans med akademins mer öppna relationer bidrog till att 

skapa nya arenor att interagera på. Gemensamma normer och en stark guidande 

kultur föreföll inte vara särskilt viktigt ifråga av att göra utbyten med varandra. 

Med andra ord kan understrykas att sättet att interagera på var affärsmässigt men 

med ett utpräglat syfte att söka samordning. Nätverkslogiken är central då gränser 

mellan vad som är person, företag, organisation och myndighet inte definierar 

eller strukturerar samarbetet. Detta, kan hävdas möjliggjorde utvecklingen av ett 

nytt sätt att interagera i det lokala IT-klustret. I nästa kapitel följer en fördjupad 

diskussion om hur särarten i det som är nytt och formerna för deras sociala 

interaktionssätt kan ställas i kontrast till den sociala liv i Karlskrona som antagit 

institutionaliserade och varaktiga former.  

  

                                                        
 
663 Ahrne, 2014. 
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Relationen mellan de två pelarna av socialt kapital  

Denna studie har behandlat hur relationer mellan människor är kopplade till 

platsens produktion och tillhörande livsform, och hur dessa relationer har bäddat 

in resurser i utbyten och handling. Frågor som aktualiseras i föreliggande kapitel 

behandlar bland annat hur förutsättningarna ser ut för det nya att blomstra i en 

traditionell miljö med täta sociala relationer mellan industrins nyckelaktörer? Och 

huruvida deras varaktiga, närmast institutionaliserade gemenskaper i ordensliv 

och fackföreningar enbart är att betrakta som hinder för den lokala ekonomiska 

förnyelsen? Kan det med andra ord uppstå gläntor i det sociala landskapet där 

nya relationer kan etableras? Avslutningsvis, aktualiserar svaren på dessa frågor 

en kritik mot en etablerad planerings- och policytradtion? Men först tjänar 

kapitlets inledning som en form av konklusion för hur det nya kan betraktas i 

relation till det gamla Karlskrona och hur analysen skapar kopplingar mellan 

individfokus och socioekonomiskt orienterade problemställningar på makronivå.  

 

Den dominerande försörjningstraditionen i Karlskrona anses i denna studie ha 

haft stor betydelse för framväxten av lokalsamhällets relationer, nu och i ett 

historiskt perspektiv. I en analys av relationerna som finns och har funnits i 

Karlskrona framträder sociala relationer som handlingsstrukturer. Dessa blir 

emellertid i egenskap av personliga nätverk, synliga först och främst i ett 

tillbakablickande ”fågelperspektiv”. I detta kapitel görs därför ett försök att se 

hur olika relationsmönster förhåller sig till varandra. Nätverken ses därför som 

en social struktur, bestående av människors relationer till varandra. Dessa 

mönster av relationer kan i vissa avseenden sägas vara bärare av värden, normer 

och andra institutionaliserade handlingar, såsom lojalitet och förväntningar. Men 

det finns också nätverk som inte är beroende av lokala institutioner och 

traditioner, vilket i denna studie har skildrats som ett socialt kapital som 

framförallt återfinns i det nya Karlskrona. Med detta sätt att betrakta det sociala 

landskapet blir de sociala nätverken till en platsbunden struktur för handling och 

är den enhet som medierar den lokala kulturen.664 Därmed inte sagt att strukturen 

kommer först. Det är individernas upprepade interaktioner som formar de 

mönster av relationer som vi med hjälp av perspektiv kan se. En liknande ansats 

syns hos Hannerz (1969);  

 
Historically we have been used to think of cultures as distinctive 
structures of meaning and meaningful form usually closely linked to 
territories, and of individuals as self evidently linked to particular 
such cultures, forts the underlying assumption here is that culture 

                                                        
 
664 Jmf med Maskell, 2000, som inte enbart medierar sin kulturanalys via strukturella aspekter av 

nätverk utan också talar om en lokal kultur. 
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flows mostly in face to face relationships, and that people do not 
move around much.665 

 

Den antropologiska lokalsamhälletraditionen grundar sig i synsätt där man ansåg 

det viktigt att studera helheter utifrån en specifik plats. Det som studeras måste 

med andra ord studeras där det hör hemma socialt och kulturellt. 666 

Användningen av begreppet struktur i denna studie skall ses i sammanhang av 

denna teoretiska tradition, där struktur är kontextbundet och direkt kopplat till 

aktörernas handling vilken skapar och återskapar strukturen. Det sociala kapitalet 

såsom det är inbäddat i relationer mellan människor understryker betydelsen av 

geografi, där lokalsamhället blir en viktig enhet för analys.  

 

De intervjupersoner som har talat om sina relationer, sociala gemenskaper och 

lojaliteter har gjort det på litet skilda vis, med betoning på olika ansatser. I en 

analys av materialet har jag kategoriserat dessa skillnader under gamla och nya 

Karlskrona. Åtskillnaden tjänar till att tydliggöra kärnan i det som skiljer det 

överbryggande relationerna i det nya från de bindande relationerna med utbyten 

som bäddats in i de institutionaliserade sociala gemenskaperna i det gamla 

Karlskrona.  

 

Tabell 4.0 Förpliktigande - och förtroendeskapande mekanismer och faktorer. 

Gamla Karlskrona  Nya Karlskrona 

Bevara historien Framtidsoptimism 

Kollektivism Individualism 

Likhet Framgång 

Inåtblickande Utblickande 

 

Indelningen i tabell 4.0 avser inte att dela in individer utan är ett polariserat sätt 

att beskriva vad skillnaden i det sociala kittet och smörjmedlet består i. Den första 

pelarens sociala kapital har förpliktigande- och förtroendeskapande mekanismer 

som handlar om tillhörighet, gemenskap, varaktighet, historia, tradition, 

broderskap och kamratskap, ideologi, moral, traditionalism och förvaltning. Den 

andra pelarens sociala kapital har förpliktigande – och förtroendeskapande 

mekanismer som bättre beskrivs i termer av avtal, tillfällighet, framtid, 

affärsmässighet, nyskapande och marknad. Första pelarens sociala kapital kan 

även beskrivas som sociocentriskt organiserat kring kollektiv och solidaritet. Andra 

                                                        
 
665 Hannerz. Gossip, Networks and Culture in a Black American Ghetto. I Ethnos, Vol. 32. 

1969. Sid. 35-60. 
666 Malinowski, 1967. 
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pelarens sociala kapital är istället egocentriskt orienterat med ett personligt nätverk 

som utgår från individerna.  

 

Åtskillnaden skall inte läsas som en programförklaring där det nya i varje enskilt 

motsatspar är bättre än det gamla. Hellre iså fall uttryckt i termer av 

ändamålsenligt för olika saker.667 Åtskillnaden ska inte heller överdrivas utan 

understryks endast i transformationens början, det vill säga i början av 1990-talet. 

Eftersom människor lever sociala liv knyter de över tid nya band med människor 

som finns i alla möjliga sammanhang. Detta har bidragit till att de två pelarna av 

socialt kapital har utvecklat fler och fler kopplingar mellan varandra sett ur ett 

longitudinellt perspektiv. Uttryckt i mer aktörsorienterade termer handlar det om 

att inflyttade människor som inte har någon historia i Karlskrona skapar 

relationer i lokalsamhället i egenskap av arbetskamrater, medlemmar i en 

idrottsförening eller som föräldrar i barnens skola.   

 

I sammanhang av ämnen som rör entreprenörskap och förnyelse av regioners 

industriella specialisering aktualiseras en rad frågeställningar utifrån synen på 

relationen mellan det gamla och det nya, vilka hänvisar tillbaka till studiens 

inledning. Det finns således olika sorters handlingsstrukturer i ett lokalsamhälle. 

Nyanserna kring dessa handlingsstrukturer kan variera både med hänvisning till 

historia och till specifika aktörer som likt entreprenörer skapar ett utrymme att 

handla. Entreprenörer agerar utefter sina intressen i det lokala och bygger därmed 

en miljö runt sig.668 Det finns relationer som särskilt upprättas för att realisera en 

idé eller nå ett intresse. Dessa är av temporär art där handlingar samordnas men 

inte tillräckligt länge för att institutionaliseras. Handlingsnätverket runt 

framväxten av det nya Karlskrona är att beteckna som en sådan temporär 

samordning av intressen.  De intressen som skulle realiseras från aktörer som 

företrädde Högskolan Karlskrona/Ronneby, Ericsson och Nordic Tel kunde 

temporärt koordineras eftersom det fanns individer som engagerade sig i utbyten 

med varandra. Signifikant för utbytet här är att det egentligen inte är 

organisationerna som ska presenteras som aktörer utan de specifika individer som 

genom dessa organisationer drev sina intressen. Det är fråga om tre karismatiska 

personer som byggde upp förtroendefulla relationer till varandra. Deras initiala 

utbyten med varandra kan ses som investeringar i relationen, en lärprocess där 

förtroendet är själva utkomsten. Det har i tidigare forskning jämförts med ett 

                                                        
 
667 Resonemanget bär referens till hur exempelvis Emile Durkheim såg individens position 

utifrån begreppesparet mekanisk vs organisk solidaritet. Där den mekaniska solidariteten 

fokuserar kollektivet, gruppen eller gemenskapen medan en organisk solidaritet håller fram 

individer som autonoma. 
668 Feldman, 1999. 
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skapande av en förståelsehorisont. 669  En företeelse som i grund och botten 

handlar om att lära känna varandra och förstå utifrån vilka intressen den andra 

handlar. En sådan pragmatisk syn på förståelsehorisont förutsätter inte att den 

behöver vara gemensam eller att man ska samordna intressena till att vara samma. 

Det centrala är istället att normen kring reciprocitetslogiken efterföljs i utbytet 

mellan aktörerna, annars har relationen inga förutsättningar att överleva.  

 

Det finns även exempel på handlingsstrukturer som är av mer varaktig karaktär. 

Här har handlingar samordnats under så lång tid att nätverket av människor 

snarast har kommit att likna en organisation. I Karlskrona finns ordenslivet och 

arbetarrörelsens olika kontaktytor som exempel på handlingsstrukturer som 

omgärdat den industriella specialiseringen under en lång tid. Nätverk av denna 

art syftar till att skapa en stabil gemenskap vari det sociala kapitalet som bäddas 

in i relationerna är resultatet av ett utbyte som förväntas pågå under lång tid. Ett 

sådant faktum möjliggör för medlemmar inom gemenskapen att lita på att 

reciprocitetslogiken uppfylls över tid, och att värdefulla nyttigheter kommer 

tillbaka i form av en gentjänst vid ett senare tillfälle. Utbytet för sådana täta 

relationer är relativt enkel att föreställa sig och relatera till. Men hur ser det ut i 

ett samspel med dem vi inte känner så väl? Hur navigerar vi bland mönster av 

sociala relationer? Att framgångsrikt utnyttja det egna sociala kapitalet blir enligt 

Hasselberg framförallt en fråga om; 

 
ett slags entreprenörskap, baserat på omdöme och förmåga att med 
urskiljning knyta de kontakter som leder till utveckling, utan att låta 
sig snärjas av de kontakter som leder till stagnation.670  

 

Mot bakgrund av det citatet kan frågan ställas hur aktörer för denna studie 

möjligen skulle kunna handla i det sociala, likt entreprenörer i syfte att knyta 

potentiellt värdefulla kontakter? Vad behöver vi i såfall ta hänsyn till? Med andra 

ord, hur ser befintliga sociala relationella mönster ut? 

 

Den sociala sammansättningen i Karlskrona består av både gamla etablerade 

relationer med en lång historia som format lojaliteter och världsbilder som 

återfinns i den första kolumnen av tabell 4.0 Sedan finns även nyetablerade 

relationer mellan inflyttade personer som omgärdar den nya IT-industrin. I ett 

                                                        
 
669 Martin Heidegger och Hans-Georg Gadamer lät begreppet förståelsehorisont hjälpa till att 

avgränsa och i hermeneutisk bemärkelse diskutera var gränserna går för en människas vetande. 

Här används begreppet för att peka på betydelsen av att se någon annans perspektiv, på 

verkligheten och framtiden.  
670 Hasselberg, 2003. Sid. 11.  
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initialskede, när etableringen av IT-industrin var ny kan dessa antas befunnit sig 

tämligen separerade från varandra. Relationen mellan olika typer av sociala 

varaktiga gemenskaper illustreras därför nedan med utgångspunkt i två olika 

individer. Med en spekulativ ansats kring deras relationer kan vi tillåtas diskutera 

hur olika slags förväntningar och beroenden relaterar till varandra och skapar 

presumtiva strukturer för handling. Detta blir även en illustration där det ges 

möjlighet att åskådliggöra de samhälleliga konflikterna genom kopplingen till 

individernas erfarenheter och faktiska upplevelser.  

 

Om vi för en stund föreställer oss hur Högskolans rektor Per Eriksson rent 

hypotetiskt hade kunnat utverka strategier i utnyttjandet av sitt sociala kapital i 

Karlskrona, i syfte att etablera högskolans roll både i relation med befintlig 

industri och med det lokala sociala sammanhangen. Hur hade han utifrån ett 

utbytesteoretiskt perspektiv kunnat tänka då? Vilka slags relationer var han 

betjänt av? Vilka resurser kunde de relationerna potentiellt ge?  Och hur kan 

relationerna mellan det gamla och det nya Karlskronas handlingsstrukturer göras 

tydliga i detta exempel?  

 

Ordenslivets sociala gemenskaper hade eventuellt kunnat utgöra plattform för att 

lära känna en del av Karlskronas nyckelpersoner i den etablerade industrin. 

Inträdesbarriärerna är kanske inte det som hade inneburit det största problemet 

för Per Eriksson. Däremot finns det en risk att en relation med ordenslivet skulle 

kunna urholka hans förtroendekapital i relation till andra aktörer, såsom akademi 

och nyskapande entreprenörer som representerade en icketraditionell världsbild 

och som var skeptiska till ordenslivet. Det beror naturligtvis på vilken orden det 

handlar om. Rotary, vilken Per Eriksson faktiskt var med i ett kort tag framstår 

inte som lika traditionell som till exempel Frimurarorden eller Korsriddarorden 

gör.671 Intressant i sammanhanget är att Per Eriksson faktiskt blev utesluten ur 

Rotary efter att flera år i rad fått dispens från närvaroplikten. I sammanhang av 

en diskussion kring detta berättar han att de som sitter i ledning för olika företag 

nu för tiden sällan har tid att engagera sig så mycket i dessa former av 

gemenskaper, just eftersom närvaron är förpliktigande.672  

 

I tankeexperimentet över Per Erikssons potentiella sociala kapital kan det vara 

intressant att fundera kring om Frimurarlogen i Karlskrona, som traditionellt har 

befolkats av stadens societet av officerare och företagsledare, hade haft frågor 

kring Per Erikssons engagemang i Frikyrkan? Frimurarorden guidas efter en 

                                                        
 
671 Rotary är ett världsomfattande yrkesnätverk med syfte att göra humanitära insatser. 
672 Intervju med professor Högskolan/Ronneby. 
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kristen etik men uttrycker att man är konfessionslös i bemärkelse att det inte är 

en kyrka eller samfund. Frimurarorden har ingen bekännelse eller förvaltar 

sakrament däremot har merparten av deras medlemmar haft en nära förbindelse 

med Amiralitetskyrkan i Karlskrona, det vill säga flottans församling med 

tillhörighet i den traditionella statskyrkan, ett faktum som syns i förteckningar 

över vilka personer som förekommer i Amiralitetskyrkans kyrkoråd och i 

Karlskronas Frimurarloge.673  

 

Per Erikssons medlemskap i Pingstkyrkan har genom åren utgjort en källa för 

ifrågasättanden från flera håll. I sammanhang av rektorsprocessen vid Högskolan 

Karlskrona/Ronneby aktualiserades som tidigare nämnts frågor med anledning 

av hans engagemang i Pingstkyrkan. Emellertid var det inte källa till någon stor 

debatt vilket blev fallet inför Per Erikssons tillträde av tjänsten som rektor vid 

Lunds Universitet 2009. Kritiken, så som den uttalades handlade om huruvida 

man kan ha en gudstro och samtidigt hävda ett vetenskapligt förhållningssätt.674 

Relationen mellan tro och vetenskap i allmänhet och Per Erikssons relation till 

gud i synnerhet skapade så pass mycket frågor att han fick skriva ett öppet brev 

till universitetets studenter och lärare där han förtydligar att han har en kritisk 

vetenskaplig grundsyn och delar de värderingar som finns i formulerade i den 

strategiska planen för Lunds Universitet. Hans dåvarande tillhörighet till Hyllie 

Park kyrka som var ansluten till Evangeliska frikyrkan ansågs således vara en 

större källa till ifrågasättanden från allmänheten än vad en relation till den vanliga 

statskyrkan potentiellt hade gjort.  

 

Vad gäller Per Erikssons band till Pingstkyrkan i Karlskrona så fanns det även 

skeptiska röster som identifierade risken i att personer inom frikyrkan tenderade 

att rekrytera och framhålla varandra ifråga om anställning och tillsättning av 

tjänster lokalt.675 Kritiken kanske var befogad, men intressant vore att därtill ställa 

andra nätverk såsom Rotary, Frimurarorden, och idrottsföreningar, inför samma 

slags granskning ifråga om diverse rekryteringar genom åren.  

 

I Karlskronas historia har frikyrkan aldrig utgjort ett potent ”skuggnätverk” till 

någon industri, såsom är fallet i till exempel Gnosjö.676 I en intervju med Per 

Eriksson ger han själv uttryck för hur hans position som rektor var ny och 

                                                        
 
673 Amiralitetskyrkan invigdes 1685. Kyrkan fick sitt namn Ulrika Pia efter drottning Ulrika 

Eleonora som var gift med Karl XI. 
674 http://www.lu.se 2014-10-20. 
675 Intervju lektor vid Högskolan Karlskrona/Ronneby. 
676 Jmf Caroline Wigren. The Spirit of Gnosjö - The Great Narrative and Beyond. JIBS Dissertation 

Series No 017. 2003. 
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tämligen odefinierad i lokalsamhället Karlskrona. Från hans skildring syns även 

en viss laddning i det faktum att han hade en tillhörighet till en församling inom 

Pingstkyrkan. Det är emellertid inte själva gudstron som framstår som en fråga 

att belysa utan de lojalitetsband som kan tänkas binda i relation till andra 

församlingsmedlemmar.  

