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Förord 
 
Min avhandling har vuxit fram ur iakttagelser av nordiska människors upplevelser 
av samtiden såsom de kommer fram i deras tal och världsförankring. Många av 
de människor jag kommit i beröring med under de senaste tio åren har på olika 
sätt – både direkt och indirekt – uttryckt ett främlingskap för vad som håller på att 
ske i dagens värld. I synnerhet äldre människor känner sig vilsna i nutiden och 
upplever att deras kunskaper devalverats eller ogiltigförklarats och att de inte 
riktigt begriper vad som är på gång. Världen har helt enkelt sprungit förbi 
kategorierna som de tillämpar i sin världsförankring. Bland yngre finns 
alternativa åsikter och uppfattningar om världens tillstånd, men man upplever sig 
ha få kanaler att uttrycka sin politik samt har ofta också en avsaknad av 
helhetssyn och kunskap om sammanhang. Det är intressant att möta unga 
människor för vilka ett nationellt samhälle inte längre erbjuder någon större 
mening, utan världen är så att säga större. De gångna femton åren efter 
Berlinmurens fall har förändrat världen i en ännu oanad omfattning. Själv har jag 
befunnit mig mitt emellan dessa positioner men varit delaktig av båda problemen 
på ett sätt som krävt grundligt tankearbete. Mitt eget ursprung i en position 
mellan de modernistiska sextiotalisterna och de postmaterialistiska ungdomarna, 
min bakgrund i periferin och vistelser i Europas olika centra samt, erfarenheten av 
rädsla för kärnvapenkrig och Tjernobyl på 1980-talet har synliggjort samtidens 
dialektiska spänningar. Detta är en ekvation av vars resultat jag haft behov av att 
tolka diskrepansen och få en uppfattning om vad som händer i samtiden. En 
samtidsdiagnos är vad som kom ut av dessa intellektuella bekymmer. Jag har 
blivit övertygad om att en analys av kategorin nation tillhör de sociala fenomen 
som i en samtidsdiagnos klarast uttrycker det sociala livets nutida dilemman, 
paradoxer och predikament.  
 Det jag alltså vill framföra är den västerländska mänskligheten teoretiskt och 
mentalitetshistoriskt kan antas röra sig mot en global tidsepok där människor 
känner sig som kosmopolitiska världsmedborgare och deras nationella 
ursprung har förlorat i betydelse. Men den vardagliga verkligheten som 
individerna möter med dess självklarheter försvårar transformationen av 
människors tankekategorier och framväxten av en global tidsepok. Till och 
med de individer som mest deltar i global verksamhet har fortfarande 
nationella tankekategorier och deras livsvärldar är nationellt inramade. Det är 
därför ännu för tidigt att karakterisera nuvarande epok som ett globalt tidevarv. 
Ty det är nödvändigt att tankekategorierna hos människorna är globalistiska 
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och geocentriska för att globalitet och en global epok skall föreligga. 
Människor kännetecknas nu av en stark fenomenologisk globalisering, vilket 
jag har strävat efter att beskriva och definiera i föreliggande arbete, samt av en 
diskrepans mellan deras habitus och den pågående förändringen. Tidsepoken är 
fortsättningsvis internationell. 
 Detta arbete präglas av årtusendesskiftets händelser och egenskaper. Arbetet 
har skrivits i ett antal olika rumsliga sammanhang, vilka var och en aktualiserar 
ett speciellt förhållande till världen. Vid forskning kring globalisering − speciellt 
dess livsvärldsinriktade sidor − är beröringen med olika typer av miljöer enligt 
min mening så gott som avgörande. Denna beröring är central för förståelsen av 
platsers särarter och olikheter, för lokala reaktioner på likartade utvecklings-
förlopp samt för forskarens egen erfarenhet av geografisk mobilitet och därtill 
anknuten livsvärldsförändring. Delar av avhandlingens begreppsdiskussion och 
teoridel har utvecklats under en vistelse vid London School of Economics and 
Political Science (LSE) akademiska året 1997-98. London är en global stad med 
pågående intensiv livsvärldsglobalisering och sociologin vid LSE är inriktad på 
att analysera dessa fenomen. LSE är också ett hus där kulturer och nationaliteter 
från hela världen möts. En annan central plats för arbetet med manuskriptet är 
CEREN och Svenska social- och kommunalhögskolans forskningsinstitut. 
Forskningsinstitutet utgör plattformen för den empiriska undersökningen och 
analysen och där forskningen formulerats till text. Forskningsmiljön 
karakteriseras av olika forskningsprojekt med avgränsade empiriska inriktningar. 
Bland annat texttolkningsmetoder har diskuterats under dessa förhållanden. Även 
fördjupning i samhälls- och kulturteoretiska klassiker har gjorts tillsammans i ett 
kollegium på forskningsinstitutet. Det tredje stället som även det utgör en 
universitetsmiljö är Centrum för invandrarforskning, CEIFO vid Stockholms 
universitet. Avhandlingens inledning och slutsatser har formulerats och texten 
bearbetats där. Den fjärde platsen där den strukturella redigeringen av 
manuskriptet gjorts och bearbetningen av texten på basis av förhandsgranskarnas 
utlåtanden, samt färdigställandet av det publicerade manuskriptet är 
MIGRINTER forskningscentrum vid Université de Poitiers i Frankrike. Denna 
plats är inriktad på etnografiska studier av transnationalitet och diaspora och 
staden är en universitetsort med mångkulturell befolkning. Den franska synen på 
globalisering har också utgjort en intressant kontrast till nordisk och brittisk syn 
där den i betoningen av en stark stat och den omfattande globaliseringskritiken 
klart avviker från den dominerande diskursen i Storbritannien. Dessa båda 
sistnämnda universitetsinstitutioner, CEIFO och MIGRINTER har en tradition av 
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forskning omkring mångkulturalitet i ett nationellt samhälle. Ett femte ställe som 
erbjudit lugn för resonemang kring dessa frågor har utgjorts av föräldrahemmet i 
Karleby. Regionen har en transnationell historia som en del av Sverige och har 
också efter 1809 haft livliga kontakter med Sverige. Under svenska 
stormaktsväldet tillverkades där flest handelsfartyg av alla orter i Sverige. 
Samtidigt är området idag en periferi i den finländska nationen och EU och har en 
kulturell atmosfär med inslag av framtidschock, som uttrycks genom nationalism 
och motstånd mot utländska inslag och europeisk integration. Samtidigt har 
områdets andliga traditioner uppmuntrat till att ställa – kanske på ett rätt 
ickepostmodernt sätt – så kallade ”stora frågor”. Detta område utgör en motpol 
till den globala affärsledarens förmodat kosmopolitiska värld. Horsens i 
Danmark, i vars kommunalbibliotek en del av författandet genomförts, har också 
fungerat som en likartad eftersläntrande lokalitet med hänsyn till livsvärlds-
globaliseringen. Manuskriptet har dessutom filats och fyllts ut i hög utsträckning i 
olika kollektiva transportmedel; bussar och tåg på väg ut ur och in i Helsingfors 
och Stockholm. En större diversitet av ställen med exempelvis utvecklingsländer, 