 
Karlskrona är rätt så hierarkiskt, och det finaste där var ju flottan, 
och att de hade en amiral en gång i världen. Vad de råkade ut med 
mig var ju att jag var så att säga statlig myndighetschef och 
rapporterade direkt till regeringen. De hade lite svårt att placera mig 
i systemet och dessutom frireligiös, aktiv och med i styrelsen för 
Pingstkyrkan. 
Det var väl i och för sig flera där, det var till och med så det gick lite 
skojsnack i Karlskrona att det fanns något som hette Pingstmaffian. 
Det var näringslivschefen, Tage Dolk, jag och så var det någon som 
varit chef för energiverket men han var inte kvar under min tid. Men 
om man varit med på en del möten när jag pratade med till exempel 
näringslivschefen var det enda som skulle kunna uttrycka att vi 
tillhörde samma församling avsaknaden av svordomar. 

 

Relationer mellan församlingsmedlemmar har tidigare liknats vid en slags familj 

eller släktband. Dessa relationer behöver inte alls beskrivas som fixerade utan kan 

utvecklas till att fylla andra funktioner. Ett sådant exempel framträder i relationen 

mellan Per Eriksson och Tage Dolk som båda alltså var medlemmar av samma 

frikyrkoförsamling. I skapandet av det affärsmässiga partnerskap som 

kännetecknade relationen dem emellan i samarbetet runt Telecom City fanns ett 

grundläggande förtroende för varandra som kan antas ha grundlagts i den mer 

slutna och varaktiga gemenskap som församlingen utgör.677  

 

Vilka andra varaktiga gemenskaper skulle kunna tjäna som potentiella 

handlingsstrukturer? I vårt tänkta exempel är arbetarrörelsens gemenskaper inte 

någon central handlingsstruktur i etableringen av Högskolan 

Karlskrona/Ronnebys IT-profil. Men en god relation är inte oviktig i skapandet 

av ett lokalt förtroende. Med andra ord behövde Per Eriksson i vissa avseenden 

ta hänsyn till att stora delar av Karlskronas population traditionellt har haft ett 

nära band till arbetarrörelsen. Han kunde inte föra en retorik där dessa individer 

kände sig marginaliserade av den nya näringslivspolitikens satsningar. Denna 

hållning är något som understryks i hans återkommande uppmaning att ”det nya 

får inte äta upp det gamla”.678 Vad som avses är att den nya IT-industrin inte skall 

                                                        
 
677 Intervju f.d rektor Högskolan Karlskrona/Ronneby. 
678 Intervju med f.d rektor Högskolan Karlskrona/Ronneby 
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expandera på bekostnad av Karlskronas kulturarv. Dessa resonemang 

aktualiserades i samtal med lokala politiker och intresseföreningar.  

 

Det kan i flera avseenden tänkas vara viktigt för Per Eriksson att ha en nära 

relation till lokala politiker, i syfte att påverka högskolans ställning. Emellertid 

stod han som rektor och chef för en statlig myndighet inte i ett formellt 

beroendeförhållande till kommunen. Relationen var snarare att beteckna som 

omvänd. Kommunen hade ibland svårt att avgöra hans vertikala maktposition 

vilket kommer till uttryck i en intervju där Per Eriksson säger:  

 
Och ibland blev man behandlad som någon sorts gymnasieskola. 
Och då fick jag markera att det här är en statlig myndighet.679 

 

Citatet visar att högskolerektorn fått utverka handlingsutrymme med referens till 

organisationens statliga tillhörighet, och därigenom markera högskolans intressen 

och premisser för ett utbyte.  

 

Genom att använda Per Erikssons position som rektor vid Högskolan 

Karlskrona/Ronneby som ett titthål fick vi i föregående stycke möjlighet att se 

en del av det sociala landskapets möjliga formationer. Band som binder i det 

sociala måste man som aktör ta hänsyn till i sitt förverkligande av intresse, något 

som även Karlskronas IT-entreprenörer blev varse. Vi lånar deras perspektiv för 

att vidare identifiera förutsättningarna i 1990-talets Karlskrona. Entreprenörer 

som söker realisera sin idé i Karlskrona inleder relationer som kan hjälpa till att 

skapa ett manöverutrymme för att i förlängningen ha möjlighet att handla. Sett 

ifrån den enskilde IT-entreprenörens perspektiv är det intressant att försöka 

föreställa sig vilka slags kontakter som är viktiga att etablera i syfte att potentiellt 

kunna utveckla företaget. Utan att nämna ett enskilt namn får alla IT-

entreprenörer jag pratat med utgöra ett slags fenomenologiskt exempel över hur 

de potentiellt kunde agera och skapa handlingstruktur i det sociala landskapet 

Karlskrona.  

 

Till ordenslivet råder höga inträdesbarriärer och inga påtagliga nyttigheter att 

erövra. De personer som återfinns i ordenslivet vid 1990-talets början har inte 

heller någon koppling till IT-industrins sammanhang. Ordenslivets varaktiga 

nätverk har dessutom i flera avseenden en konservativ syn på samhället vilket i 

vissa hänseenden skulle utgöra en belastning för någon som vill presentera sig i 

termer av pionjär och nybyggare. Frihet, passion och lust framhålls som 

drivkrafter för handlande. Med en sådan image kan man inte samtidigt vara 

                                                        
 
679 Intervju med f.d rektor Högskolan Karlskrona/Ronneby  
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bunden av lojaliteter, beroenden och förväntningar. Istället eftersträvas 

affärsmässiga relationer. Vad vi sedan ser i efterhand när vi analyserar 

entreprenörernas relationer är en flexibilitet av temporära relationer som inleds 

för att realisera olika sorters intressen. Förtroenden och förpliktelser är något 

som sedan växer fram i och med ömsesidiga investeringar i den specifika 

relationen.  

Tillbaka till vårt tänkta exempel kring IT-entreprenörernas relationer med 

Karlskronas varaktigt upprätthållna sociala relationer. Det framstår inte som om 

arbetarrörelsen och IT-entreprenörerna har några uppenbara nyttigheter att 

utbyta med varandra. Inte heller statskyrkan framstår som en plausibel 

framgångsmotor i ett effektivt skapande av ett affärsnätverk. Statskyrkan i 

Karlskrona med sina starka band till den sedan länge etablerade 

örlogsspecialiseringen är att likna vid en stabiliserad organisation med en historia 

och med en väv av utbyten. Det är i fallet Karlskrona inte att beteckna som en 

möjliggörande gemenskap för IT-entreprenörerna. Däremot finns en intressant 

utmanare representerad i Pingstkyrkan som också kan anses utgöra ett gammalt 

varaktigt nätverk. Denna frikyrkliga organisation kan ur ett historiskt perspektiv 

betraktas som en slags hubb för möten mellan individer i Karlskrona som stod 

utanför de stora organisationernas relationssystem. Pingstkyrkan som mötesplats 

har historiskt lockat individer som inte var engagerade i arbetarrörelsens mest 

stränga normerande system. Pingstkyrkan i Karlskrona kan därmed beskrivas 

som ett nätverk frikopplat från arbetarrörelsen och mäss och ordensliv. Det 

kunde alltså vara en indikator på förekomsten av en slags social glänta som rymde 

en annan syn på individuellt förverkligande. En motstridighet finns 

uppenbarligen i en sådan argumentation eftersom även pingstkyrkan inrymmer 

hierarkier och normer. Men i ljuset av flottans och varvsindustrins omfattande 

nätverk som dominerade lokalt kan engagemanget i frikyrkan ges en positiv 

tolkning om den beskrivs som en ”undergroundverksamhet”.680  

 

Kommunpolitiken var inte en arena för entreprenören i allmänhet att försöka 

driva sina intressen. Men för till exempel Vd Jan-Åke Kark blev det betydelsefullt 

att genom nätverkande påverka politikens representanter och beslutsfattare. Både 

utifrån intresset att locka mer kvalificerad arbetskraft till Karlskrona och i syfte 

att få hjälp att skapa en marknadsföringsplattform. Rent generellt tillhör 

kommunpolitiker stabiliserade nätverk med redan definierade världsbilder. Den 

temporära, affärsmässiga relationen finns inte i särskilt stor utsträckning 

representerad i deras former av nätverk. Deras relationer med varandra och med 

                                                        
 
680 Jämför den skönlitterära beskrivningen av Pingskyrkans etablering i Sverige. Per-Olov 

Enqvist. Levis resa. Stockholm: Nordstedts. 2009. 
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allmänheten har ofta en lång historia av förtroenden och förpliktelser. Detta 

resonemang ger den möjliga slutsatsen att incitamenten att integrera sig i 

Karlskronas lokalsamhälle i syfte att utveckla företaget var ganska få hos 

entreprenörer i Karlskrona under 1990-talets början.  

 

Spänningar, konflikter och sociala gläntor 
Kommunpolitikern Mats Johan uttrycker i en artikel i aftonbladet att det är en 

utmaning att hålla ihop samhället. Hur menar han då? Mats Johansson är citerad 

i flera olika sammanhang där han framhåller hur han tycker att det är 

problematiskt att som socialdemokratiskt kommunalråd vara delaktig i en 

satsning på något som inte är klassisk tillverkningsindustri.681 I ett exempel över 

hur svårt det var att tänka sig en satsning på en ny slags industri i Karlskrona 

berättar han att han tillsammans med dåvarande kommunalrådet Bernt Johnson, 

under den socialdemokratiska partikongressen 1990 träffade dåvarande 

industriministern Rune Molin. Denne hade sagt till dem att glömma planerna på 

en SAAB-fabrik i Karlskrona. Det fanns nämligen ett lokaliseringsbeslut om 

montering av bensinmotorer i Karlskrona för SAABs nya Malmöfabrik. Molin 

hade andra nyheter ”vi jobbar stenhårt på att en ny Teleoperatör- Nordic Tel ska 

lägga sin verksamhet i Karlskrona”. 682  Den omedelbara reaktionen från 

kommunalpolitikerna från Karlskrona var inte att beskriva som entusiastisk.  

Mats Johansson berättar nu i efterhand att han visste vad detta betydde i termer 

av ny näring men att det skulle bli svårt att förklara för partivännerna vad 

satsningen på telekom innebar.  

 
Hur skulle vi kunna förklara vad en mobiltelefonoperatör gör för 
personer som är vana att se järnvägsvagnar med råvaror gå in i 
fabriken och färdiga bakelittelefoner komma ut? Man kunde ju inte 
se vad de gör.683 

 

Uttalandet visar att han i egenskap av socialdemokratiskt ombud känner en 

intressekonflikt mellan att satsa på en dynamisk och ny näringsgren i Karlskrona 

eller att hålla en fortsatt god relation med de lokala socialdemokratiska väljarna. 

Ett faktum som tydliggörs i uttalandet; 

 
I många fall upplever partiet och facket det nya som hotfullt. De 
anser, liksom många andra att det är naturligt att fördjupa sig i det 
man redan har.684  

                                                        
 
681 Hamngren & Odhnoff, 1999; Dolk, 2004; Aftonbladet.  
682 Dolk, 2004. 
683 Dolk, 2004. Sid. 43. 
684 Ibid.  
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I ytterligare ett tillbakablickande perspektiv reflekterar Mats Johansson över att 

den socialdemokratiska valförlusten i kommunen 1991 var ett direkt resultat av 

att man misslyckats med just denna förklaring. De lokalpolitiska 

socialdemokraterna gör analysen att;  

 
Jan-Åke Karks tal om ett telekomcenter var för abstrakt. Människor 
frågade, vad gör dem gör på Nordic Tel? Det är svårt att förklara i 
en genuint socialdemokratisk stad. På Europolitan och Ericsson 
Software finns ju inga LO-medlemmar.685   

 

I en intervju i Aftonbladet beskriver Mats Johansson hur det kändes som en svår 

utmaning att försöka hålla ihop samhället. Han menar även i detta resonemang 

att det fanns en tydligt märkbar intressekonflikt mellan att satsa på det nya IT-

klustret eller att bedriva en traditionell socialdemokratisk politik.686  

 
Politiken har den inbyggda motsättningen att man söker mandat i 
de befintliga strukturerna för att skapa något nytt. Då är det 
besvärligt att få stöd för förändringar. Det är en politisk paradox i 
förändringsarbete. Skiften är alltid svåra. Man måste våga gå på 
otrampad mark. Detta är riskabelt, särskilt för politiker. Förändring 
är inte demokratisk. […] det finns få krafter i lokalsamhället som 
talar om det nya. Det gamla har alltid sina ambassadörer. Och det 
måste man ha respekt för.687  

 

I arbetarrörelsens olika relationer har således beroenden och förväntningar vävts 

in genom historien. I detta läge måste de socialdemokratiska lokalpolitikerna 

utvärdera sina relationer och identifiera vilka normer som är möjliga att bryta mot 

om de syns gagna ett överordnat syfte. Ett sätt för de socialdemokratiska 

politikerna att rättfärdiga de näringslivspolitiska satsningarna för väljare i 

Karlskrona var att försöka argumentera för skapandet av arbetstillfällen. Dessa 

arbetstillfällen var däremot inte aktuella till den arbetslöse industriarbetaren, 

däremot till dennes barn eller barnbarn. Ett slags löfte om framtiden. I detta 

understryks aspekter av en platsbunden lojalitet. Den politik som fördes i 

transformationens Karlskrona bröt annars i många avseenden förtroenden som 

var givna av väljarna. Många hade svårt att känna igen sig i de näringslivspolitiska 

satsningarna. De socialdemokratiska politikerna la därför tonvikt på att återskapa 

förtroendet i relationen till sina väljare genom att försöka skildra en ny gemensam 

förståelsehorisont inför framtiden. De socialdemokratiska politikerna tog inte 

                                                        
 
685 Hamngren & Odhnoff, 1999. Sid. 28.  
686 Aftonbladet 
687 Dolk, 2004. 
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lättvindigt på dessa spänningar utan upplevde nog i många avseenden hur de bröt 

mot förväntningar, något som till exempel framkommer i uttalandet ”Lyckan för 

oss är att antalet jobb inom tillverkningsindustrin faktiskt också ökat”.688  

 

I den allmänna debatten förefaller det som att det finns dubbla känslor inför hur 

den ekonomiska utvecklingen i Karlskrona baseras på en ny industri vars 

arbetstillfällen kräver kvalificerad utbildning. I Blekinge Läns Tidning återfinns 

ett uttryck för detta i ett utdrag ur en artikel med rubriken ”Riskerna med IT” 

från år 2000;  

 
För Blekinge är det en hälsosam stimulans med all denna aktivitet 
och alla dessa nyinflyttade, en aktivitet som får följdverkningar på 
många områden. De flesta är positiva. Men till de negativa hör 
onekligen just detta att teknik-språnget är så stort att jobben främst 
går till inflyttade. Det ger spänningar.689 

Vad vi ser här är till viss del världsbilder som står i konflikt med varandra. Vilket 

manifesteras av aktörer som understryker sina egna intressen. Kritik mot 

anammandet av kunskapssamhällets premisser hävdade att ”detta var en tid för 

individuella värderingar, för entreprenörskap och flexibel produktion långt 

bortom starka fackföreningar och solidarisk välfärdspolitik”.690 Denna konflikt 

utspelar sig med andra ord inte enbart i Karlskrona utan är, ett för tiden 

signifikant tecken. Däremot fick det yttringar i Karlskrona där skillnaden mellan 

det gamla och det nya manifesterades tydligt. Så hur upplevde enskilda individer 

sitt möte med det traditionella Karlskrona? Hur såg en eventuell intressekonflikt 

ut från deras perspektiv? 

 

IT-entreprenörerna som jag har intervjuat för denna studie beskriver att de inte 

mötte något direkt motstånd i sina etableringar av företag. De beskriver snarare 

att det var tvärtom. Att deras handlingsstrukturer inte hade något med det gamla 

Karlskrona att göra. När de gjorde sina val behövde de inte förhålla sig till någon 

intressekonflikt i samhället, de beskriver istället en känsla av att befinna sig i en 

”egen fil eller nytt spår”.691 De beskriver också att de inte var direkt intresserade 

av det lokala näringslivet i den bemärkelsen utan det var fullt fokus på den egna 

verksamheten och de relationer som var direkt relaterade till den. En av dessa IT-

entreprenörer och tillika investerare beskriver att det däremot inte är särskilt lätt 

att bygga upp ett umgängesliv i Karlskrona, vilket till viss del kan återföras på ett 

                                                        
 
688 Ibid  
689 Blekinge Läns tidning. Riskerna med IT. 2000-08-02  
690 Andersson, 2009. Sid. 131.  
691 Intervju med IT-entreprenör.  
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antagande om en splittring i det gamla, orsakad av det nya. Svårigheter att skapa 

sociala relationer med andra i lokalsamhället skulle med andra ord kunna handla 

om att man lever i mer eller mindre socialt åtskillda världar med liten eller ingen 

delad relevansstruktur. Detta är aspekter av det sociala livet som framkommer i 

en intervju med en IT-entreprenör. Han beskriver att han har sina viktigaste 

affärsnätverk på andra ställen än i Karlskrona och att detta även i hög 

utsträckning gäller vänner. Han känner väl till andra entreprenörer och 

medlemmar av det som kan beskrivas vara något slags IT-Community men det 

är inte på nivån av att de umgås.692 Detta verkar vara ett fenomen som är lika för 

många av de inflyttade jag har intervjuat. De affärsliknande sociala relationer som 

etablerades med IT i fokus kan i enlighet med en sådan bild beskrivas ha de svaga 

bandens karaktär. I det nya Karlskrona utvecklas en kultur som på många sätt 

kunde varit inspirerad av Silicon Valleys livsstil i avseendet att ”ingen känner 

någon annans mamma” utan är snarare ett nätverk av främlingar. 693 

Inträdesbarriärerna till de sociala sammanhangen är inte lika höga som till den 

första pelarens nätverk. Här behövde man inte tillhöra en särskild grad, parti eller 

kön för att delta. Men innehållet av de nyttigheter som fanns i utbytet kanske inte 

var lika värdefullt? Uttryckt med utbytessociologiska termer kan hävdas att denna 

form av socialt kapital framförallt beskriver relationer av partnerskap som knyts 

för att uppnå någon form av gemensamt intresse. En intervjuperson beskriver 

vad han upplever vara skillnader mellan det gamla och det nya segmenten av 

människor och deras relationer i Karlskrona.  

 
Det gamla Karlskrona kunde vara så trögt. I det nya var det fler som 
var öppna och ville hitta på lite saker, inte bara springa på ordnar. 
Det känns som att det kom lite nya människor som såg lite mer 
affärsmässigt på saker och ting. I det gamla om man säger så, var 
det så många som ville skydda sitt. Nu åker jag ut till min ö dit ingen 
annan får komma, liksom.694  

 

Konflikter ses här som exempel på situationer där det fanns skilda värderingar, 

eller åtminstone där brottet mot outtalade regler blev kännbart. Upplevelser som 

några intervjupersoner haft handlar om att de har känt sig manade att bete sig på 

ett speciellt sätt i egenskap av att vara inflyttade. En intervjuperson berättar att; 

”I Karlskrona är det så, att det fulaste du kan säga är att inte tala om hur vackert 

och fint och bra det är.695 Att inte hylla det lokala framstår alltså som en handling 

i sig självt. I intervjuerna beskrivs detta som en slags lokalpatriotism som vurmar 

                                                        
 
692 Intervju med IT-entreprenör. 
693 Cohen & Fields, 2000. Sid. 191. 
694 Intervju med f.d. IT-chef på Europolitan.  
695 Intervju med f.d. rektor vid Högskolan Karlskrona/Ronneby.  
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för platsens skönhet. Föreningen Gamla Karlskrona beskrivs av några 

intervjupersoner ha en central roll att fylla i framhållandet av det traditionella, och 

värnandet om lokalhistoriska intressen. För att göra en poäng säger en 

intervjuperson; ”Jag skojade om att starta nya Karlskrona för dem som bott i 

staden i max 10 år”696 

 

En annan form av friktion eller spänning beskrivs av en intervjuperson som har 

mött ogillande reaktioner på sitt val av bil eller annan synlig konsumtion, som 

kan sägas vara markörer för att ha relativt gott om tillgångar. Han säger; ”det 

passar sig inte att skryta med pengar här, man sticker inte ut lika mkt om man gör 

det i Stockholm” Han uttrycker vidare att det mer eller mindre outtalade 

missgillandet inte är värre än att de har kunnat gå vidare utan att begränsas av 

det. Som exempel framhåller han; 

 
I början tyckte min fru att det kändes lite så där med bilen, men nu 
är det ok, nu tar hon Jaguaren till affären.697  

 

På samma tema berättar flera entreprenörer hur den mest påtagliga spänningen i 

mötet med det traditionella Karlskrona kommit till uttryck i skapandet av ett 

umgängesliv. I ett samtal med en inflyttad entreprenör aktualiseras frågan om hur 

han upplevde mötet med Karlskrona. Han drar ut på svaret ganska länge och 

svarar att det faktiskt var ”sådär”. Men andra ord en inte allt igenom angenäm 

upplevelse. Han beskriver vidare hur han upplever att det var svårt att komma in 

i samhället och att han inte riktigt hittade sin roll.698 En möjlig anledning till att 

det upplevs som svårt att skaffa ett socialt umgängesliv kan vara att Karlskrona 

under lång tid har haft ett semi-organiserat socialt liv som har dominerat 

livsformen för många innevånare. Antingen var man med i ett formellt socialt liv, 

det vill säga ordensliv, mässliv, kyrkan eller idrottsrörelsen eller umgicks man mer 

informellt med grannar, släkt och familj. Sådana relationer formeras över tid och 

har naturliga barriärer mot omgivningen. Kommer man nyinflyttad till ett 

samhälle har man helt enkelt inte tiden på sida. Integrationen med omgivningen 

är således ett resultat av utbyten och sociala investeringar.  

 

När nyinflyttade personer kom till Karlskrona och sökte integrera sig i samhället 

aktualiserades förekomsten av en del traditionellt ankrade världsbilder. Det ska 

emellertid inte läsas som att ett enhetligt lokalsamhälle reagerar på det nya som 

kommer utifrån, snarare är det uttryck av världsbilder och därmed intressen som 

                                                        
 
696 Intervju med f.d. rektor vid Högskolan Karlskrona/Ronneby. 
697 Intervju med IT-entreprenör. 
698 Intervju med IT-entreprenör. 
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haft förutsättning att reproduceras i ett relativt homogent industrisamhälle och 

därför fortfarande finns kvar. I Karlskrona har livsformen för de flesta inneburit 

att man ha relaterat till ett kollektiv. I mötet med en mer individualistisk livsform 

uppstod därför en slags konflikt. Det framstår som att individualism tolkas som 

egoism och att det föds en slags misstro och brist på tillit till de individer som 

kommer utifrån och driver sina intressen. I ett exempel beskriver en entreprenör 

hur han bott i Karlskrona ett kort tag med familjen innan de hittade ett hus som 

blev ledigt som de ville ha. Huset ligger på ett av Karlskronas högst värderade 

havsnära bostadsområden. Hans köp av huset blev till en allmän angelägenhet i 

lokalpressen, som åkte runt och fotograferade alla närliggande hus och 

spekulerade kring vem det var som lagt så mycket pengar på det fina huset på 

Arnö? Vinklingen på artikeln i lokaltidningen visar en slags motsättning i 

intressen och att de fina husen helst ska innehas av infödda Karlskroniter eller 

åtminstone av någon som har en mer konkret lokal förankring. En tillhörighet till 

Kockums (varvet), flottan, KA2, ABB eller landstinget hade mot bakgrund av 

den förklaringen varit mer begripligt. Högskolan, IT-företag eller 

investeringsverksamhet framstod i sina otraditionella former inte lika 

förtroendeskapande. Det fanns en skepsis gentemot de inflyttade som bland 

annat ges uttryck i en bildtext i Aftonbladet där en av villorna är fotograferad. 

Där står att läsa; 

 
Gräddhylla för miljonärer. Stumholmen [sic!] mitt i 
Karlskrona håller på att bli ett rikemansreservat där 
stadens nya IT-miljonärer lägger beslag på lyxtomter 
med sjöutsikt. I bakgrunden bygger Europolitan ut på 
högskoleområdet för femte gången på tio år.699  

 

En intervjuperson uttrycker hur han upplevde situationen som inflyttad IT-

entreprenör i Karlskrona; ”inte bara att man är från högskolevärlden och IT-

världen, man är även från penningvärlden på något vis” 700  Denne inflyttade 

entreprenör beskriver hur konflikten med det lokala låg i någras upplevelse av att 

förlora mark till inflyttade som inte hade koppling till det traditionella. Han 

förklarar hur han upplever deras sätt att se saken, uttryckt som; ”här kommer de 

här rika människorna in här och tar över alla våra fina lägen”.701 Han tillägger att 

”som tur var kom den lokala ICA-handlaren, ja han som äger Maxi och köpte 

                                                        
 
699 Aftonbladet har skrivit Stumholmen men det är Arnö som visas på bilden och som ligger 

nära Gräsvik och Europolitan som omnämns i bildtexten. 
700 Intervju med IT-entreprenör. 
701 Intervju med IT-entreprenör. 



 

208 
  

huset på udden- och han betalade ännu mer”.702 På något vis upplevde han att 

det gav perspektiv på händelserna. Samma slags spänning eller polemik 

underblåses av lokaltidningen som skriver såhär;  

 
Det har länge skvallrats om vem som köpt Arnövillan på norra 
udden. Har en ny IT-miljonär kommit till stan, är det en 
högskoleprofessor, hur mycket gick kåken för? Nu vet vi. Han är 
arbetargrabben som växte upp i en trea på Saltö, tillsammans med 
fem syskon. [...] Det är vanligt kneg som gjorde honom 
förmögen.703 

Utifrån ett perspektiv av socialt kapital kan den bristande tilliten till nyinflyttade 

personer, IT-entreprenörer, professorer m.fl. i grunden handla om att utbyten 

inte ännu hunnit utvecklas och inga ömsesidiga förtroenden eller förpliktelser har 

bäddats in i relationen. Tendensen att känna osäkerhet inför nya människor i sitt 

lokalsamhälle skulle utifrån en sådan tolkning handla om rädsla att få sin 

världsbild utmanad.  

 

Motsvarande exempel syns i reaktioner på att det inom IT-sfären på 1990-talet är 

flera yngre människor som tjänar mycket pengar, dels på förhållandevis höga 

löner men framförallt på försäljning av sina företag.  I ett reportage ur veckans 

affärer görs det tydligt hur lönerna i Karlskronaregionen ökade snabbare än i 

Stockholm, tack vare den snabbt framväxande IT-industrin.704  

 
Det har blivit en marknad för exklusiva villor med priser som 
tidigare har varit förbehållet storstäderna. Tidsmässigt kan denna 
marknad sättas i samband med Karlskronas utveckling till en 
ledande IT-stad de senaste fem åren705 

Framgångsrika IT-entreprenörer i Karlskrona var inte beroende av en lokal 

förankring i Karlskrona för att skaffa riskkapital av investerare, och flera IT-

entreprenörer hade i hög grad sitt sociala kontaktnät utanför regionen.706 En ung 

entreprenör som vid försäljningen av sitt och sina kompanjoners företag blev 

                                                        
 
702 Intervju med IT-entreprenör.  
703 Sydöstran 2000-08-03. Varför ska man ha pengarna på banken? Arbetargrabben från Saltö 

flyttar till mångmiljonkåk på Arnö.  
704 Computer Sweden, 001129. IT-lönerna ökar snabbast i södra Sverige. Miraklet i Blekinge. 

Veckans affärer 2000-05-29. Se appendix över löneökningens omfattning. Statistik hämtad från 

SCB. 
705 Pris: över 10 000 000:- Blekinge läns tidning 2000-08-02 
706 Intervju med två IT-entreprenörer. 
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omtalad IT-miljonär reflekterar kring hur det mottogs i det lokala och hur han 

tolkar reaktionerna;  

 
Det var en del misstänksamhet men jag måste säga att 80 % av det 
som kom ut ur media till exempel, var väldigt generöst och positivt. 
Det var inte missunnsamma eller misstänksamma, det var mer 
såhär; Vi förstår inte? Och när folk inte förstår så är det ju ganska 
lätt att projicera det på någon annan. […] men jag upplevde det 
aldrig som fientligt eller att det hindrade mig i mina affärer, ja du 
vet. Nämen, jag tror det var helt enkelt svårt att förstå, jag menar 
mina föräldrar fattar ju fortfarande inte vad det är jag gör, så det är 
ju inte så konstigt.707  

 

Att inte förstå skapar tvivel i den ömsesidiga orienteringen av varandras intressen. 

Eftersom relationer i hög utsträckning kan ses som skuld och beroende till 

varandra kan oberoende och avsaknad av utbyten upplevas som en misstro av 

varandras intentioner. Det är med andra ord svårare att skapa sig en uppfattning 

om varandras framtida handlingar.  

 

Sedan framkommer även exempel på där entreprenöriella initiativ har försvårats 

på grund av att de sociala relationerna i det lokala kan beskrivas som täta. I ett 

fall var det två anställda på Ericsson som hade en ganska långt utvecklad affärsidé 

med vilken de uppsökte Almi företagspartner för vidare diskussion om hur de 

potentiellt skulle kunna få hjälp att driva detta vidare. Oturligt nog hade personen 

de kontaktat på Almi en relation till Ericssons Vd vilket resulterade i att 

informationen om deras förehavanden spreds ut med en gång. Representanten 

för Almi ringer upp Jan-Åke Kark på Ericsson och säger ”du jag har några av 

dina anställda killar här, vad tycker du om det”.708 Dessa entreprenörer startade 

emellertid sitt företag och det gick bra, men fallet tydliggör att nätverket som 

interaktionssätt rymmer aspekter av oprofessionalism då den personliga 

relationen många gånger står i förgrunden. Informationen flödar över alla gränser 

i ett socialt nätverk, på gott eller på ont beträffande den enskilde individen.  

 

Det fanns också konflikter och spänningar i debatten om varför man skulle 

finansiera ett näringslivsprojekt för IT-branschen. Projektledaren för 

TelecomCity menar att satsningen inte var enkel att motivera för den typiska 

socialdemokraten och industriarbetaren i Karlskrona, som hade svårt att se sina 

intressen representerade i näringslivspolitiken. Men, det var inte heller lätt att 

motivera för dem som var kritiska till att kommunen skulle vara aktör på den fria 
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marknaden. I denna debatt synliggörs alltså ett motstånd, fast av två skilda 

anledningar.709  

 

Ytterligare ett exempel som understryker divergerande intressen i lokalsamhället 

är i debatten om Stumholmen i Karlskrona. Ön är ett före detta militärt område 

som öppnades för allmänheten 1993. Till saken hör att Stumholmen är attraktivt 

beläget på Trossö, vilken är ön där Karlskronas stadskärna ligger. Nu hördes 

intressen som ville bevara och inte utsätta Stumholmen för exploatering, och 

detta stod i kontrast mot intressen som ville utveckla stadsmiljön och bland annat 

bygga bostäder. I sammanhang av denna process var det flera militärer som 

uttryckte missnöje kring att göra Stumholmen tillgängligt för civila.710 Konflikten 

lyfts fram i intervjuer som ett exempel på hur transformationsprocessen av det 

slutna till det öppna Karlskrona kantades av både ivrare och konservativa 

intressen.  

 

Bevarande kontra exploatering är ett begreppspar som har aktualiserats vid ett 

flertal tillfällen, till exempel när det gäller hur Karlskrona ska kunna öppna upp 

för nya möjligheter i turismnäringen. Det fanns i sammanhang av denna debatt 

ett slags motstånd i form av en slutenhet vilket före detta kulturchefen på 

kommunen belyser i en ironisk men poängfull parallell med Venedig som har 

”300 års erfarenhet av att ta emot besökare. Karlskrona har 300 års erfarenhet av 

att inte ta emot besökare”.711 Om det inte var fråga om ovilja så var det i alla fall 

en bristande insikt om vikten av att visa upp en attraktiv stad för potentiella 

turister och potentiellt nya kommuninnevånare. Per Erikson berättar att han ofta 

häcklade kommunen för att de som han säger ”hade en krog med havsutsikt och 

hundratals parkeringsplatser med havsutsikt”. Detta vittnar om att det bildats en 

form av förtroendefull relation i vilken kritik kunde framställas och nya 

perspektiv kunde brytas mot varandra. Något som i grunden liknar en 

förtroendefull relation, en utvecklande dialog mellan två aktörer. Men det visar 

också på hur Per Eriksson i denna fråga tydligt positionerar sig i den nya 

näringens intressen. Det behövdes nog någon som tydligt gjorde det, och som 

samtidigt hade tillgång till en del lokala sammanhang, då inte minst politiska. Per 

Eriksson kan återigen beskrivas vara en gränsgångare, med tillträde till flera olika 

sociala arenor.   

 

                                                        
 
709 Intervju med kommunens näringslivsutvecklare. 
710 Intervju med ledande socialdemokratisk politiker. 
711 Citat av Ivar Wenster i Per Strömberg. Kalla Krigets försvarsanläggningar. Kulturarv, turistmål och 

upplevelserum, Exemplen Aspö och hemsö. Kristiansand. Sid 25. 
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Jag ställde frågan till intervjupersonerna som fanns i IT-industrins sammanhang 

hur de uppfattade debatten om att Karlskrona skulle bli världsarvsmärkt. Någon 

framhåller i sitt svar att det kändes som att denna debatt blev en form av konflikt 

där det gamla Karlskronas olika representanter skulle positionera sig gentemot 

det nya. Som en slags motreaktion på alla nya etableringar. En företrädare för 

intresseföreningen Gamla Karlskrona uttrycker hur han uppskattade att man tog 

fasta på att det finns sådant som ska vara beständigt och att allt inte utspelar sig i 

”Cyberspace”.712 En frustration över denna diskussion framträder i ett citat från 

en intervjuperson som säger; ”Då kan man lika gärna göra ett museum av hela 

stan”. 713 Med referens till ett sådant uttalande kan somliga positioneringar i 

debatten om världsarvet ses som en reaktion på allt nytt som Karlskrona upplevt 

de tidigare 10 åren.  

 

Det missnöje som kommit till uttryck från entreprenörer vad gäller 

kommunalpolitiken i Karlskrona handlar framförallt om beroenden och 

lojaliteter som bäddat in socialt kapital mellan drivande aktörer. Detta 

kommuniceras när en av intervjupersonerna beskriver Karlskronas politiska 

klimat i liknelse av en ”småstadsmentalitet som är guidad av lojaliteter”.714 I ett 

uttryck med avseende att göra en kraftfull poäng menar en av intervjupersonerna 

att Karlskronas kommunalpolitiska historia ända fram till idag har burit 

maffialiknande förtecken vad gäller dess lojalitet och nätverk.715 Jag tolkar dessa 

uttryck som en frustration över den utdaterade föreställning många 

kommunalpolitiker uppvisar och hur de tenderar att bekräfta varandra i sin 

föreställning och prioritera relationer av ren lojalitet.  

 

Ett annat problem som framkommer är upplevelsen av att lokalpressen manar 

fram en bild som i termer av tradition visar ett motstånd mot det som kommer 

utifrån. En av de entreprenörer som intervjuats säger att; 

 
Det är omöjligt att ha att göra med lokalpressen eftersom de i regel 
skriver negativt om de företagare som är inflyttade till 
Karlskrona.716 

 

                                                        
 
712 Intervju med representant för intresseföreningen Gamla Karlskrona.  
713 Intervju med IT-entreprenör.  
714 Intervju med IT-entreprenör 
715 Intervju med IT-entreprenör 
716 Intervju med IT-entreprenör 
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Han fortsätter; ”även när det gäller offentliga organisationer förefaller det vara 

näst intill en merit att vara infödd Karlskronit”.717 Detta ger en indikation om hur 

motsättningen mellan tradition och nyskapande upplevs av en individuell 

företagare på 1990-talet och tidigt 2000-tal i Karlskrona. Han beskriver vidare 

hur han upplever den väletablerade industrin och kommunalpolitiker som centrat 

i ett träd och att årsringarna av näringslivsutveckling kommer längre från 

stammens mitt. I liknelsen finns en känsla av att inte vara relaterad eller tillräckligt 

uppskattad och att politiker hör till det traditionella segmentet i den lokala 

strukturen. Anmärkningsvärt i sammanhanget och något som kan sägas 

underbygga hans upplevelse är det faktum att få ledande kommunala politiker vid 

tiden för denna studies avgränsning var inflyttade till Karlskrona. 

 

I en sådan skildring ligger betoningen på isärhållande av det nya och gamla. Men 

det finns även exempel på hur sociala gemenskaper med lokal förankring såsom 

kyrkan eller ordensliv har fungerat som drivmotorer in i det lokala. Sett ur ett 

makroperspektiv kan begreppsparet sammanlänkande och bindande kapital 

hjälpa oss att belysa hur varaktiga relationer inte uteslutande är bindande i 

bemärkelse att de verkar hämmande. Samma sociala gemenskap kan i ett 

perspektiv av regional utveckling tjäna sammanlänkande då nya individer 

kommer utifrån och integreras in i lokalsamhället. De inflyttade är att jämföra 

med en exogen utvecklingsfaktor i ett sammanhang som kanske inte utvecklats 

utan inflyttning av nya individer. Ur ett individuellt mer mikroorienterat 

perspektiv kan man föreställa sig hur inflyttade kan börja i en gemenskap, till 

exempel frikyrkan, golf -eller fotbollsklubben som guidas av ett traditionellt 

förpliktelsekapital i bemärkelse av att det finns en relation och en historia av 

förpliktelser och beroenden. Och ur denna gemenskap kan även affärsliknande 

relationer möjliggöras. Smörjmedlet som möjliggör handlingar och 

förverkligande av aktörens intressen är då ett förtroende som från början är 

ankrat i de lokala gemenskaperna. Etablerade relationer i det lokala kan således 

utgöra både hinder och möjligheter för förändring. 