östlig kristendom och nordamerikanskt konsumtionssamhälle skulle också ha 
kunnat bidra till förståelsen av globaliseringens mångfacetterade uttryck. Men 
mot bakgrund av att samtidsdiagnosen uttryckligen är västerländsk kan de 
anlitade forskningsmiljöerna anses vara rätt täckande.  
 En fråga i forskningssammanhang är när man bör ge ut ett arbete och hur länge 
man skall finslipa och förbättra. Mot bakgrund av hur lång processen med 
doktorerandet i sin helhet varit var det nödvändigt att slutligen sätta punkt här. Jag 
skulle vilja följa mottot att ett gjort arbete, men ofulländat alltid är bättre än ett 
ogjort men i drömmarna perfekt. 
 När man forskar får man skulder, varvid tacksamhetsskulderna är av det 
angenämaste slaget. Det samarbete och växelverkan som forskningen vanligt-
vis erbjuder är förutom förutsättningen för dess existens, även det som gör 
verksamheten intressant, rolig och meningsfull. Samtidigt innebär en elitupp-
märksammande forskningsansats också ofta att en helt igenom okritisk hållning 
till inflytelserika personer i ens omgivning kan bli svår att upprätthålla. Även 
dessa människor dras på sätt och vis in i den analyserade populationen. Men 
följande människor som hjälpt under processens gång förtjänar under alla 
omständigheter och utan reservationer ett stort och varmt tack för sin insats.  
 Professor emeritus Tom Sandlund – min handledare såsom i tidigare arbeten, 
även i denna avhandling – förtjänar ett tack för alla aspekter som anknyter till 
föreliggande forskning. Tom har utarbetat finansiering, skapat goda arbets-
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förhållanden, handlett arbetet i ordets bästa bemärkelse genom att ge goda råd och 
kommentarer, kritiskt granskat den skrivna texten och diskuterat den konkreta 
undersökningen samt erbjudit viktiga kontakter, möjligheter och resurser inom 
det akademiska. Tom har varit som en travkusk som sporrar och driver färden 
fram men ibland vid behov också drar i tömmarna. Toms fingeravtryck finns med 
i alla av arbetets element. Socialantropologen Henrik Tallgren har gjort flera 
noggranna genomläsningar av manuskriptet, granskat och korrigerat språket. 
Henrik har gett många värdefulla och med humor kryddade antropologiska 
insikter om den rikssvenska vardagen. Ofta dessutom med belysande 
kontrastering till det finländska. Leslie D. Sklair – min handledare vid LSE – 
skapade grunden för den begreppsliga utvecklingen av globaliseringsfenomenet 
och transnationalismen. Många av avhandlingens idéer föddes i Leslies 
“Globalisation workshop” på LSE. Jag vill även tacka kollegerna Annika 
Forsander, Sanna Saksela, Matti Similä och Erkki Virta för värdefulla och 
insiktsfulla kommentarer till diverse versioner eller delar av avhandlings-
manuskriptet.  
 I processen att bli doktor vill jag tacka professor Göran Ahrne från Stockholms 
universitet för hans villighet att ställa upp som opponent och granskare av 
avhandlingen. Professorerna Charles Westin och Pauli Kettunen, vilka varit 
förhandsgranskare och gett många värdefulla kommentarer och förbättrings-
förslag i sina utlåtanden om avhandlingsmanuskriptet, förtjänar ett varmt tack. 
Förslaget att läsa och diskutera Manuel Castells verk samt den kritiska tolkningen 
av mina resonemang har varit ytterst nyttiga för avhandlingens finslipande och 
bearbetning. Jag vill även tacka professorerna Risto Alapuro och Anssi Peräkylä 
vid sociologiska institutionen i Helsingfors som varit behjälpliga med den 
administrativa processen att få lägga fram avhandlingen för offentlig granskning. 
 Människor i den omgivande intellektuella kontexten har varit viktiga 
inspiratörer för mig. Särskilt Kenneth Sillander och Fredrik Hertzberg har erbjudit 
intellektuell ”sparring” genom de otaliga diskussioner vi fört och de har varit 
goda vänner under årens lopp. Samarbetet med Chris Meyer har inneburit ett 
glädjande och inspirerande sätt att få lära sig mer om kulturteori och feminism. 
Hasmukh Hoslo Jiwa har delat med sig av sina erfarenheter av kosmopolitism 
och uppvisat en global humanism som inspirerat arbetet. Kollegerna Mats Nylund 
och Viveca Ramstedt tackas, den förra för metodkritik, den senare för 
kommentarer och idéer om demokratiteori. Leo Granberg och Kjell Andersson 
har också bidragit till avhandlingen, den förra genom utvecklingen av mina 
intellektuella och metodiska forskningsredskap i vårt samarbete, den senare för 
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kommentarer till tidigare versioner av teoriavsnitt. Bibliotekarierna på många 
universitetsbibliotek – särskilt Svenska social- och kommunalhögskolans 
bibliotek i Helsingfors, Maria Villbacka-Henriksson och Bo-Eric Rosenqvist – 
förtjänar ett tack för sitt värdefulla stöd, i synnerhet i avhandlingens slutskede i 
kontrollen av olika källor. Christina Klawér-Kauranen har på ett förtjänstfullt sätt 
redigerat manuskriptet i tryckbart skick. 
 Kollegerna på CEIFO i Stockholm och i synnerhet Dina Avrahami, Ebba 
Hedlund och Vysse Linde, tackas för de fruktbara diskussioner vi haft i 
avhandlingens slutskede. Kollegerna på MIGRINTER i Frankrike och i synnerhet 
William Berthomiere, Kamel Doraї, Lucine Endelstein, Olivier Clochard, 
Antoine Dumont, Philippe Vernier, Tomas Lacroix, Benedict Michelon, Braulio 
Garcia Jean och Daniel Senovilla är bland de viktiga inspiratörerna till 
avhandlingen. 
 Mina medstuderanden i European Summer Schools tackas, varvid jag vill i 
synnerhet omnämna Matjaz Ursic, Maren Borkert, Claudio Riva, Mohammed 
Kahn och Damir Josipovic. Mina studiekamrater vid LSE som erbjöd kunskap 
och intressanta samtal omkring nutida samhällsfenomen har haft ett stort 
inflytande på utformningen av mina idéer. Jag vill i synnerhet nämna Boris 
Holzer, Mark Boden, Mafalda Cardim och Duncan Watson som avhandlingens 
viktiga inspiratörer.    
 Studerande vid SSKH och föreningen Habitus grundläggargäng samt Yrkes-
högskolan Sydvästs kulturproducentstuderanden har bidragit till avhandlingen 
genom de kommentarer och frågor jag fått till presenterade idéer i olika 
undervisningssammanhang. Undervisningen har utgjort ett fält att pröva idéer på 
och en möjlighet att få inblick i unga vuxnas livsåskådningar. Jag vill särskilt 
nämna deltagarna på kursen “Globalisering och etnicitet” under de olika åren och 
studeranden i globalisering, Rolle Alho och Suvi Järvinen. 
 Jag vill tacka badmintongänget för konditionens och humorns skull och 
läsecirkeln för det eviga lärandets och den kommunikativa rationalitetens skull.  
 Sist men inte minst finns två mycket viktiga människokategorier till vilka jag 
bär på tacksamhetsskuld. Mina informanter förtjänar ett varmt tack för att de ställt 
upp på intervjuerna och visat intresse för undersökningen. Jag hoppas att jag gjort 
rätta för deras åsikter. Jag vill tacka mina nära och kära: Karin och Emil samt 
mina föräldrar Johan och Ritva Helander. Utan er skulle denna bok sannolikt inte 
ha blivit till.  
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Inledning 