 

I ett initialskede var det måhända svårt att definiera vad det var för slags 

entreprenörer och investerare man hade att göra med. Men efter hand 

utvecklades olika former av utbyten. Flera av de entreprenörer som gjorde stor 

förtjänst i försäljningen av sina företag har valt att bedriva investeringar i andras 

företag, både i globala projekt och i företag i Blekinge. Med en utbytesteoretisk 

terminologi kan vi betrakta investeringarna som en form av gengåva till det lokala. 

Intressant att notera är att dessa utbyten inte verkar vara branschspecifika. 

                                                        
 
717 Intervju med IT-entreprenör 
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Investerarna har utbyten och äger andelar i företag som tillhör flera olika sorters 

branscher i Blekinge, inte bara sådant som direkt relaterar till IT.718 Framväxten 

av deras utbyten kan ses som skapande av ett socialt kapital och det kan också 

ges betydelsen av att bygga länkar mellan den första och den andra pelaren av 

socialt kapital.  

 

I en intervju i Sydsvenskan intervjuas en av Karlskronas IT-miljonärer under 

rubriken ”Man ska inte tjuvhålla på förmögenheter”. I texten framgår att han tycker att 

pengarna ska ”arbeta och helst i sådana former att utfallet blir till nytta för många. 

Han gör i detta en poäng av hur han återinvesterar sina miljoner i det lokala. 

Investeringarna gör han i företag, i entreprenöriella initiativ, i skolskjutsar med 

mera. 719  Vad kan en sådan handling vara uttryck av? Vänder vi oss till 

teoribildningen som studerar gåvans logik kan ovanstående exempel vara ett 

uttryck för att skapa eller behålla sin status i lokalsamhället. För att använda 

Mauss uttryck ” generositetshandlingar är inte utan egennytta”.720 Konsekvensen 

utöver den uppenbara nyttan för lokalsamhället blir ett ökat socialt kapital med 

fler obligationer i den lokala sociala väven av utbyten.  

 

I resonemanget kring hur nya sociala relationer fick utrymme att utvecklas i 

Karlskrona kan vi ta fasta på hur den ekonomiska krisen skapade utrymme för 

den nya produktionens sammanhang. Fler faktorer som hjälpte till att synliggöra 

”gläntan” eller möjlighetsutrymmet för ”det nya” var det ökade politiska 

engagemang som aktualiserades i samband med stagnationens krismedvetande. 

Jag skulle långt ifrån vilja påstå att de ledande kommunpolitikerna valde att satsa 

på IT- företag i Karlskrona på grund av sitt genuina intresse för 

informationsteknologin och kunskaper om dess framtida potential. Istället vill jag 

hävda att de letade efter en industriell utvecklingsmöjlighet och insåg med hjälp 

av sina institutionaliserade politiska kontakter hur en industri av denna dimension 

kunde skapa arbetstillfällen. En entreprenör som intervjuats för denna studie ger 

i följande citat uttryck för ett avståndstagande från bilden av kommunen som 

medvetna drivande utvecklare av IT-klustret i transformationens Karlskrona; 

”De hade kört en fiskesatsning som inte föll väl ut, så då testade dem att köra lite 

telekom”.721  

 

                                                        
 
718 Intervju med ett antal IT- entreprenörer angående detta fenomen och en kartläggning via 

www.allabolag.se  
719 Sydsvenskan. Man ska inte tjuvhålla på förmögenheter. 2005-04-21 
720 Mauss, 1997. Sid. 95. 
721 Intervju med IT-entreprenör.  
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I intervjuer med politiker som var med i processen med att försöka påverka 

regeringen att lokalisera en större arbetsplats till Blekinge skildrar själva en bild 

av hur lite dem visste om IT och telekomindustrin i ett initialt skede. En av dem 

säger; ”jag trodde att mail var något man fick laminerat hem i brevlådan”.722 Och 

när de blev introducerade till idén om en tredje telefonoperatör som eventuellt 

skulle kunna hamna i Karlskrona beskriver en av dem hur han såg en jättelik 

traditionell telefonväxel framför sig, där det satt kvinnor och kopplade om samtal. 

Historierna berättas antagligen i syfte att göra en poäng av hur ny tekniken var 

vid denna tid och hur lite de visste om vilken potential den rymde.  

 

Det finns dem som menar att lokal förnyelse i samhälle och näringsliv har sin 

grund i kreativa, dynamiska och kaosartade miljöer.723 Med ett sådant perspektiv 

väcks frågeställningar om var en ny dynamisk industri har förutsättning att 

blomstra. Jag vill hävda att detta handlar om både tillfälligheter och om befintliga 

lokala förutsättningar för att ta emot det nya. Dessa förutsättningar behöver inte 

enbart i sin definition vara mottagliga och öppna för att integrera nya företag. 

Gynnsamma förutsättningar kan även bestå i att det finns ett ”social glänta”, ett 

öppet utrymme vilket kan fyllas av det nya. Detta var i viss utsträckning fallet i 

Karlskronas transformation. IT – industrin var en ny industriell möjlighet som 

kunde etableras mycket beroende av att den befintliga industriella dynamiken var 

så pass koncentrerad till få men stora organisationer och produktionsenheter, 

som vid tiden inte var expansiv. Uttryckt med Burts strukturella terminologi kan 

relationerna i det gamla Karlskrona ses som en nätverksstruktur där aktörerna 

främst är upptagna av ”inomgruppsliga” aktiviteter i sina täta nätverk, som i 

Karlskronas fall är detsamma som organisatorisk tillhörighet. Därför tar de ringa 

notis om de nätverk till vilka länkarna är svagare. Vid dessa glesare delar av 

nätverken, som Burt kallar strukturella hål fördröjs eller hindras flödet av idéer, 

information, kunskap, traditioner och vanor.724 Det som förefaller handla om en 

inlåsning för Karlskronas ”stigberoende” produktion i en stagnerad ekonomi vid 

slutet av 1980-talet kan till viss del förklaras av att de täta nätverksgrupperna 

baserade på organisation och byråkrati odlat en likriktning och homogenisering 

som inte haft ett utåtblickande perspektiv. 

 

                                                        
 
722 Intervju med ledande socialdemokratisk kommunalpolitiker 
723 För en diskussion om kaosteori som metafor se t.ex. Birgitta Södergren. Om lärandets roll i 

komplexa innovationssystem. I Innovationer. Mats Benner. (Red). Lund: Studentlitteratur.  
724 Ronald Burt. Structural Holes versus Network Closure as Social Capital. I Social Capital Theory 

and Research. Nan Lin, Karen Cook och Ronald Burt (red.). New Brunswick: Aldine 

Transactions. 2001. 



215 
 

Med en kritisk massa av inflyttade människor kan ett parallellt nätverk av sociala 

relationer formera sig och skapa något avsevärt nytt. Dessa relationer var 

funktionella i den meningen att de var etablerade utifrån ett intresse att 

vidareutveckla telekom och IT. Det fanns egna motiv och incitament för 

respektive aktör att samarbeta kring vissa frågor, men konsekvensen av 

samarbetet blev till en ny slags kultur, i högre utsträckning präglad av öppenhet. 

Då infinner sig en kritisk fråga huruvida det fanns förutsättning för det nya att 

reproducera sig på så lösa grunder? Med andra ord, vad har hänt med dessa pelare 

av sociala relationer under de senaste 30 åren? Hur har de påverkat varandra? Har 

1990-talets händelser inneburit någon varaktig förändring av produktion och 

population i Karlskrona? Dessa frågor återkommer jag till i studiens avslutande 

kapitel.  

En sammanfattande diskussion  
Historien om Karlskronas transformation utifrån perspektivet om socialt kapital 

som en möjliggörande struktur för handling, är inte en historia om organisatorisk 

tillhörighet och institutionaliserade gemenskaper. Denna historia beskrivs bäst i 

termer av partnerskap, global kultur kopplad till en IT industri och avgörande 

historiska händelser/tillfälligheter.  

 

Ett brott i vad som förefaller vara ett stigberoende i Karlskronas industriella 

utveckling blev möjligt just eftersom en kritisk massa av människor valde att flytta 

till Karlskrona. Dessa inflyttade människor har bara genom att inte vända sig till 

institutionaliserade förgivettaganden i det lokala verkat som förändringsagenter. 

Entreprenörer, studenter, forskare, företagsledare och investerare som såg en 

möjlighet att utveckla sina idéer, företag, karriärer och liv på en och samma plats. 

Detta bildade karaktären av en ”hot spot” just för att det fanns förhoppningar 

som realiserades i verkliga satsningar. Där utvecklades en särskild sorts anda av 

att allt var möjligt. En mentalitet och jargong som utgjorde ett nytt inslag i 

Karlskrona. Denna framtidsanda och optimism skall ställas i kontrast till hur de 

tidigare åren präglats av ständiga nedläggningar och krisrapporteringar om 

Karlskronas arbetsmarknad.  

 

Vad kan man då lära sig från ”fallet” Karlskronas transformation 1989-2002? Det 

finns många alternativa svar på den frågan. Framförallt skulle det svaret 

understryka vikten av nya inflyttade människor. Personer som har sina personliga 

nätverk och som ingår nya relationer med lokala och andra inflyttade individer. 

Det handlar också om personer som flyttar och om relationer som löses upp.  

 

En annan rimlig slutsats är att, det var förekomsten av de icke-formella 

relationerna, baserade på ett ömsesidigt intresse, som över huvud taget gjorde det 
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möjligt att inleda de samarbeten som lade grunden för Karlskronas förändring av 

produktion och population. Det handlar i hög utsträckning om eldsjälar och hur 

deras starka intresse för det som ska genomföras inte upphör vid arbetsdagens 

slut eller håller sig inom några organisationsgränser. Relationerna och resurserna 

som utvecklat Karlskrona styrs inte primärt av vad som kan sägas vara personligt 

eller offentligt utan är istället integrerade i aktörernas personliga nätverk, i en 

mellanmänsklig bemärkelse.  

 

Dessa inflyttade individer kom också med en alldeles egen agens i samhällslivet. 

Detta framkommer ur intervjuer med entreprenörer där jag inledningsvis hade 

en tendens att fokusera på vilka svårigheter som de upplevt i kontakten med det 

lokala samhället i Karlskrona. Det tog inte många intervjutillfällen innan jag insåg 

att frågan var ställd ur fel perspektiv. Dessa entreprenörer befann sig inte på 

samma horisont som det traditionella Karlskronas aktörer. Flera av de personer 

som drev nya verksamheter inom IT-branschens Karlskrona upplevde inga 

motsättningar. Framförallt eftersom de inte hade några anledningar att stöta sig 

med sociala strukturer som hörde till det gamla Karlskrona. Man var således inte 

särskilt beroende av vad lokala sociala sammanhang tyckte eller gjorde, för man 

hade helt enkelt ingen relation. Det gamla sociala kapitalet hade inga obligationer 

att lösa in av de nya vilket frigjorde ett utrymme för det nya att blomstra. I en 

fortsättning på dessa resonemang kommer nästa stycke att behandla hur olika 

sfärer i Karlskrona minns och tänker kring hur Karlskronas transformation 

kunde bli möjlig. Den diskussionen ska även hjälpa oss att förstå hur världsbilder 

i det gamla och det nya Karlskrona i viss utsträckning skapar åtskilda sätt att 

motivera sina intressen och handlingar.  
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Minnesarbete över Karlskronas ekonomiska trans-
formation 
 

Jag menar före Harrisburg så var det ju ytterst osannolikt att det 

som hände i Harrisburg skulle hända, men så fort det hänt rakade 

ju sannolikheten upp till inte mindre än 100 procent så det var 

nästan sant att det hade hänt. Men bara nästan sant. Det är det som 

är så konstigt. Det är som om man menar att det som hände i 

Harrisburg var så otroligt osannolikt så egentligen har det nog inte 

hänt.  

 

Detta korta utdrag ur Tage Danielsson monolog Om sannolikhet sätter fingret på 

att sannolikhetskalkylen har litet att bidra med i förståelsen av hur något plötsligt 

händer. Därtill är det en intressant jämförelse eftersom Karlskrona som en ”hot 

spot” inom IT-industrin föreföll vara högst osannolikt bara några år innan den 

syntes bli verklighet.  

 

Tage Danielssons kända monolog handlar om kärnkraftsolyckan i Harrisburg i 

USA år 1979. Här lånar jag hans poängfulla ord för att tydliggöra det 

problematiska med att anlägga planeringsperspektiv och 

sannolikhetsresonemang i förståelsen av hur Örlogsstaden Karlskrona med sina 

karaktäristika, så typiska för en industriregion, under 1990-talet transformerades 

till att även bli IT-staden Karlskrona. Jämte perspektivet om den inbäddade 

informella ekonomins relationer, i termer av ett socialt kapital, vill jag därför odla 

tanken om de lyckliga omständigheternas betydelse för att det kunde hända just 

i Karlskrona och vid just det tillfället. Jämförelsen med Tage Danielsson monolog 

är kanske mer underhållande än den är rättvis, då sannolikhetskalkyler inte gör 

anspråk på att förstå sociala processer utan hänför sig till matematisk kalkylering 

av framtida händelser på basis av empiriska observationer, därtill är inte heller 

olyckan i Harrisburg 1979 att betrakta i termer av ”lyckliga omständigheter”.  

 

Innehållet som kategoriseras under denna rubrik är alltså till stor del avhängigt 

vad man som enskild betraktare har förutsättning att se, och svaret blir på så vis 

beroende av vem man frågar. Efterrekonstruktioner av händelser får därtill en 

litet speciell prägel eftersom de i hög grad är sammanbundna med 

intervjupersonens relationer, bakgrund, världsbild och den diskurs som hör till 

synen på centrala frågor. Frågor som till exempel handlar om hur lokal 

ekonomisk utveckling blir möjlig eller osannolik.  

 

Denna del av avhandlingen kommer att gå djupare in i frågan hur det nya 

Karlskronas relationer och världsbilder kan förstås i kontrast till det gamla 
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Karlskrona. Samtalen kretsar kring frågor om hur Karlskronas transformation 

blev möjlig. Svarens spännvidd tangerar olika slags förklaringar som har med 

politik, planering, affärsmöjligheter och lyckliga omständigheter att göra. 

 

Ur dessa minnen har jag möjlighet att definiera sociala relationer mellan olika 

aktörer men också mellan olika sfärer i lokalsamhället Karlskrona. Centrala 

frågeställningar i sorteringen av olika minneskluster är hur intervjupersoner talar 

om förändringens aktörer, relationer och hur olika handlingar rättfärdigas. Efter 

en analys av detta minnesarbete systematiserar jag svaren i olika kluster som har 

direkt koppling till politikens sfär, det lokalas sfär, entreprenörernas sfär och 

akademins sfär. 

 

Den politiska sfärens minne återkommer till skildringar av 1990-talets 

transformation som om den vore först och främst ett resultat av en lyckad 

arbetsmarknadspolitik. Minnesbilderna är koncentrerade till att utspela sig i 

Karlskrona och i Stockholm och understryker vikten av de goda relationerna med 

socialdemokratiska politiker i regeringen. En beskrivning som återspeglas i citatet 

”Alla resor till Stockholm gav resultat” och ”Vi gjorde det för att klara jobben”. 

Argumentet att det var en genomtänkt strategi som gjordes för att klara jobben, 

innehåller två intressanta aspekter. För det första sätts stor tilltro till tanken att 

ett politiskt initiativ till denna typ av ekonomisk transformation är möjlig. I den 

politiska sfärens diskurs konstrueras således etableringen av den nya industriella 

specialiseringen med en terminologi som påminner om något som liknar en social 

ingenjörskonst. Det framstår i olika skildringar som om Karlskronas 

transformation blev möjlig för att kommunen var ”framsynta”. En hållning som 

också blir synlig när enskilda politiker minns tillbaka med orden ”vi tänkte 

mycket”. Den andra intressanta aspekten som framkommer ur citatet ”vi gjorde 

det för att klara jobben” är att, det handlar om ett slags rättfärdigande där man 

understryker sin lojalitet med de socialdemokratiska väljarna.  

 

I samtal med personer från den politiska sfären om vem som var central i 

utvecklingsarbetet framhålls först och främst andra socialdemokratiska politiker, 

företrädesvis på regeringsnivå men även finansmannen Ulf G Lindén. En effekt 

av att göra det är att man samtidigt understryker den egna rollen som 

kommunalpolitiker. Det är relationen mellan den lokala politikern och den 

nationellt förtroendevalda politikern i regeringen eller finansmannen som 

framstår vara viktig. Detta är en företeelse som stärks av det faktum att det råder 

delade meningar kring vem som kan identifieras vara politikens nyckelperson för 

Karlskronas transformation. I intervjuerna var min fråga om vilka personer som 

kunde identifieras spela en avgörande roll för Karlskronas transformation, 

förutsättningslös och utan baktankar. Det visade sig emellertid vara en i vissa 
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avseende känslig fråga. Detta eftersom det enligt vissa uppfattningar fanns dem 

som mer eller mindre orättfärdigt tagit åt sig för mycket ära. Man kan alltså 

identifiera en viss form av maktkamp i den kommunalpolitiska 

historieskrivningen av vem som är transformationsprocessens rättmätige 

nyckelaktör.  

 

Gemensamt för den politiska sfärens minnen är även hur de koncentrerar 

retoriken och rättfärdigandet av handling kring en diskussion om medborgarskap. 

Relationerna beskrivs utifrån grundantaganden om solidaritet och jämlikhet. Det 

kollektiva intresset hålls i den konstruktionen framför egenintresset och fokus 

ligger på den formella officiella informationen, och inte särskilt mycket på det 

egna nätverkets betydelse för tillgång till information. De sociala relationerna som 

framhålls varit avgörande var med andra ord organiserade initiativ som 

Blekingen, Blekinge forskningsråd och TelecomCity. När det kommer till att 

identifiera etableringar som var avgörande för transformationen till det nya 

Karlskrona så framstår lokaliseringen av Boverket och Kustbevakningen lika 

viktiga som etableringen av Högskolan Karlskrona/Ronneby, Nordic Tel och 

EP-data. Man kan dra slutsatsen att den politiska sfären gärna söker sig till 

verklighetsbeskrivningar som håller organisationen central.  

 

Ett annat sätt att understryka den egna funktionen är att minnas 

transformationsprocessen likt den vore en ”policysaga”. Tendenser till detta syns 

i hur man i den politiska sfären upplever att man utifrån sina lärdomar från 

satsningen med Fiskericentrum hade möjlighet att applicera samma 

grundläggande tanke om klusterbygge på IT-industrin istället.  

En enskild representant för det som här kallas den politiska sfären påtalar i ett 

intervjusamtal att han inte håller med om mitt kritiskt formulerade perspektiv och 

menar ”varför ska man fokusera på konflikterna, jag tycker om att vara 

konstruktiv”. Den avgörande skillnaden ligger i förhållningssättet till det som 

diskuteras. Min kritiska hållning är beskrivande medan den policyorienterade 

blicken är föreskrivande och syftar till att identifiera ”verktyg” för 

utvecklingsarbete. En sådan föreställning understryker att politiken och 

planeringsperspektiven orienterar sig efter en linjär syn på utveckling. Tanken om 

lyckliga omständigheter eller slumpens betydelse blir problematisk eftersom man 

framförallt vill fokusera på det som till synes är möjligt att styra. Allt annat vore 

att motverka sin egen roll.   

 

Det finns emellertid möjlighet att nyansera beskrivningen av politikens sfär och 

deras syn på lokal ekonomisk utveckling. I en intervju med en ledande 

socialdemokratisk politiker framgår inte först och främst ett planeringsperspektiv 

i talet om IT-industrins framväxt. Istället understryks den egna rollen mer i 
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termer av att möjliggöra den utveckling som drivs av andra aktörer. Hans roll 

framstår snarare som en gränsgångare i det sociala landskapet av olika slags 

intressen.  

 

Ett annat sätt att beskriva transformationens förutsättningar är att liksom den 

lokala sfärens minne hävda att det nya bygger på det gamla. Att 

utvecklingskrafterna framförallt är endogena i sin karaktär.725 Man menar då att 

Karlskrona alltid har varit specialiserat inom teknik. Påståendet rymmer implicita 

antaganden om att Karlskrona i egenskap av industriregion inrymde någon slags 

grundnivå av teknisk kompetens. Det finns ett intresse av att bevara bilden av 

den industriella strukturen som ett resultat av en långsamt framväxande process. 

Denna sfär består till exempel av lokala intresseföreningar men även museum 

och lokalt föreningsliv. I samtal med personer som tillhör intresseorganisationen 

Gamla Karlskrona framkommer en bild av Karlskronas utveckling där 1990-

talets peak av IT-företagsetableringar ses som en fortsättning på 1960-talets 

satsningar på tillverkningsföretag, där till exempel Uddcomb möjliggjorde en stor 

investering i den nya specialiseringens industri.726 Men framförallt framhålls LM 

Ericsson som kärnan till utvecklingen för IT och telekomindustrin i stort. En syn 

på utvecklingen som alltså också understryker endogena förklaringsfaktorer. 

 

Hur ser då deras minnen över 1990-talets expansiva utveckling ut? När stora 

operatörsföretaget Europolitan etableras i Karlskrona och Ericsson Software 

Technology expanderar på ett sällan skådat slag, samtidigt som den högre 

utbildningen etableras i Blekinge för första gången i historien? Svaret är dessvärre 

att, skulle vi enbart döma utifrån arkiven och samtidsbevakningen som gjordes 

på Blekinge Läns Museum skulle vi inte kunna vara säkra på att IT-branschens 

etableringar i Blekinge någonsin har ägt rum. Vad handlar detta om? Finns det en 

förklaring till varför det är så, och som rimligen kan återföras på resonemanget 

om hur det gamla och det nya står i relation till varandra?  

 

Statens maritima museer (SMM) har i uppgift att samla in och bevara 

örlogsflottans föremål och skildra dess utveckling. Den första pelarens sociala 

kapital i Karlskrona hittar därför lätt sina sammanhang och intressen i de 

utställningar som framställs på Marinmuseum och som bevaras i deras 

föremålssamlingar, arkiv och bibliotek. Mer anmärkningsvärt är hur Blekinge 

                                                        
 
725 Endogena/exogena utvecklingskrafter har att göra med synen på huruvida 

utvecklingskraften kommer inifrån eller utifrån. Endogena utvecklingskrafter brukar tillskrivas 

spela en avgörande roll inom institutionell teori. Se tillexempel Morgan, K. (1997). The learning 

region: Institutions, innovation and regional renewal, Regional Studies. 31. 
726 Intervju med representant från Intresseföreningen Gamla Karlskrona. 
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Länsmuseum inte har dokumenterat etableringen av stora telekom och 

mjukvaruföretag i Karlskrona, vilket annars kan antas ligga i deras intresse, som 

näringslivshistoria. Inte heller högskolans tillblivelse är dokumenterad. 727  Att 

akademin etablerades i Blekinge för första gången kan annars förutsättas vara en 

stor händelse i Blekinges historia. Det kan förvisso vara så att betydelsen av det 

som hände inte klarnade förrän en viss tid hade gått. Det är ett argument som 

bryts av det faktum att man inte heller har samlat in skildringar och dokument i 

efterhand.728 Den mer troliga förklaringen är dock att länsmuseet som aktör 

relaterade till de redan etablerade intressena inom de ”gamla Blekinge” och fann 

inte etableringen av en helt ny industriell specialisering som intressant att 

dokumentera för eftervärlden. Det kanske inte prioriterades bort i 

samtidsbevakningen, utan mer inte uppfattades.  

 

När den entreprenöriella sfärens intervjupersoner minns tillbaka på vem som syntes 

spela en avgörande roll i Karlskronas transformation är det framförallt 

Högskolan Karlskrona/Ronnebys rektor Per Eriksson och projektledaren för 

TelecomCity, Tage Dolk som lyfts fram. Motiveringarna kring varför deras 

insatser var så avgörande handlar om deras position som ”gränsgångare” och hur 

de hade tillträde till flera olika sammanhang.  

 

I denna sortens diskussion är det inte bara intressant vem som framhålls vara en 

nyckelaktör. Det är även intressant att ta notis om vem eller vad som inte nämns. 

I entreprenörernas skildringar och minnesbilder framstår politik och policy som 

mindre tongivande. Om planering syntes centralt i den politiska sfären så talar 

man hellre i termer av tillfälligheter i den entreprenöriella sfären.    

 

Det är intressen som driver handling och i Karlskrona fanns möjligheter att 

exploatera den nya industrin. Så motiveras i korta drag kopplingen till det lokala. 

Intervjupersonernas minnesarbete understryker därmed lokalsamhället på skilda 

vis. För entreprenörerna framhålls platsen som viktig i kraft av sina etableringar 

och händelser, det vill säga som socialt rum. Det vill säga vad som händer på 

platsen och vilka relationer och resurser som fanns i Karlskrona då deras företag 

skulle expandera. Det är ingen av de entreprenörer som jag har samtalat med som 

understryker att Karlskronas historia eller att platsen som sådan skulle var viktig 

i etableringen av deras verksamheter.  

 

                                                        
 
727 Det finns några sporadiska tidningsurklipp avseende vad som händer på Gräsvik och 

byggnadslov osv, men inget kring Ericsson Consulting Group, Nordic Tel osv. 
728 Diskussioner med arkivarie och bibliotekarie samt övrig personal vid Blekinge Läns 

Museum. 
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Det finns en risk att presentationen av minnesarbetet framstår som kategoriskt 

och tillrättalagt. Nyanser finns såklart. Särskilt en intervjuperson, framhåller både 

politiken och det sociala nätverket i resonemanget om hur de hamnade just i 

Karlskrona?  

 
Det fanns liksom en bred politisk uppslutning i Sverige, och då 
bestämde man sig för att köra igång en satsning på en kvalificerad 
yrkeshögskola. Och det första området i Sverige som fick pengar 
för att göra det var Högskolan i Karlskrona, då hette det ju 
Högskolan Karlskrona/Ronneby. Det var för att Per Eriksson hade 
varit väldigt, väldigt aktiv och att han såg att det fanns ett behov 
framförallt inom telekom att arbeta med högre kvalificerad 
utbildning d.v.s. på en högskolenivå men då inte på en 
forskningsnivå utan mer tillämpat. 

 

Intervjupersonen som var med och etablerade den nya kvalificerade 

yrkesutbildningen Hyper Island svarar på frågan om de i ett initialskede hade 

några kontakter i Karlskrona som bildade en struktur för handling;  

 
min kompanjon […] hade känningar i Blekinge för han var gammal 
SSU:are och var vän med Mats Johansson och som var 
kommunalråd då. […] Så det fanns ”connections” mellan honom 
och Mats. Sen när det här hände, då blev vi introducerade för Per 
genom Mats och så skapade vi liksom en egen relation med honom 
då. 

 

Aktörernas intresse låg alltså i att de ville ha finansiering att genomföra sin idé 

med att starta en kvalificerad yrkesutbildning inom IT i en tid då den akademiska 

traditionen var mycket forskningsinriktad. Intervjupersonen uttrycker att det 

därför måste ses dels som en slump och dels som ett resultat av den pågående 

dynamiken runt Per Eriksson och utbildningarna på Högskolan 

Karlskrona/Ronneby att de över huvud taget hamnade i Karlskrona. För, säger 

han; ”Hade pengarna för utbildningssatsningen gått till Motala så är det i Motala 

vi hade hamnat”.729 

 

Det ligger i sakens natur att man vill rättfärdiga den egna sfärens betydelse. Det 

har djuplodande förklaringar som handlar om identitet och tillhörighet i ett visst 

sammanhang. Akademins sfär i form av Högskolan Karlskrona/Ronneby 

understryker därför sin roll i det som av flera omnämns som det regionala 

innovationssystemet. Man lägger fram en systemlik ansats som lyfter fram 

institutioners betydelse. Exemplet av en Triple Helix är återkommande. 

                                                        
 
729 Intervju med entreprenör.  
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Anledningen till det handlar om att begreppet är etablerat inom akademin, 

eftersom det används i policysammanhang som riktar sig till den högre 

utbildningen. De har så att säga satt sig i medvetandet hos många. Den 

konceptuella konstruktionen av en ”Triple Helix” har inte 

entreprenörskapssfären något intresse i att driva. Det är snarare fråga om ett 

policyperspektiv. En normativ argumentation som rektorn för Högskolan 

Karlskrona/Ronneby syntes driva när han blev generaldirektör för VINNOVA 

år 2000.730 

 

I den akademiska sfären framförs även exempel som är själva motsatsen till ett 

systemperspektiv av institutioners samverkan. Vad som framhålls är istället 

emotionellt laddade vänskapsrelationer. Det framstår som om högskolans 

relationer med det omgivande samhället i Ronneby och särskilt med Roland 

Andersson var avgörande för IT-profilen på utbildningen. Kretsen av 

nyckelpersoner runt högskolan omnämns till och med av Per Eriksson i termer 

av ”högskolans vänner”.731 Denna relation kan enligt flera inom akademins sfär 

beskrivas utgöra själva kärnan till Karlskronas transformation.  

 

För övrigt antar den akademiska sfären samma slags rättfärdigande av handling 

som den entreprenöriella sfärens minne gör och framhäver i detta hur de guidas 

av passion, innovation och kreativitet. Bilden av eldsjälens betydelse är 

återkommande och namnen som omnämns bredvid ”Roland” är ”Per”, ”Jan-

Åke” och ”Tage”. Signifikant för den akademiska och entreprenöriella sfären är 

att nyckelpersonerna omnämner varandra vid förnamn, liksom för att 

understryka att det handlar om ett personligt band.  

En problematisering av berättelsen 
I en reflektion över min egen berättelse finns det två saker som jag vill 

problematisera här. Dels kan det framstå som att det nya Karlskrona är öppet, 

tolerant och heterogent, utan starkt styrande normer, och att det på något sätt 

skulle stå i en distinkt kontrast till industrins sociala sammanhang inom den första 

pelaren. Så är inte fallet. Det är själva interaktionssättet inom den traditionella 

industrins nätverk som kan läsas i termer av att värna stabilitet i jämförelse med 

de lösliga relationer som karaktäriserar affärsmässigheten i det nya. De två pelarna 

kan med hänvisning till ett sådant resonemang beskrivas som att de drivs av två 

skilda logiker i sina interaktionssätt. 

 

                                                        
 
730 Henry Etzkowitz. Trippelhelix- den nya innovationsmodellen. Högskola, näringsliv och myndigheter i 

samverkan. Stockholm: SNS Förlag. 2005.  
731 Intervju med f.d rektor vid Högskolan Karlskrona/Ronneby.  



 

224 
  

Samhällsförändring kan inte ses som något enhetligt utan är en mängd olika 

processer som relaterar till varandra på flera olika sätt. Det sociala rummet har 

således flera dimensioner vilka både kan beskrivas som socialt och historiskt 

betingade. Karlskrona är både ett socialt och historiskt rum. Socialt blir det 

eftersom det väsentliga är vad som utspelar sig på platsen och vilka som är där. 

Historiskt blir det därför att det finns strukturer som ligger kvar och till viss del 

möjliggör och begränsar våra handlingar idag. De historiska strukturerna 

manifesterar sig bland annat som institutioner. Kategorierna gammal och ny ger 

därför inte full rättvisa till komplexiteten. Egentligen är det snarare så att det är 

institutionaliserade former av socialt liv som står i kontrast till lösliga former, att 

likna vid sociala nätverk.  

 

Det andra jag vill föra fram som ett problem är det faktum att hela min berättelse 

kommit att handla om manliga aktörer och deras relationer. Det är kanske föga 

förvånande då det gäller den traditionella industrins nätverk och sociala 

sammanhang kring varvet, flottan och fackföreningen. Dessa nätverk har genom 

historien alltid varit först och främst manliga nätverk. Men även den berättelse 

som skildrar framväxten av det nya Karlskrona är en historia av och med manliga 

nyckelaktörer, där miljön framstår som relativt homogen. Avsaknaden av kvinnor 

i berättelsen skapar frågor kring hur miljön och kulturen såg ut. Är den så 

avtraditionaliserad som den framstår i min beskrivning? 

 

Jag ställer denna fråga till en av intervjupersonerna i syfte att säkerställa att jag 

inte har missat något viktigt? Är det kanske ytterligare någon som bör framhållas 

i min berättelse? Intervjupersonen som jag diskuterar detta med är ett exempel 

på en av de IT-entreprenörer som kom till Karlskrona och bedrev sina 

verksamheter i slutet av 1990-talet, d.v.s. i en form av andra våg i exploateringen 

av IT-industrins möjligheter. Han svarar att, om han skulle hamna i en situation 

där han skulle tacka personer som möjliggjorde hans entreprenörskap i 

Karlskrona så är det högskolans rektor Per Eriksson, kommunalrådet Mats 

Johansson och näringslivsutvecklaren Tage Dolk. I hans vidare reflektioner över 

varför det inte finns några kvinnor synliga i min berättelse säger han;  

 
Men jag är inte alls förvånad att det är så, det är ju en spegling eller 
temperaturmätare på hur världen ser ut. Och IT-branschen var ju 
extremt mansdominerad, sen var ju inte ”Hyper” det. Jag var ju 
galjonsfigur men ”Hyper” har ju snarare, och Dobermann också, en 
kvinnlig berättelse, kvinnliga Vd:ar och vi var den första skolan som 
lyckades få en majoritet av kvinnliga sökanden. Sen har vi ju min 
berättelse, jag var ju bög och ganska medveten. Jag hade ju ändå läst 
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genusteori och queerteori och hade ju en hel del husgudar på den 
tiden som var queer, det var ju ytterligare något som särskilde, ja.732  

 

Avtraditionaliseringen av nätverken runt produktionen skulle i relation till hans 

exempel kunna liknas vid en ”trestegsraket”. Först är det den ursprungliga 

specialiseringens nätverk, som präglades av en institutionaliserad homogenitet 

med referens till flottan, varvet och det formella sociala liv som utspelades i mäss, 

ordensliv och fackförening. Där finns starka normer som uppmuntrar till likhet 

och tillhörighet. Sedan kommer den tidiga framväxten av IT-klustret där ett mer 

affärsmässigt interaktionsätt luckrade upp betydelsen av gemensamma normer 

och förväntningar för att kunna interagera, då med koppling till produktionen. 

Fortfarande är emellertid några av studiens nyckelaktörer till viss del förankrade 

i det gamla, även om det inte verkar begränsande för deras interaktion med 

aktörer i det nya. Per Eriksson var Pingstvän och Tage Dolk likaså. Mats 

Johansson hade förpliktelser till en socialdemokratisk väljarkår som bar 

karaktäristika på att vara traditionell.  

 

Men dessa gränsgångares relationer och handlingsstruktur har enligt 

intervjupersonen jag pratat med verkat som en möjliggörande handlingsstruktur 

för en verksamhet som är helt obunden till de gamla institutionaliserade 

nätverken i Karlskrona. Och berättelsen om dessa nya entreprenörer och 

studenter är i alla avseenden en mer heterogent präglad historia. Ett resonemang 

av denna sort förstärker ytterligare den viktiga funktionen hos en gränsgångare. I 

hög grad hade dessa nyckelpersoner ett ben i varje pelare av socialt kapital. Det 

förefaller alltså som att just detta verkade möjliggörande för de entreprenörerna 

som bedrev verksamhet inom det nya spåret av IT-industri. Det fanns med andra 

ord förutsättningar för dem att handla utan att behöva vända sig till lokala 

institutioner som handlingsstruktur. Det formella sociala livet i termer av 

ordenssällskap och kyrkan framstår inte som lika ändamålsenlig att vända sig till, 

vilket måste ses som en del av lokalsamhällets Karlskronas avtraditionalisering.  

 

Det nya sociala kapitalet framträder med andra ord som ett viktigt smörjmedel i 

uppluckringen av gamla föreställningar. Innehållet i det nya sociala kapitalets 

överbryggande relationer kan betraktas som katalysatorer i Karlskronas 

utveckling. Det syns inte minst i hur ledande socialdemokratiska kommunalråd 

fungerat som gränsgångare mellan sociala miljöer som annars har få 

gemensamma ytor i det sociala landskapet. Det är särskilt anmärkningsvärt hur 

en central socialdemokratisk kommunpolitiker hanterat frågor som låg dels i det 

gamla och dels i det nya Karlskronas intressen. Han hade sociala relationer med 

                                                        
 
732 Intervju med IT-entreprenör 
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både fackföreningen på varvet och med nyinflyttade IT-entreprenörer. I sättet 

han talar om Karlskronas transformation framstår första pelarens sociala kapital 

som tillräckligt i bemärkelse av att upprätthålla vad som redan är etablerat. I 

möjliggörandet av det nya framhålls istället nya former för samordning där det 

blir viktigare att ha många olika slags kontakter. Tillhörighet och lojalitet med ett 

handlingsprogram eller världsbild framhålls inte som förpliktigande. Politiken 

kan istället beskrivas som mer pragmatisk och gränsöverskridande i sin form.733  

 

Däremot ska inte analysen dra på alltför stora växlar. Att verkligen ändra en lokal 

kultur tar antagligen avsevärt mycket längre tid. Åtminstone för att bli bestående 

och varaktig.  Men det är i grunden samma princip som verkar gälla. De nya 

människor som flyttar till Karlskrona kan ses som förändringsagenter om de inte 

behöver vända sig till den traditionella institutionella strukturen i Karlskrona. 