 

Många samhällsvetenskapliga böcker som publicerats åren omkring millenieskiftet 

har inledningsvis räknat upp aktuella händelser och fenomen som motiverar 

betraktelsen av perioden som någonting speciellt och exceptionellt, värd en särskild 

uppmärksamhet. Så även denna bok i syftet att undersöka västerländska 

människors meningsrymder och uppfattningar. Under året 2003 ägde bl.a. 

världsomfattande demonstrationer rum i protest mot Förenta Staternas anfall av 

Irak. Miljoner människor samlades runt omkring världen för att gemensamt – 

vilket visade sig vara förgäves – demonstrera mot attacken.1 Människorna 

upplevde sig som delar av en världsomfattande mänsklighet och hyste tilltro till 

massornas möjlighet att påverka den politiska situationen. Unga människor har 

nyligen samlats i Seattle (1999), Genua (2001), Göteborg (2001) och Köpenhamn 

(2002) för att demonstrera mot den globala kapitalismens framfart och den 

världsomfattande ekonomiska ojämlikheten. Människorna har varit bekymrade 

över världens tillstånd och vissas hårdhänta behandling av de svaga antingen 

genom ekonomiskt eller fysiskt våld. Men i samma period har en lokal chauvinism 

firat segertåg och en revitalisering av egna rumsligt avgränsade intressen i 

nationalstatlig tappning har skett (Tilly 1995:20). Nationalistiska och 

främlingsfientliga Dansk Folkeparti röstades till makten i tidigare så liberala och 

världstillvända Danmark år 2001 i och med att partiet blev tredje störst i 

Folketinget. I Österrike skedde en motsvarande populistiskt högernationalistisk 

framfart i valet 1999 både nationellt och regionalt efter en längre period av jämn 

tillväxt i nationalisters röstandel. I liberala förebilden Holland blev främlings-

fientligheten tillfälligt framgångsrik i valet 2002. Upplysningshemmet Frankrikes 

politiska scen karakteriseras av en stark nationalistisk närvaro under stora delar av 