Utifrån ovanstående bild av stabilitet och förändring finns det goda anledningar 

att försöka upplösa den föreställda dikotomi som ofta vidhäftar just detta 

begreppspar. Det är istället möjligt att se processer av stabilitet och förändring 

som samverkande och att de kanske i viss mån till och med förutsätter 

varandra.734  

 

  

                                                        
 
733 Intervju med ledande socialdemokratisk kommunpolitiker. 
734 Peter Burke. History and Social Theory. Cambridge: Polity Press. 1992. Sid. 159. 
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Hur kunde det hända och varför upphörde det? 
I beskrivningen av Karlskronas transformation 1989-2002 har jag i studiens 

tidigare kapitel beskrivit en unik process där framväxten av ett IT-kluster formar 

en ny pelare av socialt kapital i Karlskrona. Nu, i detta sista kapitel kommer jag 

att göra mer analytiska och sammanfattande konklusioner utifrån det empiriska 

materialet. Slutsatserna anknyter till studiens inledande frågor om 

transformationens dynamik vilka handlar om, hur det kunde hända och också till 

viss del varför det upphörde? 

 

Jag vill framhålla tre huvudsakliga punkter, som sammantaget kan hjälpa oss att 

svara på frågan hur dynamiken i Karlskrona kunde uppstå? Dessa är; etableringen 

av Högskolan Karlskrona/Ronneby i en tid då IT-industrin expanderade, 

etableringen av Nordic Tel och Ericsson Software Technology. Samt det faktum 

att ett tillräckligt stort antal inflyttade personer kom att bilda ett slags eget 

community i Karlskrona med referens till den framväxande IT-industrin.  

Högskolans etablering i en tid då IT-industrin expanderade 
Det som utmärker berättelsen om Karlskronas transformation på 1990-talet är 

att dynamiken i den ekonomiska utvecklingen är framkallad av en industri som 

bara tio år tidigare inte ens existerade i regionen. Ur berättelsen om Karlskronas 

transformation kan vi också se hur den lokala ekonomiska utvecklingens dynamik 

kunde bli möjlig eftersom enskilda aktörer från flera sfärer sökte samordning i 

syfte att realisera sina intressen. I denna process spelar kommunalrådet i Ronneby 

Roland Andersson och dåvarande rektor för Högskolan Karlskrona/Ronneby 

Per Eriksson centrala roller som gränsöverskridare. 

 

Etableringen av Högskolan Karlskrona/Ronneby kan diskuteras i relation till 

utbildnings och arbetsmarknadspolitiska föresatser då Blekinge var ett av de två 

län i Sverige som vid slutet av 1980-talet inte hade en egen högskola, samtidigt 

som ekonomin sedan länge varit stagnerad. Men det mest anmärkningsvärda och 

intressanta att framhålla är ändå hur etableringen blev verklighet precis vid den 

tid då IT-industrin expanderade i Sverige. Det fanns med andra ord en industriell 

möjlighet att exploatera, och en potentiell roll för högskolan att fylla. Denna 

förståelsehorisont blev avgörande för hur Högskolan Karlskrona/Ronneby såg 

på sin roll att vara aktör i den regionala utvecklingen. En positiv utveckling för 

regionen skulle även innebära framgång för högskolan. Det är högst troligt att 

Blekinge med referens till dåvarande arbetsmarknadspolitik fått en egen högskola 

oavsett den industriella utveckling som pågick. Men det var det faktum att detta 

beslutades i ett skede då IT-utvecklingen expanderade i Sverige som gjorde den 

stora skillnaden för Karlskronas transformation. Högskolan 
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Karlskrona/Ronneby fick en central roll i framväxten av IT-klustret i Karlskrona, 

att jämföra med en tillväxtmotor. 735  Ericsson Software Technology hade till 

exempel inte kunnat förlägga sin utvecklingsavdelning till en plats där det inte 

fanns ett universitet eller en teknisk högskola.  

 

Med bakgrund av en sådan förståelse framstår valet av rektor som strategiskt 

riktigt. Per Eriksson blev något av en social entreprenör i sin roll som rektor och 

ambassadör för högskolans och IT-industrins intressen. Hans relationer med 

företagen i det framväxande IT-klustret och kommunens näringslivsutvecklare 

var av en löslig karaktär om man håller den i jämförelse av en institutionell 

struktur. Snarare bars dessa relationer upp av ett utbyte enligt nätverkets 

interaktionssätt. Det sociala landskapet som höll på att formeras runt IT-

industrin innehöll flera sociala gläntor i den bemärkelsen att interaktionen och 

utbytet mellan aktörerna ännu inte blivit organiserat. Det är tydligt att flera av 

studiens nyckelpersoner har möjlighet att röra sig, göra utbyten och skapa 

relationer utan att deras organisatoriska tillhörighet är den primära källan till deras 

kontakt. Detta framstår som en möjliggörande faktor, och en bidragande 

anledning till att nya band hade förutsättning att knytas. Innehållet i dessa band 

blev till en social resurs att nyttja för varje aktör som deltog i utbytet. Gåvologiken 

och utbytet av nyttigheter bidrog således till att skapa nya möjliggörande 

handlingsstrukturer. Ett slags nytt socialt kapital utan en institutionaliserad 

koppling till de traditionella varaktiga gemenskaperna i Karlskrona. När Per 

Eriksson använde sitt sociala kapital för att förverkliga sina och högskolans 

intressen verkade han även som en förändringsagent i lokalsamhället, detta 

framförallt för att han inte var beroende av befintliga strukturer för att realisera 

sina ambitioner. Samtidigt framstår det från studiens berättelse att det krävdes en 

gränsgångare som hade förmåga att hålla goda relationer till lokalsamhällets olika 

sfärer, något som alltså också framstår som en möjliggörande faktor i fallet med 

Karlskronas transformation. 

Etableringen av ett operatörs- och ett mjukvaruföretag 
I berättelsen om Karlskronas transformation framstår det som avgörande att 

Nordic Tel erhöll den tredje licensen för GSM i Sverige 1990. Den dynamik som 

uppstår i Karlskrona, tillsammans med Högskolan Karlskrona/Ronneby och 

Ericsson Software Technology har kopplingar till den globalt växande efterfrågan 

på mobila tjänster. På en lokal nivå blir företagen till hävstänger för den lokala 

                                                        
 
735 Jämförelsen av universitet som en tillväxtmotor förekommer i Maryan Feldman. An 

Entrepreneurial Event Revisited. Firm Formation in a Regional Context. I Industrial and 

Corporate Change. Vol 10. Nr. 4. 2001. Sid. 861-891. 
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utvecklingen. En internationell arbetsmarknad växer fram vilket innebär en 

signifikant inflyttning av välutbildad arbetskraft. 

 

Att Nordic Tel hamnade just i Karlskrona kan med bakgrund av denna studies 

berättelse inte reduceras till en slump. Det fanns ett beslut där regeringen gjort 

tydligt att den som erhåller den tredje GSM-licensen måste förlägga 

verksamheten någon annanstans i landet än i Stockholm. Bakom Nordic Tels 

ansökan återfinns ett nätverk av Blekingar vilket får en direkt effekt på 

lokaliseringen på Gräsvik i Karlskrona. Nordic Tels Vd Flemming Örneholm 

bygger relationer med framförallt rektorn för högskolan, Per Eriksson, men 

också med mjukvaruföretaget Ericsson Software Technology. Deras 

gemensamma intresse förefaller vara att skapa en attraktiv bild av Blekinge så att 

fler attraheras att flytta till Karlskrona för att studera och arbeta. Detta kan 

beskrivas i termer av en positiv utvecklingsspiral för Karlskronas sociala och 

ekonomiska liv.  

 

Ungefär vid samma tidpunkt som högskolan och Nordic Tel etablerar sina 

verksamheter har utvecklingen på Ericsson vad gäller mjukvaruutveckling 

verkligen tagit fart. EP-data utvecklas till en helt ny industriell inriktning på 

Ericsson och blir sedermera Ericsson Software Technology. De delar av 

produktionen som tidigare legat i Karlskrona under namnet LM Ericsson säljs till 

Flextronics efter att ha flyttats ut till en produktionsanläggning på Verkö. Detta 

ska ses som ett brott i den tidigvarande inriktningen. Mjukvaruutvecklingen är i 

allt väsentligt en helt annan slags verksamhet. Vilket märks på efterfrågan på 

utbildad arbetskraft i form av ingenjörer. Samarbetet med Högskolan 

Karlskrona/Ronneby fördjupas då Ericsson Software Technology expanderar 

snabbt och behöver nyutexaminerade ingenjörer.   

 

Det faktum att marknaden för mobiltelefoner expanderade stort och tack vare en 

förtroendefull samordning kunde alla tre aktörer, Flemming Örneholm, Per 

Eriksson och Jan-Åke Kark förverkliga sina intressen. Ericsson och Nordic Tel 

ville ha kvalificerad arbetskraft och lönsamhet i företagen och Högskolan 

Karlskrona/Ronneby ville ha studenter och forskningsfinansiering och inte minst 

ett gott anseende.  

 

Det uppstår alltså behov och intressen som kan realiseras i kraft av samordning. 

Samordningens relationer är emellertid inte av en form som hör till den 

traditionella organisationen eller institutionen utan istället styrs den av nätverkets 

interaktionssätt. Reciprociteten bland inblandade aktörer förefaller vara viktigare 

än formell tillhörighet i en specifik organisation, hierarki eller status inom en 

institution. Det sociala nätverket av drivande aktörer föranleder oss att definiera 
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det systematiska utbytet i termer av en handlingsstruktur. I egenskap av 

entusiastiska aktörer kunde de hitta former för samordning där ett ömsesidigt 

utbyte drev utvecklingen framåt. Några institutionella strukturer syntes inte direkt 

verkansfulla i aktörernas skapande av manöverutrymme. Därtill förefaller timing 

vara en inte helt oviktig faktor i förståelsen av vilken fart utbytet, utvecklingen 

och dynamiken fick.  

Nyinflyttade bildade ett nytt community  
En av studiens inledande frågeställningar ville kasta ljus över vilka relationer som 

framträder i studiet av IT-klustrets framväxt 1989-2002. Ur skildringen 

framkommer hur etableringen av Högskolan Karlskrona/ Ronneby, Nordic Tel 

och EP-datas utveckling till Ericsson Software Technology attraherade en kritisk 

massa av inflyttande individer som i ett kort perspektiv gjorde stor skillnad för 

Karlskronas ekonomiska utveckling. De skapade en social väv av utbyten med 

varandra. Vid millennieskiftet har Karlskrona ett av de största IT-klustren i 

Sverige och i den lokala miljön framträder en rad indikatorer på dynamisk 

ekonomisk utveckling, i form av en ökad andel högutbildade, ett växande antal 

immigranter, en koncentration av IT-studenter, en växande skara rika innevånare 

och stigande huspriser. Karlskrona med sitt TelecomCity är vid denna tid ett 

välkänt varumärke. När det gäller frågan hur det var möjligt att attrahera en kritisk 

massa av personer så att det fanns förutsättning att faktiskt skapa ett community 

återkommer vi till betydelsen av att Nordic Tels lokalisering till Karlskrona är 

avgörande, liksom Ericsson Software Technologys satsning på mjukvara och hur 

de samordnade sina behov av kvalificerad arbetskraft med Högskolan 

Karlskrona/Ronnebys etablering av en ny IT-profil. Sammantaget blev detta en 

positiv utvecklingsspiral som hade kraft att attrahera tillräckligt många personer 

att flytta till Karlskrona. Detta hade aldrig haft förutsättning att utvecklas inom 

ramen för den första pelaren av socialt kapital.  

 

Utifrån studiens intervjuer med personer som flyttat till Karlskrona för att finnas 

nära IT-industrin och olika IT-utbildningar, kan vi se hur de uttrycker 

upplevelsen av att leva i ett slags separat community med referens till IT-klustrets 

företag och högskolan. I deras berättelser behandlas denna åtskillnad i en relativt 

positiv bemärkelse. De gemenskaper som bildas, omgärdar den nya IT-industrins 

olika företag och blir till arenor där aktörer kan tillvarata sina intressen. Innehållet 

i de band som binder beskrivs med hänvisning till sina överbryggande 

egenskaper. Det förefaller som att upplevelsen av Karlskrona som ett splittrat 

samhälle är något som framförallt kommuniceras från aktörer som redan är 

etablerade och har sina intressen i det lokala Karlskrona. Lokalpolitiken och 

lokaltidningen uppehåller sig till exempel vid frågor om hur olikheter ska kunna 

överbryggas. Lojalitet, social kontroll och identifikation med andra förefaller vara 
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sekundärt för IT-klustrets sociala sammanhang. Här återfinns istället uttryck och 

manifestationer för en öppen kultur, där nya världsbilder får utrymme. 

Världsbilderna uttrycks inte minst i termer av intresse, något som IT-

entreprenörer anammar i ett frimodigt sätt att tala om sina ambitioner, pengar, 

livsstil och karriärer. Den logik som kommuniceras bygger på att det egna sociala 

kapitalet förmeras ju fler kontakter som knyts. Uteslutning av utomstående fyller 

ingen funktion då syftet inte handlar om att bevara eller försvara.  

 

TelecomCity fyllde under IT-klustrets framväxt en viktig funktion i 

samordningen av intressen för IT-företagen, Högskolan Karlskrona/Ronneby 

och Karlskrona kommun. Med hjälp av varumärket TelecomCity lyckades man 

kommunicera en image av Karlskrona som bidrog till en inflyttning av 

högutbildade. I deras sammanhang kommuniceras inga uttryck för ”vi-känsla” 

som bygger på en social konformitet. Denna insikt hjälper oss att besvara den 

inledande frågeställning som söker belysa om det fanns något som särskilt 

karaktäriserade det relationella sociala kapital som växte fram i den andra pelarens 

sociala nätverk.  

 

En möjlig slutsats att dra ur det resonemanget är att, exogent uppkomna 

utvecklingsfaktorer, här i termer av en ny industriell möjlighet rymmer chanser 

att skapa nya mönster av sociala relationer i ett lokalsamhälle. Det var vad som 

hände i Karlskrona. Nyinflyttade bildade ett nytt community som existerade med 

referens till den framväxande IT-industrin. Dessa personer blev till lokala 

förändringsagenter bara genom att inte vända sig till existerande institutioner och 

mönster av relationer. Framväxten av IT-industrin kan med andra ord betraktas 

parallellt med framväxten av ett nytt socialt kapital. Detta hade inte haft 

förutsättningar att gro inifrån, då som en endogen framväxt av etableringar och 

av nya relationsmönster. I berättelsen om hur ett nytt industriellt spår i form av 

IT-industri växte fram i Karlskrona verkar alltså utomstående faktorer spela en 

avgörande roll.  

 

IT-boomens slut.  
Den otroliga utveckling som startade vid 1980-talets slut i Karlskrona försvagades 

redan i början av 2000-talet. Anledningarna var flera, men den mest avgörande 

var att den globala IT-boomen mattades av. Detta fick konsekvenser för 

tillströmningen av svenska IT-studenter till Blekinge Tekniska Högskola, som då 

reagerade på nedgången med en ”övervintringsstrategi”. Denna strategi blev inte 

särskilt framgångsrik. Ledningen för högskolan valde att ta in ett stort antal 

internationella studenter för att fylla utbildningsprogrammen och dessa hade inte 

tillstånd att stanna kvar i Sverige efter avslutad examen, så någon effekt i det 
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lokala Karlskrona kunde man inte identifiera. Vintern blev lång och Blekinge 

Tekniska Högskola kunde aldrig riktigt återta sin tidigare framskjutna position 

vad gäller IT-utbildningar. 

 

Detta utspelar sig några år efter att Per Eriksson har flyttat vidare till andra 

uppdrag, efter elva år som rektor för Högskolan Karlskrona/Ronneby. Hans 

efterträdare är mycket djupare förankrad i den klassiska akademin. Per Erikssons 

sociala kapital hade en överbryggande karaktär där han syntes vara en ”broker” 

mellan olika sfärer. Det verkade positivt för både högskolan och för den lokala 

dynamiken. Beskrivningen av högskolan som en regional tillväxtmotor är därför 

nära förbunden med de relationer, utbyten och samarbeten som Per Eriksson 

utverkade.  

 

Blekinge Tekniska Högskola fyller inte längre samma centrala roll när det gäller 

den regionala utvecklingen i Blekinge.  De första tio åren var högskolan en 

drivande aktör för tillväxten, då de tillsammans med Ericsson och Vodafone hade 

kraften att attrahera IT-studenter att läsa sina utbildningar i Blekinge. En 

betydande del av dessa studenter stannade då kvar för att arbeta i något av IT-

klustrets många företag. Sett till det sociala landskapet i Karlskrona, möjliggjorde 

högskolan nya mönster av sociala relationer och var med andra ord en drivkraft 

i skapandet av andra pelarens sociala kapital. Högskolan Karlskrona/Ronneby 

representerade också idén om en ny akademi, en entreprenöriell teknisk högskola. 

Utifrån denna studies berättelse framgår att det låg rätt i tiden både i kombination 

med IT-industrins behov men också med politikens syn på hur innovationer 

skapas och hur regioner kan utvecklas.  

 

Idag ser vi en annan bild. Anledningarna för IT- företagen och högskolan att söka 

samordning för att realisera sina intressen framstår inte lika tydligt. När högskolan 

nu arbetar med att definiera sina intressen och kommande utvecklingsområden 

orienterar dem sig på lokal nivå mot aktörer som finns inom den första pelarens 

industri, bland annat i samband med utvecklingen av marin teknik. Det kan ses 

som en tydlig anpassning till den sedan länge etablerade industrin i Karlskrona. I 

sammanhang av att möjliggöra ett långsiktigt samarbete framstår det formella och 

varaktiga sociala livet, och de institutionella strukturerna åter igen som 

ändamålsenliga att vända sig till. Ett faktum som återspeglas i hur nuvarande 

rektors och högskoledirektör för Blekinge Tekniska Högskola är engagerade i 

första pelarens nätverk, i form av ordensliv.  

 

Uttryckt i andra ord kan påstås att Blekinge Tekniska Högskola är slut som 

förändringskraft vad gäller den andra pelarens intressen och mer relevant för den 

första pelarens intressen. I syfte att kunna utvecklas framstår det således som att 
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man valt en anpassning till de lokala utvecklingskrafterna, något som framgår i 

resonemang kring hur man idag är ”mer relevant för inbäddad IT än för Telenor 

och Ericsson”. 736  I bemärkelse av detta försöker man idag alltså finna lösningar 

och upprätta en relation med den industri som tidigare formade förutsättningarna 

i den första pelaren av socialt kapital.  

Neddragningar på Ericsson och Vodafone 
Nästa avgörande anledning till att dynamiken i Karlskrona avtog var de 

neddragningar som blev verklighet på Ericsson och Vodafone. 

 

Ericsson Software Technology omvandlas från att vara ett dotterbolag till att bli 

en enhet inom Ericsson, med central ledning i Stockholm, (Kista). De strategiska 

delarna av Ericsson flyttas dit och Vd:n för Ericsson i Karlskrona blir mer att 

jämföra med en platschef vars uppgift begränsar sig mer till det inre livet i 

organisationen än det yttre, då att jämföra med en driftschef.  

 

Europolitan köptes av Vodafone 2002 och tre år senare övertas dem av Telenor 

som flyttar sina strategiska delar till Stockholm. En person som var 

varumärkeschef för Vodafone internationellt sammanfattar konsekvensen av 

neddragningarna i berättelsen om hur han hade några fantastiska år i Karlskrona 

när allt expanderade men att det försvann i samband med att alla marknadsförare 

flyttade till Stockholm.  

 
Det var en period under fyra-fem år när Ericsson stod på topp, 
Europolitan stod på topp. Jag tror att det stora problemet var när alla 
marknadsförare flyttade från Karlskrona och Vodafone, till Stockholm. 
Det var lite av en dödsstöt. Jag tror inte att man förstod. Var kan det har 
varit, 100 pers? Hur viktiga dem var…737  

 

Enheten i Karlskrona blir alltså kvar, men har mer prägel av ett ”back office”. 

Intervjupersoner som arbetade på Vodafone/Telenor vid tiden för dessa 

förändringar vittnar om att företaget inte bara genomgick ett byte av ägare utan 

också ett byte av företagskultur.738 Samtidigt som de strategiska delarna och dess 

personal flyttades så nyanställdes andra och man kan tala om ett visst skifte av 

personal.  

 

                                                        
 
736 Presentation Rektor Blekinge Tekniska Högskola 150112 
737 Intervju med IT-entreprenör. 

738 Intervju med fokusgrupp från Europolitan/Vodafone.  
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När regeringsbeslutet avseende kustartilleriets nedläggning i Karlskrona (KA2) 

blev verklighet var det ett betydande antal officerare som slutade och blev chefer 

och projektledare på Telenor. De förde med sig ett arbetssätt som mer liknade 

en klassisk linje stab modell. Intervjupersoner som arbetade på Europolitan 

berättar att den anda som varit så påtagligt drivande innan försvann, vilket kan 

ses som att de gamla hierarkierna i viss mån vann mark i det nya. En 

intervjuperson med en central position på Europolitan framhåller att 

rekryteringen av före detta officerare från nedlagda KA2 fick konsekvenser för 

organisationens kultur och att något som han uttrycker det ”gick förlorat” när 

hierarkier skulle upprättas efter militära förlagor. Han beskriver det som att ”det 

blev en slags kulturkrock när militärerna kom in som projektledare och var vana 

att arbeta efter en linje- istället för processmodell”.739 Detta beskrivs som en slags 

brytpunkt kombinerat med ett ägarbyte som också kom att uppmuntra en 

hierarki. 740  En intervjuperson menar att ”då blev vi till en fabrik”. 741  På 

följdfrågan hur han menar understryker han åter hur ”det militära bygger på att 

du gör vad du blir tillsagd, inte ifrågasätter”. 742  Detta ska ses i relation till det 

öppna klimat som tidigare präglat organisationen.  

 

Jag tror inte man ska tolka denna intervjuperson som att det var enskilda f.d. 

militärers fel att dynamiken avtog på Telenor. Däremot är det ett exempel och en 

manifestation över hur interaktionssättet på Europolitan till att börja med stod 

för något nytt, öppet och processinriktat, som man sedan i den nya 

organisationen inte hade intresse av att förvalta. Istället valde man att förlita sig 

på en hierarkisk modell och satte tilltro till de f.d. officerarnas kompetens att styra 

linje-organisationen. Då finns det en formell hackordning som bildar logik för 

handling. Exemplet kan även skalas upp till att gälla den första och andra pelaren 

av socialt kapital. I den första pelaren av socialt kapital är hierarkiska ordningar 

och byråkratin ett socialt styrande faktum, och bas för handling. Den andra 

pelarens sociala kapital har en löslig karaktär där nätverkets interaktionssätt i 

högre utsträckning bildar referens till hur utbyten bedrivs. Handling drivs då mer 

efter principen ”jag hjälper dig om du hjälper mig”. 

 

                                                        
 
739 Intervju med f.d IT-chef Europolitan/Vodafone. 

740 Intervju med fokusgrupp från Europolitan/Vodafone. 

741 Intervju med f.d IT-chef Europolitan.  

742 Ibid. 
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Vi lyckades inte få till någon Gnosjöanda 
Ett möjligt svar på den inledande frågan, ”hur transformationen kunde bli 

möjlig” är liksom tidigare anförts att nya etableringar av IT-industrins företag och 

högskolan lyckades attrahera en kritisk massa av inflyttad kvalificerad arbetskraft 

vilka innebar en utveckling av Karlskronas produktion och population på 1990-

talet. Däremot fanns inte förutsättningar för att skapa en varaktig utveckling. En 

intervjuperson från ett av Karlskronas större IT-företag reflekterar kring detta 

och menar att; 

 
Vi lyckades inte få till någon Gnosjöanda. Jag tror nästan staden var 
för liten. Det började gnisslas och blev missnöje för att folk gick 
från bolag till bolag. Växtkraften i Karlskrona var inte så stor att den 
klarade av att företag rekryterade från varandra. Folk satte käppar i 
hjulet mer än vad det behövdes egentligen743 

 

Så, vad hände sedan? Det är en fråga som i detta läge är näst intill oundviklig. Det 

kan konstateras att Karlskrona inte är samma dynamiska plats som det framstår 

ha varit på 1990-talet. Läget kan istället beskrivas som stabilt och med avsaknad 

av spänningar. Konklusionen av ett sådant resonemang är, att dynamik och 

utveckling per definition är omgärdat av ett visst mått spänning och splittring. 

Utvecklingsprocessen är inte att betrakta som en enhet utan som flera parallella 

processer. I ett utvecklingsskede finns därför även uttryck av tröghet. Dessa kan 

vara institutionella hinder men oftast framträder de i uttryck av normer. Runt IT-

industrin utvecklades aldrig några gemenskaper att jämföra med hur flottan eller 

varvets anställda umgicks i mönster av relationer som stärkte en slags kulturell 

identifikation eller ”vi-känsla”. Det är bland annat det intervjupersonen anspelar 

på när han säger att de inte lyckades få till någon Gnosjöanda. Momentet av att 

både samarbeta och konkurrera kanske kräver ett socialt kitt av styrande normer, 

i högre utsträckning än vad som fanns i Karlskronas unga gemenskaper med 

koppling till IT-industrin. Samtidigt var det avsaknaden av starka normer och 

istället de svaga bandens resurser som över huvud taget möjliggjorde framväxten 

av dessa relationer på 1990-talet. Hursomhelst tycks man kunna dra slutsatsen att 

utbytet och det sociala kapital som odlats i den första pelaren i hög grad refererar 

till institutioner, medan utbytet och det sociala kapital som odlats i den andra 

pelaren i högre grad är baserat på nätverkets logik. Med andra ord förefaller själva 

utbytet vara symmetriskt arrangerat.  

 

De sociala relationer som skapade handlingsstruktur för aktörer, företag och 

högre utbildning att utvecklas inom Karlskrona finns inte längre i samma 

                                                        
 
743 Intervju med IT-chef vid stort operatörsföretag 
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konstellationer. Många av de personer som kom till Karlskrona på 1990-talet har 

flyttat. Det sociala nätverkets principer för interaktion bygger på ömsesidigt 

utbyte, vilket först och främst drivs av en gåvologik och ett skapande av socialt 

kapital. Eftersom dessa personer inte längre bor och verkar i Karlskrona finns 

inte deras relation att utnyttja som en potentiell handlingsstruktur för att uträtta 

eller förverkliga ett intresse i lokalsamhället. Anledningen är enkel. Socialt kapital 

devalveras om det inte förnyas och används och sociala relationer dör om de inte 

underhålls. Förväntningar och förpliktelser tonar ut med tiden och normer 

upprätthålls bara via regelbunden kommunikation. Relationerna är inget som kan 

upprätthållas med hjälp av en organisation som med marknadsrelationens logik 

försöker administrera utbytet. Det krävs ett mer personligt engagemang än så för 

att bibehålla relationens innehåll av förtroende, beroende, förpliktelse eller 

lojalitet. När Karlskrona kommun formellt tar över administrationen av nätverket 

TelecomCity 1995 har nyckelaktörernas (Ericsson, Europolitan, HKR) intressen 

i viss utsträckning redan förskjutits. Samtliga tre drivande aktörer har i allt 

väsentligt nått själva syftet med sin samordning. Det formella nätverket 

TelecomCity tjänar nu vidare under kommunal förvaltning som ett av flera 

varumärken för Karlskrona.744  

Som tidigare omnämnts finns det en skevhet i intervjumaterialet eftersom jag 

framförallt har intervjuat personer som fortfarande finns i Karlskrona. Frågan är 

hur studiens resultat skulle fått andra nyanser om jag pratat med fler 

entreprenörer som lämnade Karlskrona i samband med IT-krisen? Möjligen hade 

åtskillnaden mellan de två pelarna av socialt kapital framstått som skarpare 

eftersom det då handlar om personer med så lite lokal anknytning att de bröt upp 

och flyttade vidare när IT-industrins poitiva utveckling bedarrade.  

 

Sidan om den första gruppen av individer som valde att flytta från Karlskrona 

finns även två andra grupper. Den ena består av personer som flyttade till 

Karlskrona i samband med IT-industrins framväxt och har fortsatt med sin 

verksamhet. Samtidigt menar dem att, de mer eller mindre bara bor i Karlskrona. 

De har med andra ord inte integrerat sig i Karlskronas sociala eller politiska liv. 

Många bedriver sina affärer både i och utanför regionen, men utmärkande är hur 

flera tycks ha sina nätverk och affärskontakter utanför regionen.  

 

Tredje gruppen av entreprenörer och inflyttade till det framväxande IT-klustret 

har absorberats i det lokala för att tjäna det näringsliv som finns lokalt. Med 

utgångspunkt i denna studies syn på relationsmönstret som två pelare av socialt 

                                                        
 
744 Vid sidan av t.ex. Världsarvsstaden Karlskrona. Telecom City finns sedan februari 2015 inte 

längre i Karlskrona kommuns regi. Affärsnätverket drivs nu åter av näringslivet. 
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kapital kan detta uttryckas som att man har gått in i den första pelaren av socialt 

kapital som en förutsättning för att kunna utvecklas. Lokalsamhället Karlskrona 

kan med bakgrund av detta inte längre beskrivas i termer av att det finns 

spänningar eller synliga åtskillnader mellan det lokala och det inflyttade, nya. 

Istället har de två pelarna av socialt kapital rört sig närmare varandra och i viss 

utsträckning även integrerats. Utifrån insikten om detta kan man drista sig till att 

dra slutsatsen att oron över att det lokala skulle slås ut av det nya var, om inte 

obefogad, så i alla fall förstorad. Däremot borde kanske oron varit större för att 

det nya inte skulle ha förutsättningar att slå rot och frodas.  
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Lärdomar från studien- platsens utveckling 
Finns det generella insikter och lärdomar att dra ur studien om Karlskronas 

transformation? Hur kan dessa i så fall bidra till diskussionen om platsers 

utveckling i allmänhet? Detta avslutande kapitel kommer att diskutera generella 

insikter om platsens kontinuitet och förändring, och belysa vad som kan utgöra 

drivkrafter för förändring, samt vilken betydelse aktören kan ges i studiet av 

platsens utveckling.  

 

En av denna studies lärdomar, vilken framstår som central med avseende på 

kontinuitet och förändring, är hur platser är påverkade av sin historia. De 

tankegångarna återfinns likt denna studie tidigare påvisat inte minst i hur 

forskningen konceptualiserar fenomenet spårbundenhet och inlåsning. När en 

industri expanderar skapas ett sammanhang av sociala och ekonomiska 

strukturer. Den lokala livsformen får på så vis en nära koppling till den 

institutionella struktur och kultur som växer fram. Det är på så vis som gårdagens 

segrar också kan bli morgondagens hinder. Den generella insikten från denna 

studie gör gällande att ett brott av stigberoendet och byte av industriellt spår 

förefaller vara svårt för dem som befinner sig i den ekonomiska och kulturella 

struktur som omgärdar produktionen. Hit hör ofta stora delar av lokalsamhället 

såsom befolkning vilka relaterar till den dominerande arbetsmarknaden och 

lokala politiker. Stabiliteten och kontinuiteten handlar då ofta om att bevara det 

som redan finns. Sociala relationer med historia har en social väv av förtroenden 

och förpliktelser att relatera till, något som blir tydligt i denna studies beskrivning 

av den första pelarens mest dominerande sammanhang. Exogena 

utvecklingsfaktorer kan då ha stor påverkan på en plats industriella förnyelser, 

även för de platser som inte i vid en första anblick framstår som givna kandidater 

för en expansiv utveckling av ny industri. I denna studies fallbeskrivning handlade 

det om en ung expansiv industrigren som etablerade sig under några intensiva år. 

En generell insikt från att ha studerat just denna studies exempel är att 

etableringen av en ny industrigren blev möjlig först och främst för att det fanns 

en industriell möjlighet för aktörer att exploatera, och för att lokalsamhället hade 

gynnsamma förutsättningar för dessa aktörer. Tidigare studier har använt 

liknelsen av ett möjlighetsfönster. I denna studie liknas de gynnsamma 

förutsättningarna vid en glänta i det sociala landskapet, där förnyelsen kunde ta 

form. Gynnsamma förutsättningar för något nytt att etablera sig kan med insikt 

från denna studie också sägas bestå i frånvaron av redan etablerade strukturer. I 

den unika transformationsprocess som analyseras i denna studie framkommer 

hur mönster av sociala relationer formar två olika pelare av socialt kapital. 

Resonemanget kan på en generell nivå hjälpa oss att illustrera hur gemenskaper i 

ett lokalsamhälle kan bildas med referens till en industriell specialisering. Det visar 

även distinktionen mellan det redan etablerade och det som tillkommer i termer 
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av produktion och population. Lärdomen från detta resonemang gör även 

gällande att åtskillnaden mellan dessa pelare inte skall överdrivas då nya relationer 

skapas och band knyts mellan människor som ett resultat av hur och var de lever 

sina liv.  

 

En möjlig lärdom utifrån studiens analys är att när vi tänker kring platsers 

utveckling är det viktigt att ha en förståelse för att varje utvecklingsprocess är 

unik. Därmed följer också en insikt om att tillfälligheter och lyckliga 

omständigheter har en stor betydelse i varje utvecklingsprocess. Den generella 

insikten bidrar därför till diskussionen om hur vi kan tänka kring platsers 

utveckling och huruvida processen låter sig styras. Utifrån insikten om det unika 

med varje utvecklingsprocess och dess koppling till tillfälligheternas betydelse, så 

kan vi påstå att positiva utvecklingsspiraler kan vårdas, omhuldas och 

uppmuntras av inblandade aktörer men knappast induceras, flyttas, eller planeras.  

Drivkrafter för utveckling 
Något som kan identifieras som direkt avgörande för platsers utveckling är 

förekomsten av individer som kan röra sig mellan flera olika sociala sammanhang, 

det vill säga att det finns aktörer som med sina handlingar kan bygga broar och 

länka nya människor samman. Vad som understryks i och med denna studies 

analys är gränsöverskridandets betydelse. Här har ”brokers” och ”dealmakers” 

en stor betydelse eftersom de kan sägas vara dem som i handling skapar relationer 

med ett överbryggande socialt kapital.  Det är gränsöverskridande relationer som 

inte utgår från en bunden ”vi”-tillhörighet. Gemenskaper med lägre 

inträdesbarriärer bidrar till att nya kombinationer av relationer görs möjliga på en 

plats, vilket ökar chanserna för att kunna göra något nytt.  

 

När det kommer till förmågan att kunna röra sig i en social och ekonomisk 

struktur på ett nytt sätt måste nykomlingars betydelse särskilt framhållas. Att 

lokala aktörer ska bryta mönster inifrån förefaller vara svårt, däremot är 

chanserna att nykomlingar rör sig på ett nytt sätt i ett lokalsamhälle mycket större. 

Dessa nyinflyttade personer behöver inte i lika hög grad förhålla sig till de lokala 

strukturerna för handling eller till sådant som är tradition och vedertagna sätt. En 

plats utveckling kan därför förstås i relation till hur starka och svaga band mellan 

människor är gynnsamma för olika slags ändamål. Styrkan i de svaga banden kan 

återföras på diskussionen om gränsöverskridande och öppenhet vilket är faktorer 

som har potential att verka positivt på social utveckling. Denna studie utforskar 

inte aspekter av makt men i förståelsen av vad de svaga banden gör möjligt blir 

det ändå aktuellt att föra en diskussion kring hur en mängd alternativa relationer 

kan bli en tillgång för den aktör som försöker undkomma makt eller själv skaffa 

sig makt i en situation. Den utbytesteoretiska forskningen som behandlat denna 
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fråga menar att aktören kan stärka sin självständighet genom att inte vara 

beroende av att några få andra ska tillgodose deras intressen. Med flera olika 

alternativa relationer blir aktören inte lika bunden till de intressen som några få 

andra har kontroll över.745  

 

Organisationer är en mer stabiliserad form av mänsklig samordning och i den 

gränsöverskridande processen framträder därför särskilt individuell kompetens, 

tillsammans med sociala nätverk som viktiga element för skapandet av ett 

manöverutrymme. De aktörer som kommer utifrån, som nykomlingar till 

lokalsamhället eller agerar utifrån, för med sig innovationer, ny kunskap och nya 

trender vilka kan bryta med lokala traditioner. Detta sker som som en konsekvens 

av att de driver en idé eller startar en verksamhet. I vissa fall innebär detta att 

entreprenörens handlingar hamnar i konflikt med vedertagna sätt, men utifrån 

denna studies resultat blir det tydligt att entreprenörer som startar och driver sina 

verksamheter hamnar i ett eget spår dit likasinnade söker sig och vari de knyter 

kontakter och formar ett nytt socialt kapital. I den processen har organiserade 

former av socialt liv en underordnad betydelse. Lokalsamhällets 

transformationsprocess blir så till en dynamik av både tradition och innovation. 