1990-talet. Många gamla demokratier i Europa kännetecknas av nationalismens 

ihärdiga politiska närvaro genom stort folkligt stöd. Samtidigt har extrema 

främlingsfientliga grupper i samma länder fått ökad synlighet i offentligheten 

genom våldsgärningar mot invandrare. Det är inte händelserna i sig som utgör det 

mest intressanta, utan de populära uppfattningar som dessa händelser och fenomen 

hänvisar till. De tankar, värderingar och livsåskådningar som händelserna 

indikerar. Dessa ovanbeskrivna företeelser åskådliggör sekulära bekymmer för 

världens tillstånd och en ökad globalisering, men deras ideologiska 

ställningstaganden är tämligen disparata. Den förra åskådningen förespråkar 

globalistiskt världsomfattande mänsklighet på ekologiskt och socialt hållbar grund, 
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medan den senare förespråkar nationalistiskt återskapelsen av den nationellt 

indelade världen där varje folkslag illusoriskt har sin egen geografiska hemvist. 

Båda åskådningarna reagerar på den pågående globaliseringen men på motsatta 

sätt. Medan den första vill ha mera och annorlunda globalisering, vill den andra bli 

av med globaliseringen. Inom båda riktningarna finns fraktioner som är redo att 

radikalt gå bortom de etablerade samhällsarrangemangen, politiska institutionerna 

och traditionella verksamhetssätten för att få sin röst hörd (jfr Castells 2000:19-

123). Denna klyfta i världsåskådningarna är den mest centrala ideologiska 

motsättningen i väst i början på det 21:sta århundradet. Den har ersatt klyftan 

mellan vänster och höger, socialism och kapitalism, och indikerar även en klyfta 

mellan det ekonomisk-politiska establisemanget och folket. Den åskådliggör att 

någonting håller på att hända i västerländska människors liv och uppfattningar. 

 Föreliggande arbete utgör ett utkast till en samtidsdiagnos. Här studeras zeitgeist 

– tidens anda som dominerande tankekategorier i västerlänningens liv. Har 

västerlandet nått en global epok? Är västerlänningens referenser anknutna till 

jordklotet och till den universella mänskligheten? Eller äger nationen fortfarande 

relevans i västerländska människors sociala identifikation, kategorisering av 

världen och vardagliga praktiker? Ett försök att besvara ovanstående frågor görs 

under de kommande sidorna. Men, inom ramen för detta arbete kan ämnet dock 

inte behandlas med fullbordad systematik eller kartografi. Det måste anmärkas, 

och upprepade gånger understrykas, att föreliggande samtidsdiagnos endast 

handlar om en specifik aspekt i tiden och vad som är viktigast, endast är ett utkast!  

 Västerländerna har drivit globaliseringen sedan 1400-talet, men länderna har 

också länge präglats av nationalism, som historiskt är en europeisk uppfinning. Ett 

uttryck för sambandet och konflikten mellan globalisering och nationalism är den 

intensiva ekonomiska globaliseringsperioden under 1980-talet som enligt Manuel 

Castells (2001:160) var motiverat av de politiska globaliserarnas nationalism. Men 

det innebar samtidigt en konflikt som under 1990-talet fått allt större betydelse och 

där den statligt reglerande nationalismen hamnat på reträtt (ibid.:160-165). 

Samtidigt som nationalismen paradoxalt också fungerat som drivkraft för världens 

förenande under västerländsk dominans,2 har nationalismen kommit att innebära 

inneboende hinder för uppkomsten av en global epok. Ty nationalismen och 

globalismen är i ett konfliktförhållande till varandra. Nationalismens begränsade 

horisonter förhindrar ett globalistiskt medvetande om världen som helhet och om 

en odelad mänsklighet. Samtidsdiagnostik omkring en förefintlig global epok 

måste därför beröra nationalistiska tankegångars förekomst och betydelse.3 

Samtidsdiagnosen blir, genom analysen av nationalism, således uttryckligen 
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västerländsk. Och diagnosen hänvisar till västerlandet också i sin styrkemätning av 

nationalism mot globalism i form av den öppning som uppstått med uppkomsten 

av en postmaterialistisk generation (Inglehart 2000), som i västerländska 

samhällen börjat betona andra än ekonomiska värderingar i sina liv. Martin 

Albrows (1996) och Ulrich Becks (2000) globaliseringsteorier baseras i den 

förmodade uppkomsten av en sådan ny västerländsk generation som man hävdar 

att inte låter sitt liv inramas av nationella värderingar eller projekt längre. Analysen 

om en global epoks instundan är västerländsk ytterligare i den bemärkelsen att det i 

västerländskt tänkande inom såväl filosofi som religion är en klassisk tematik att 

resonera omkring mänsklighetens öde som en historisk och i världen placerad 

process med ett mål bortom nuet (jfr Söderblom 1907:42-46).  

 Diagnosen innebär en analytisk renodling av en bestämd aspekt i nutiden. Den 

handlar om numerärt dominerande, folkliga tankekategoriers utseende. Är dessa 

redan globala, eller fortfarande nationella? En förmodad dialektisk relation mellan 

sociala systemens globalisering och de personliga livsvärldarna används som 

diagnosredskap. De som ”dialektiskt dissekeras” i en empirisk analys är 

ekonomiska aktörer, som är aktiva i transnationella sammanhang, och som 

presumtivt är globalistiska kosmopoliter.4 Genom sin framstående roll i en ökad 

vardaglig globalisering fungerar de ekonomiska aktörerna som en indikation på 

huruvida vardaglig nationalism fortfarande har en allmän samhällelig förankring. 

Om dessa människor är vardagligt nationalistiska är med största sannolikhet även 

andra det. 

 Avhandlingens frågor analyseras utifrån en västerländsk och nordisk verklighet, 

närmare bestämt en huvudsakligen svensk-finländsk konstellation. Norden utgör 

nämligen en intressant region för analysen av globaliseringens framfart. Norden 

representerar ett geografiskt område som haft fred, demokrati och stabilitet sedan 

andra världskriget. Frihandelspolitiken har betonats som en följd av de nordiska 

ländernas exportberoende och de har inte kunnat förespråka en isolationistisk eller 

protektionistisk politik (Väyrynen 1988).5 Förutsättningar för utvecklingen av en 

ekonomistisk globalism torde alltså finnas. Regionen kännetecknas av en hög 

teknologisk utvecklingsnivå och en högt utbildad befolkning och Norden har 

kanske mer än någon annan region i världen trätt in i informationsåldern.6 

Omedelbar kommunikation världen över, oberoende av plats finns tillgänglig för 

alla. Norden utgör en region där få yttre hinder förekommer för bejakande av 

globalitet och gemensam mänsklighet. Norden är inte präglad av gammal, stor och 

internt utvecklad civilisation som cementerar samhället och fördröjer förändring. 

Området är befolkningsmässigt litet och har därför ofta snabbt fått reagera på yttre 
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förändringar. Områdets innevånare har också i många sammanhang realistiskt 

varit tvungna att inse detta och förändrat sina gamla vanor och traditioner. Norden 

har moderniserats snabbt och effektivt. Men i nordiska samhällen råder en 

atmosfär av demokratisk respekt för folket och den ”lilla människan”. Den vanliga 

medborgarens uppfattningar tillmäts betydelse och få förändringar har genomförts 

direkt mot folkets vilja. Det är i en nordisk kontext relevant att analysera folkliga 

föreställningar. Och masskulturens och konsumtionens betydelse i västvärlden, och 

genomslagskraft i Norden innebär ju också att folkliga tankekategorier blivit 

centrala i en samtidsdiagnos. Intervjuer med företagsledare från fem svensk-

finländska bolag, som genom fusioner blivit transnationella, utgör det huvudsakliga 

empiriska materialet. Företagsledarna utgör en elit gällande samhällsställning, men 

har inte en ideologroll i samhället och har därför inte som uppgift att omdefiniera 

verkligheten och ge riktlinjer för tillvaron. De är inte intellektuella utan ligger 

närmare de så att säga folkliga sätten att betrakta världen, vilket sammanhänger 

även med deras närhet till mass- och konsumtionskulturen. 

 Globaliseringsdiskussionens historia har också betydelse för den globala 

epokens uppkomst. Ulrich Beck ([1996]2000a:13) har konstaterat att globali-

seringsdiskussionen kom senare till Tyskland än till Storbritannien. Till Norden har 

globaliseringsdiskussionen kommit ännu senare. Men Tysklands ideologiska 

omorientering efter andra världskriget visar att trots globaliseringsdiskussionens 

bidrag till en reflexiv skapelse av globalism, är den inte en nödvändig förutsättning 

för att sådan globalism skall uppstå. Globalistiska miljörörelser har funnits i 

världen och i Tyskland redan lång tid före globaliseringsdiskussionen gjorde sin 

landstigning (se Castells 2000:136; Jamison 1996:224-245). Förutsättningar för 

globalistiskt medvetande finns trots att globaliseringsdiskursen inte är närvarande. I 

globaliseringsteorin framförs ofta den teknologiska utvecklingen som en orsak till 

globalismens uppkomst (Waters 1995). Också Nordens teknologiska ledarställning 

talar för att globalism förekommer, trots att diskussionen om globalisering uppstått 

relativt sent.  

 Norden är ett lämpligt område för analys av globaliseringens framfart också 

uttryckligen av det skäl att diskussionen inte har sitt ursprung här. Storbritanniens 

historia utgör en orsak till den anglosaxiska diskussionens tidiga uppkomst. 

London var nämligen den internationella kapitalmarknadens centrum redan på 

1800-talet (Lindgren 1997:38). Dessutom har traditionen av handelsbaserad 

erövring av världen skapat gynnsamma förhållanden för en teoribildning om 

globalisering. Och denna teori har i sin tur så att säga ”fallit i god jord”. De på 

förhand existerande mentala strukturerna har varit mottagliga för en världs-
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omfattande världsbild och i den brittiska eliten finns en stor medvetenhet om 

globaliseringen. Norden har däremot inte karakteriserats av en sådan postimperiell 

(postkolonial) situation av historiskt världsomfattande dominans och liberal 

handelskapitalism. I Norden finns större likheter med den franska traditionen av en 

stark statsapparat, men på grund av nordiska samhällens ringa storlek, har inte 

denna ideologi möjliggjort en isolation eller egen självständig väg i världens 

utveckling.7 I Norden har samhällsutvecklingen följt en generell västerländsk 

utveckling som har sitt ursprung i industriella och moderna samhällen i 

Nordamerika och Västeuropa. En utveckling baserad på kristna och 

upplysningsfilosofiska tanketraditioner. 