Det gamla och det nya existerar parallellt. Det skapar processer som både 

förändrar och bevarar i ett spänningsfält av såväl omvandling som stabilitet. Det 

som förefaller vara stabilt och kontinuerligt är också i någon mening organiserat. 

Dessa relationer kan uttryckas som bindande medan förändring och utveckling 

syns sammankopplat med överbryggande relationer som i sin karaktär är lösliga. 

 

I sammanhang av viktiga drivkrafter för regional utveckling och innovation 

framhålls ofta vikten av högre utbildning. Påståendet behöver ett tillägg för att 

äga giltighet i förhållande till denna studie. Universitet och högskolor kan vara 

viktiga element i en utvecklingsprocess men lärdomarna från denna studie visar 

att det är själva kopplingen till en dynamisk arbetsmarknad som gör den högre 

utbildningen till en viktig drivkraft i transformationsprocessen. Universitet och 

högskolor är med andra ord inte en utvecklingskraft i sig utan måste finnas i ett 

socialt och ekonomiskt sammanhang.  

 

Aktören som utgångspunkt i studiet av platsens utveckling 
En reflektion efter att ha gjort denna studie är att det finns en analytisk och 

metodologisk poäng med att särskilt lyfta fram aktörer som individer i studiet av 

socioekonomisk förändring. Aktörer i form av individer interagerar i en 

                                                        
 
745 Blau, 1986. Sid 118.  



241 
 

institutionell kontext och deras handlingsrationalitet utformas i relation till de 

sociala rättigheter, nätverk och institutioner som omger dem. Mot bakgrund av 

en sådan slutsats kan vi se att sociala och kulturella sammanhang påverkar, 

samtidigt som den enskilda individen fortfarande kan handla efter en 

medvetenhet. Argumentet bidrar således till diskussionen om hur en 

samhällsvetenskaplig forskningsansats med kopplingar mellan mikro och 

makronivå kan ta sig uttryck i studiet av platsers utveckling. Kärnan i denna 

studies berättelse av social förändring visar på just den typen av koppling där 

aktörers handlingar på mikronivå i sin tur är sammanflätade med andras 

handlingar och strukturella villkor, vars innehåll förändras över tid. I denna studie 

beskrivs sådana relationsmönster och strukturer för handling som två pelare av 

socialt kapital. Studiens berättelse lär oss att Karlskronas transformation också är 

en illustration över en samhällsförändring där den första pelarens sociala kapital 

bäst kan beskrivas som sociocentriskt organiserat med en delad gemenskap i 

centrum. Den andra pelarens sociala kapital förstås istället bäst i termer av att 

vara egocentriskt organiserat och som ett lösligt utbytesnätverk.  

 

Att betrakta överbryggande och bindande relationer i det sociala landskapet 

utifrån liknelsen av olika pelare av socialt kapital är en illustration som kan 

appliceras i studiet av andra platser i förståelsen av deras sociala och historiskt 

formade rum. Det är då särskilt tanken att en relation mellan två aktörer sällan är 

isolerad från omvärlden som kan hjälpa oss att understryka platsens betydelse. I 

det sociala rummet hakar relationer in i varandra och relaterar till varandra under 

olika skeden. Det är också rimligt att tänka sig hur avståndet mellan en plats olika 

pelare av socialt kapital förändras över tiden samt att pelarnas omfång kan 

krympa respektive expandera. En sådan tanke är kongruent med bilden av socialt 

kapital, inte som en given enhet utan istället som den samordning människor på 

en plats för tillfället behöver.  
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Summary in English 

Introduction  

How can we understand places and their development processes from a social 

perspective? The aim of this case study is to understand the emergence of an IT-

industry in Karlskrona between 1989-2002 from a social capital perspective. 

Historically, the production and the form of life of the population in Karlskrona, 

has been characterized by the fact that Karlskrona is a naval city, which for several 

centuries has had a naval base and a naval ship yard. Karlskrona is also an 

interesting case to study because of the stagnation in the economy and the 

insignificant prospects for industrial renewal in the late 1980s. Despite these 

conditions, something happens that for a short period of time changes the local 

structure both in terms of production and population. How can we understand 

the social dimension of such a change?  

 

In a narrated form this case study highlights how the transformation of 

Karlskrona contain both bridging and bonding forms of social relations. The 

main purpose of this dissertation is accordingly to understand which networks of 

relations the key participants of the study are a part of and get resources from. 

The study also aim to highlight structures for action around the development of 

the IT-industry in relation to the ties that bind in the already established industrial 

specialization in Karlskrona, in other words the lasting relationships tied to the 

naval base, the navy and the naval yard. From this viewpoint questions are asked 

regarding what kind of social relations appear, both in the new and the old 

Karlskrona, and what it is in particular that characterizes the new social capital 

that makes up the key participants room to manoeuvre in the process of 

transformation for Karlskrona.  

 

The phenomenon where the place Karlskrona appears as socially divided 

between exchanges within the context of the new and the already established 

industry, is illustrated as two pillars of social capital. The pillars are assumed to 

be separated at the beginning of the transformation, and then they change as 

people live their lives and are included in new types of exchanges with each other. 

From the case specific study of the transformation of Karlskrona between 1989-

2002, other, more general analytical connections are made in the discussion about 

how the dynamics of the transformation could be made possible, and why it 

stopped. From the theoretical viewpoint of social capital the dissertation follows 

a discussion about the lessons which can be learnt regarding the question how 

we can view places and their transformation processes. The conclusions 

particularly emphasize the importance of how newcomers can contribute as well 
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as the crucial role held by border crossers when it comes to create linking social 

capital of the place.  

Scope, aim and research questions  

The scope of this case specific study is to study the emergence of an ICT-industry 

in a place formerly dominated by manufacturing industry and large, hierarchical 

organizations who were part of the defense- and shipyard industry. The 

specialization of industry, i.e. the shipyard industry, had been established in 

Karlskrona for more than 300 years. This of course means that social networks 

were established which surrounded it. None of these durable networks played 

any significant role in the transformation of Karlskrona which took place in the 

1990’s. Instead we must direct our focus to activities and initiatives who emerged 

from the social networks who emerged with reference to the ICT-industry. This 

industry grew at a relatively high pace during the 1990s in Karlskrona.  

 

I other words I am studying the transformation process in terms of actual events, 

and additionally I identify relations, and patterns of relations, that connect to 

Karlskrona´s place specific transformation. With my focus on social relations, 

this study mainly deals with the actors and their interests as the driving force for 

change. From the perspective I am using, my attention is aimed at the fact that 

individuals identify opportunities and use their social relations to find paths and 

solutions. Also, my focus on the individual as an actor makes it relevant to talk 

about different patterns of relations connected to place. We have to talk about 

patterns since everyone is not social with everyone. 

 

This dissertation is hence not about making a distinction between old and new 

industry, or to identify what is advanced technology or not. Every industry can 

be described as new and dynamic at some point, and almost all production 

involves ICT-solutions to a large extent. Instead, this study illustrate how the 

transformation of Karlskrona was made possible due to new ways of interacting. 

These new means of interacting saw less to hierarchy, formalities and bureaucracy 

as ways for creating trust between actors. Instead, these actors used non-formal, 

flat organizations with loose ties to bind them. Social capital in form of these 

loose ties are assumed to play a great part in creating space for maneuvers for 

these key actors.    

 
The research questions in this study are formulated in order to understand which 

social networks the key actors of this thesis narrative are involved in and get their 

resources from. Another dimension of the study aim is to understand the 

characteristics of the social networks which existed around the predominating 
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industry, i.e. around the naval base and shipyard. The following questions are 

central in order to face this muiltidimentional purpose: 

 

 What social relations emerge in the study of the ICT-cluster growth 

between the years 1989-2002?  

 What charaterises the relational social capital that form the space for 

manouvre for the key actors in the story of Karlskrona transformation 

process? 

 How does the relations differ when the new and old Karlskrona are 

compared?  

 How can theory of social capital be used to explain how the 

transformation of Karlskrona became possible? 

 

Structure of the dissertation  

The thesis consists of three main parts. The first part describes the topic for the 

study, which is the transformation of Karlskrona from 1989-2002 regarding 

production and population. The entire case is presented up-front and the analysis 

of the study aim to deepen the description and understanding of social 

dimensions on transformational processes. The purpose of this is to give an 

immediate introduction to the case and to create relevance for the theoretical 

framework. In this framework, the informal economies premises are to be 

understood from a theory of relational social capital. 

 

Next, the purpose, questions and methodology of the thesis is presented. I 

discuss issues regarding case study methodology in general and aspects of this 

that affect my study in particular. In this part I also give grounds for why the 

process of transformation in Karlskrona can be seen as a case. I also present how 

the study was done as well as strengths and weaknesses of my data collecting 

methods.  

 

In the first part of the thesis I also present my theoretical viewpoints and my 

frame for interpreting what social capital is, what it consists of and what analytical 

levels of socio-economy, networks and actors it is able to study. The importance 

of social relations as a capital is also illuminated in relation to perspectives on 

local industrial dynamics. Karlskrona’s process of transformation will be 

described through this theoretical framework. The study is limited to the period 

from year 1989 to 2002 since the university in Karlskrona and neighboring 

Ronneby was established in 1989. The years that followed were characterized by 

growth and enhanced dynamics and this was directly linked to the emergence of 

the ICT-industry. This power of development declines rapidly in 2002. 
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The second part of the thesis introduces the reader to the historical background 

of Karlskrona regarding production and population. This part mainly focuses on 

the 20th century. Here, the industrial structure of manufacturing industries that 

were established in Karlskrona in the later part of the 20th century is also 

described. The purpose of this historical background is to describe the traditions 

and form of life that is connected to Karlskrona’s dominating production. Here, 

we also look on the fact that the economy of Karlskrona stagnated during the 

1980’s, and how further local development seemed impossible. Then, the 

emergence of the new ICT-industry is described. Here we learn that there were 

four main establishments that made the process of transformation in the years 

1989-2002 possible.  

 

The third part of the thesis explore the collective bonds surrounding the old 

industry in Karlskrona. Here, I study the content of the relations and patterns of 

relations that are associated with the dominating industries form of life. Such 

mechanisms as solidarity with the collective and belonging/exclusion to these 

communities. Social life in this context appear to be organized, and this can be 

described as a feature of the dominating industry. Underlying mechanisms in their 

ways of interaction are visible in orders and unions. 

 

In the same chapter I also discuss styles of interaction and premises for the 

emerging ICT-industry. I also make an analytical point that these two industries 

(i.e. traditional manufacturing industry and ICT-industry) can be viewed as two 

separate pillars of social capital in Karlskrona. The relations of the ICT-industry 

that emerges in the 1990’s are best described in terms of weak ties, symmetry and 

reciprocity. They are seemingly not as organized as the relations of the first pillar. 

Therefore, in this chapter I look deeper on how a different form of life becomes 

visible in Karlskrona with the emergence of the ICT-industry. 

 

In the following chapter I analyze how the new industries social networks meet 

with the social networks of the old, predominating industry from a perspective 

of relational social capital. I discuss from the notion of two pillar, the relation 

between the old and new Karlskrona. In the next chapter I conclude the analytical 

conclusions in a discussion that reconnect with the initial questions on how the 

dynamics were possible. The final chapter of this study focuses on the social 

relations of the place and that they exist in a context of stability as well as change. 

General insights and learnings from the analysis of the study are discussed. 

Possible driving forces for development of places are illuminated. Finally, I 

discuss how focusing on the actor in the process of development can contribute 

to the understanding and the creation of knowledge on how actions on a micro 
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level are linked to the actions of others and structural conditions, whose content 

change over time.  
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Bilaga 3.0 Översikt av fabriksindustrin i Karlskrona åren 1915, 1920, 1925. 

 

 

 

År 1915 

 

År 1920 

 

År 1925 

              

Industri 

Antal 

arbets-

ställen 

Antal 

arbetare  

Antal 

arbets-

ställen 

Antal 

arbetare  

Antal 

arbets-

ställen 

Antal 

arbetare  

Järn och stålmanufaktur - - - - 2 15 

Mekaniska verkstäder 1 31 2 57 2 71 

Skeppsvarv och 

båtbyggerier 

1 1,282 1 1,319 1 1,329 

Instrument och 

urfabriker 

- - 1 4 1 4 

Metallmanufaktur 1 72 1 68 1 26 

Porslins och 

kakelfabriker 

1 52 2 204 2 269 

Sågverk och hyvlerier 2 66 3 78 2 46 

Snickeri och 

möbelfabriker 

2 28 2 14 1 5 

Boktryckerier 4 64 6 81 6 80 

Kvarnrörelse 1 6 1 6 1 2 

Bagerier 5 74 6 69 5 67 

Bryggerier och mälterier 3 78 3 82 2 81 

Fabriker för andra 

dryckesvaror 

3 8 1 8 - - 

Tobaksfabriker 1 57 1 36 1 17 

Mejerier 1 11 1 6 1 12 

Slakterier och 

charkuterier 

3 20 5 22 5 26 

Annan 

livsmedelsindustri 

1 1 2 9 2 11 

Sömnadsfabriker - - 1 8 2 102 

Trikåfabriker 1 75 1 38 - - 

Hatt och mössfabriker 1 185 1 126 1 109 

Färgerier, blekerier och 

impregneringsfabriker 

1 15 1 1 1 2 

Garverier 1 25 1 18 - - 

Skofabriker 1 19 - - 1 32 

Olje, tvål, ljus, och 

parfymfabriker 

1 2 1 2 2 7 

Konstgödningsfabriker 1 8 1 10 1 9 
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Källa: Janrik Bromé Karlskrona Stads historia 1862-1930 

  

Annan kemisk-teknisk 

industri 

2 9 2 7 1 2 

Electricitetsverk 2 15 1 21 1 21 

Gasverk 1 31 1 27 1 36 

Vattenledningsverk 1 14 1 14 1 15 

Summa 43 2,248 50 2,335 47 2,399 
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Bilaga 4.0 Framväxten av Karlskronas industriella struktur 1900-2010 

 
Källa: Dolk 2004;20. Fånga Vinden.  

 

Denna illustration över Karlskronas industriella utveckling mellan åren 1900-

2010 kan läsas enligt följande. De olika segmenten representerar enskilda företag 

eller statliga förvaltningar vilka bedöms vara stora arbetsplatser med en marknad 

eller finansiering utanför Karlskrona. 

Det mörkgröna segmentet längst ner är Marinen sedan följer varvet. Dessa två 

framstår som dominerande med markanta uppgångar vid de två världskrigen 

1920 och 1940. Etableringen av LM Ericsson 1947 representeras av det mörkblå 

segmentet. De smala spåren av grönt som tillkommer på 1990-talet är 

kustbevakningen och boverket. De smala spåren av blått i olika nyanser är 

tillverkningsindustri. De segment som är markerade i rött representerar 

framväxten av IT-industrin i Karlskrona. I given ordning underifrån återfinns 

Högskolan Karlskrona/Ronneby, Ericsson Software Technology, Europolitan, 

Ericsson Business. Tidsaxeln sträcker sig till 2010 och visar även hur fler mindre 

IT-företag har etablerat sig, vilket återspeglas i de lilamarkerade segmenten.  
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Bilaga 5.0 Karta över Karlskrona 2010-tal. 
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Bilaga 6.0 Karta över Karlskrona tidigt 1900-tal.  
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ABSTRACT
Hur kan vi betrakta platser och deras utveck-
lingsprocesser från ett socialt perspektiv? I denna 
avhandling studeras framväxten av en IT-indu-
stri i Karlskrona mellan åren 1989-2002 utifrån 
ett perspektiv om socialt kapital. Produktionen i 
Karlskrona och populationens livsform har ur ett 
historiskt perspektiv varit präglad av det faktum 
att Karlskrona är en örlogsstad som under flera 
hundra år inrymt ett örlogsvarv samt omfattande 
enheter av den kungliga flottan, och dess utbild-
ningar. Karlskronas transformation är ett intres-
sant fall att studera eftersom ekonomin i slutet av 
1980-talet var stagnerad och utsikterna för indu-
striell förnyelse mycket små. Ändå händer något 
som för en kort tid kom att skapa förändringar 
i den lokala sammansättningen av såväl produk-
tion som population. Hur kan vi förstå den sociala 
dimensionen av en sådan förändring? Teorin om 
socialt kapital hjälper oss i denna studie att se hur 
relationer innehåller utbyten mellan aktörer som 
är kopplade till platsen och dess dominerande 
livsform. Denna studie ser hur platsens utveck-
ling rymmer sociala relationer som verkar både 
bindande likt ett klister och möjliggörande likt ett 
smörjmedel. 

Det övergripande syftet med denna avhandling är 
att förstå vilka nätverk av relationer som studiens 
nyckelaktörer ingår i och hämtar resurser ur. Stu-
dien syftar även till att belysa utbyten runt IT-in-
dustrins framväxt i relation till de samordningar 
som sedan länge varit etablerade runt den domi-
nerande industriella specialiseringen i Karlskrona, 

det vill säga varaktiga gemenskaper med koppling 
till örlogshamnen, flottan och varvet. Utifrån en 
sådan ansats ställs frågor om vilka slags sociala re-
lationer det är som framträder i både det nya och 
det gamla Karlskrona och vad det är som särskilt 
karaktäriserar det nya sociala kapital som bildar 
nyckelaktörers manöverutrymme i berättelsen av 
Karlskronas transformationsprocess. Fenomenet 
där platsen Karlskrona framstår som socialt tu-
delad mellan utbyten inom den nya och den re-
dan etablerade industrins sammanhang illustreras 
som två pelare av socialt kapital. Pelarna antas 
vara åtskilda vid transformationens början för att 
sedan förändras i takt med att människor på plat-
sen lever sina liv och ingår i nya slags utbyten med 
varandra. 

Utifrån den fallspecifika studien av Karlskronas 
transformation 1989-2002 dras även mer gene-
rella analytiska kopplingar i diskussionen om hur 
utvecklingens dynamik kunde bli möjlig, samt var-
för den upphörde? Utifrån avhandlingens teore-
tiska ansats och berättelser diskuteras slutligen 
de lärdomar som kan dras från studien med åter-
koppling till frågan om hur vi kan betrakta platser 
och dess utveckling från ett socialt perspektiv. De 
slutsatser som dras betonar framför allt vikten av 
att inflyttade kan göra något avsevärt nytt liksom 
vilken avgörande roll gränsgångare har i skapan-
det av platsens överbryggande sociala kapital. 

Nyckelord; Platsers utveckling, IT-industri, pelare 
av socialt kapital, utbyten, aktör, förtroende, för-
pliktelse, förnyelse och stabilitet.
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