 De materiella strukturernas och ekonomins sena integration i större enheter i 

Norden talar dock emot att globalistiskt medvetande skulle ha uppstått. Historikern 

Henrik Meinander (2001:261-262) sätter de under senaste åren talrika svensk-

finländska företagsfusionerna i ett större perspektiv av globaliserad 

marknadsekonomi och västeuropeisk integration av näringslivet. Integrations-

utvecklingen i Norden är synonym med samma utveckling tidigare i andra 

regioner. De enskilda företagens och individuella aktörernas handlingar måste 

följaktligen förstås mot bakgrunden av ett större perspektiv och mer allmänna 

utvecklingstrender. Fusionerna är defensiva strategier inom näringslivets olika 

områden i företagens strävan att göra sig mindre sårbara. Regionaliseringen är en 

försvarsstrategi och har såtillvida snarare konservativa kännetecken än är en 

världsbejakande utvecklingsoptimism.  

 I föreliggande arbete ses inte sambandet mellan strukturella förhållanden och 

ideationella resultat som givet. Idéer anses sammanhänga med sociala 

förhållanden, men inte på ett entydigt homologt och temporalt kausalt sätt. En 

strukturell integration ökar sannolikheten för globalismens framväxt och ju längre 

tid integrationen har pågått, desto bättre blir förutsättningarna för homologa 

ideationella företeelser. Men globalism kan uppstå trots att en strukturell 

integration inte har igångsatts. 

 Den nordiska regionala integrationen sker emellertid inte i en inledande period 

av ekonomisk globalisering. Modeller för global expansion finns från andra 

regioner, tio års erfarenhet av internationell expansion finns i regionen och en 

medvetenhet om de globala villkoren existerar. Norden utgör med andra ord en 

intressant region i analysen av globaliseringens framfart. 
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Diagnosens förutsättningar 

 

Samtidsdiagnostik – i synnerhet inom den idealistiska genren – har förekommit 

redan länge och inom flera olika paradigm, discipliner och temaområden. Oswald 

Spengler och Arnold Toynbee är tidiga representanter för den samtidsdiagnostiska 

genren.8 De har inom historiefilosofin skrivit kulturkritiskt om den västerländska 

livsformens nuläge. Även filosofen Georg Henrik von Wright gav ut – inspirerad 

av dessa – flera samtidsdiagnostiska essäer under 1990-talet.9 Frankfurtskolans 

marxisminspirerade kulturkritik är en samtidsdiagnostik i skärningspunkten mellan 

sociologi och filosofi, som berört mogna kapitalismen.10 

 Många samtidsdiagnoser har analyserat den moderna rationalismens karaktär 

och konsekvenser. Uttryckligen samhällsvetenskaplig samtidsdiagnostisk 

verksamhet med ifrågavarande ingredienser har förekommit mycket under de 

senaste åren11 och då närmast omkring teorierna om postmodernitet (Se Heiskala 

1995; Löfgren & Molander 1986; Pedersen 1999)12, om reflexiv modernisering 

(Beck et al. 1994)13 och om ämnet för denna bok, nämligen globalisering.14 Och 

Manuel Castells (2001, 2000a, 2000b) omfattande trilogi om informationsåldern 

erbjuder en till stora delar komplementär samtidsdiagnos till globaliseringsteorin, 

och globaliseringen följer med i framställningen som en uppenbar konsekvens av 

den informationsteknologiska revolutionen. Men den är också alternativ i sin 

prioritering av produktionssystemet och speciellt informationsnäten som det 

karakteriserande för vår tid. Det verkar ha uppstått ett ökat behov av att förstå var 

västerlandet och världen befinner sig.15 Samtidsdiagnoserna har emellertid tenderat 

att ringakta populära, folkliga dominerande föreställningar. När de fokuseras sker 

det ofta i nedsättande och pessimistisk ton. Många samtidsdiagnoser indikerar 

tidsandan genom att beskriva de mest framstående kulturyttringars eller ideologers 

synsätt (jfr Toynbee 1949a:69-71). Ideologfokuseringens följder är dels löften om 

världshistorisk framskridning, genom nya begreppsliga rymders öppnanden, dels 

hotande pessimistiska eskatologier omkring västerländska kulturens ålderdom.16 I 

föreliggande arbete väljs uttryckligen de folkliga tankekategorierna och 

åskådningarna som utgångspunkt för diagnosen. Den folkliga trögheten sporrar 

inte till dramatiska slutsatser om ett förestående kontingent paradis, eller ett yttersta 

tidernas inferno.17 Och som Herman Melville skriver i sin kända roman Moby Dick 

”leder gemene man sina ledare i många ting, allt under det att dessa ledare 

ingenting ana.” (Melville [1851]1955:8)   

 Många inom den samtidsdiagnosgenre som berör globalisering hävdar att vi för 
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närvarande befinner oss i början på ett nytt tidevarv. Av Martin Albrow (1996) 

kallad den globala epoken. Den nya perioden kännetecknas enligt Albrow av 

kulturella och medvetenhetsinriktade aspekter såsom att hela jordklotet blivit 

referens för mänsklig aktivitet och tänkande. Andra har pekat mer konkret på 

social aktivitet och då mer specifikt den ökade förekomsten av och intensiteten hos 

transnationella sociala kontakter; processer vars utformning inte bestäms av staters 

konkreta inblandning eller inflytande (Sklair 1991). Det transnationella skär tvärs 

över nationalstatsgränserna så att staten inte alls behöver beröras av eller kan ofta 

ingenting göra åt företeelsen. Föreningar och organisationer, enskilda individer och 

affärsföretag är exempel på aktörer i dessa processer. Den nya epoken anses vara 

förankrad i sådana processers omfattning och betydelse. Tesen om en ny epok är 

utmanande och förtjänar en grundlig prövning. 

 Filosofiska och historiska samtidsdiagnosers bidrag i denna prövning ligger i 

deras stora perspektiv som relativiserar det som i samhälleliga diskurser och 

realistisk sociologi kan vinna fotfäste med hjälp av nyhetens charm. De insisterar 

att bestämda företeelser förekommit redan tidigare eller pågått länge. De pekar 

även på historiska kulturarvets betydelse för tiden som är. Globaliseringen är ett 

nytt begrepp i samhällsvetenskaperna, som hos vissa inbegriper de långvariga 

utvecklingsförloppen medan den för andra betecknar någonting helt nytt såväl 

gällande begreppsliga universa som världens konkreta tillstånd. Teorier som ser 

nutiden som en början på en ny epok, olik moderniteten, en Global tid, tenderar att 

undervärdera historiens betydelse även då de ser den nya epoken i historiska 

termer (jfr Albrow 1996). Både de strukturella relationernas historia och den 

konkret genomlevda historian underskattas.18 Även Martin Albrow (ibid.), som i 

sin epokteori har tagit intryck av Arnold Toynbee och Oswald Spengler, 

representerar en sådan syn. Det är som den nya epoken skulle vara så ny och 

annorlunda att den föregående försvunnit utan att ha lämnat några spår efter sig.19 

Men ett vidare perspektiv är önskvärt vid samtidsdiagnoser och det finns skäl att 

hänvisa till den ryske litteraturteoretikern, Michail Bachtins ord: 

 

[---] en epoks kultur – hur avlägsen den än är från oss i tiden – får man inte 

innesluta i den själv som något färdigt, helt och hållet fullbordat och 

oåterkallerligen bortgånget, dött. Spenglers idéer om slutna, fullbordade 

kulturella världar har hittills utövat stort inflytande på historiker och 

litteraturvetare. Men dessa idéer behöver väsentligen korrigeras. Spengler 

föreställde sig en epoks kultur som en sluten cirkel. Men en viss kulturs helhet 

är en öppen helhet. (Bachtin 1991:11)  
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Bachtin hänvisar till idéer och värderingar och pekar på historiska kulturarvets 

betydelse för den tid som är. Synsättet tillåter dialektiska motsättningar och 

mångtydigheter i tolkningarna av kulturens och världens tillstånd. Den tid som är 

består av ett sammelsurium av element från det förflutna, element i processer på 

väg att fullbordas och aspekter av tomhet efter vissa fenomens utplåning och 

upplösning (jfr Toynbee 1949a:119). Någon entydig och klar tidsdiagnos kan nu, i 

en tid av ambivalens och motstridighet, göras mindre än någonsin. Motsatta 

aspekter konkurrerar med varandra eller blomstrar sida vid sida utan att någonsin 

vidröras. Och för att samtidsdiagnosen skall bli möjlig måste de dominerande 

mönstren fokuseras. Det är de dominerande mönstren i västerländska människans 

vardagliga predikament som bör stå som utgångspunkt för samtidsdiagnosen. Väst 

befinner sig i moderniteten. Den äger andra egenskaper än högmoderniteten, men 

karakteriseras av högmodernitetens manifestationer i människors livsvärld och 

tankar. Tvivel till vetenskapliga undersökningar existerar exempelvis tillsammans 

med tilltro till utbildning och upplysning. Konsumtion är roligt och bejakas men 

arbetet ger biografisk stadga och mening. Världsfreden och ekologiskt hållbara 

utvecklingen är grundvärden, men nationell konkurrenskraft prioriteras. 

 Dissonansen mellan de sociala systemens globalisering och individuella 

livsvärldens fortsättningsvis modernt nationella förankring utgör föreliggande 

arbetes centrala temaområde. Har ett epokskifte inträffat om en sådan disharmoni 

råder?  Är det rimligt att tala om epokskiften om olika samhällsfenomen i rörelsen 

mellan epoker klart är i otakt? Eller måste epokskiftet karakteriseras av en 

revolution; en helhetsmässig förändring? Vore inte ett krav på helhetsmässiga 

förändringar uttryckligen ett perspektiv där betoningen av historiska brott, istället 

för pågående dialektik, utgör utgångspunkten?  Medför inte ett dialektiskt sätt att 

tänka alltid en världsbild av motstridigheter, paradoxer och disharmoniska 

utvecklingstendenser? Och kan en epokdiagnos med andra ord göras dialektiskt? 

 Tidsdiagnostik med ambitionen att fastställa epokgränser och övergångar bör ta 

fasta på vissa betydelsebärande tecken. De ideationella elementen bör äga prioritet 

i diagnosen av samtiden som global eller nationell. Sociologiska globaliserings-

teorins uppmärksamhet på detta har varit välkommet (Albrow 1996; Beck 2000a; 

2000b; Waters 1995). Och hela det sociala livet behöver inte vara globalt och det 

nationella totalt övergivet för att talet om en global epok skall vara berättigat. Även 

den eventuella globala epoken karakteriseras av diskontinuiteter, motstridigheter, 

dialektik och spår från det förflutna. Men människors tankekategorier, idéer, 

livsåskådningar och livsvärldar bör i övervägande grad vara globalistiska och 

kosmopolitiska för att en global epok skall ha instundat. Och följaktligen är det 
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uttryckligen förekomsten av en vardaglig, folklig nationalism som pekar på att den 

globala epoken ännu inte instundat. 

 Ett återkommande problem i systembetonande globaliseringsteoriers samtids-

diagnos är deras linearitetsantagande i förhållande till nationalstaten och 

nationalismen. Enligt detta antagande äger nationalstaten och nationalismen desto 

mindre relevans, ju mer globalisering förekommer. Många analyser har dock visat 

att dessa företeelser inte förhåller sig till varandra i en nollsummerelation, utan att 

nationalismen och det nationella kan som ett resultat av globaliseringen även öka i 

betydelse (jfr Giddens 1990; 1999; Robertson 1992; Sassen 2001). I detta arbete 

illustreras hur nationalism förekommer på ett vardagligt sätt trots system-

globaliseringen och hur det med den befintliga och tydliga vardagliga nationa-

lismen är för tidigt att diagnostisera samtiden som en global epok. Den generella 

globaliseringsprocessen gestaltas i arbetet som en process både inom system- och 

livsvärld, som leder mot globalism och en global epok och ifrågasätter nationen 

och nationalismen. Men inom livsvärlden är processen inte automatisk utan 

gångna tiders ismer kan förstärkas och sätta sig till motvärn mot den generella 

globaliseringsprocessen.  

 Och med relevans i sammanhanget har ett mysterium engagerat många tänkare, 

inte minst marxister (Gellner 1964:147-148) men även nationalismteoretiker, dvs. 

hur känslan för nationen kommit att bli så stark att lojaliteten till nationen kan 

beskrivas som människors villighet att dö för den. Borde inte exempelvis 

ekonomiska, civilisationsspecifika eller könsrelaterade lojaliteter gå före de 

nationella? Instrumentalister har pekat på politiska intressens mobiliserande kraft 

och hävdar att nationalism kan konstrueras, manipuleras och fabriseras. 

Primordialister hänvisar till blodsband (naturlig likhet) och oifrågasatta lojaliteter 

som leder till intressekonflikter och klassificeringar i ”vi” och ”dem” (Eriksen 

1993:54-56; Smith Kipp 1993:19-22). Ingendera av dessa ansatser har lyckats lösa 

mysteriet med de etniska och nationella lojaliteternas överlevnad i den snabba 

utveckling som västvärlden genomgått. 

 Mysteriet med den starka lojaliteten, och följaktligen den tröga förändringen, 

analyseras med hjälp av begreppsparen vardaglig nationalism och ‘nationell 

habitus’, vilka hänvisar till tankekategorier och sätt att handla som konstruerats i 

och av vardaglig social verksamhet men är övervägande rutinartat omedvetna och 

känns naturliga.20 Den vardagliga nationalismen är en världsförankring baserad i 

människans livsvärld och en nationalistisk habitus. Genom den rutinmässighet som 

finns i nationalismens vardaglighet och karaktär av förhållande till världen, blir 

lojaliteten sällan synlig eller uttryckt, trots att den finns där. Den kan under vissa 
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omständigheter aktiveras till explicit politisk handling, men politisk mobilisering 

kan inte skapas utan att något resonansbotten hittas i människors habitus. På så sätt 

är etnicitet och nationalism varken entydigt ett kulturellt eller ett politiskt fenomen, 

utan en kombination av båda (Smith Kipp 1993:19-22). 

 I olika kategorier inom majoriteten21 framträder nationalistisk habitus på olika 

sätt och med varierande styrka. Uttrycklig nationalism har förändrats från att ha 

varit ett medelklassfenomen, till de folkliga klassernas egenskap. Professor Charles 

Tillys tolkning om denna förändring betonar att moderna nationalstaten i väst har 

erbjudit medborgarskap med inflytande, trygghet och rättigheter till de lägre 

samhällsklasserna (Tilly 1995:4-22).22 I Norden har nationalismen kombinerats 

med en socialdemokratisk politik som skapat nationella samhällskontrakt mellan 

arbete och kapital och har lett till välfärdsstatens utbyggnad.23 Denna utveckling 

har ”moderniserat” människornas medvetanden snabbt och lokala identiteter och 

lojaliteter har gett vika för en nationell identitet (jfr Nilsson 1991). Nationen har 

trängt sig djupt in i det nordiska medvetandet och har blivit en tankekategori med 

stor vardaglig men till stora delar outtalad relevans. En analys av nationalismens 

fortlevnad bland sådana personer från Sverige och Finland som har transnationella 

aktiviteter är under sådana historiska förhållanden av speciellt teoretiskt intresse. 

En sådan grupps nationella tankekategorier kommer att observeras som kan 

förväntas rida längst framme på globaliseringsvågen i ett nordiskt sammanhang 

och agerar under verkligt globala förhållanden. 
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Avhandlingens teoretiska referensram kan åskådliggöras genom följande figur: 

 

 

 

Figur 1 : En teoretisk modell av samtidsdiagnosens element och globaliseringens 
utvecklingsforlopp. 

 

Figuren kommer att beskrivas utförligt, tillsammans med definitioner av där 

förekommande begrepp, under de kommande sidorna i avhandlingen. Det kan 

vara skäl för läsaren att återvända till figuren i samband med de olika kommande 

kapitlen för att få en grundlig förståelse av dess innebörd. Men en preliminär 

introduktion av visualiseringens logik kan vara på sin plats. Figuren är en modell 

och idealtypisk konstruktion av den världshistoriska processen mot globalism och 

en global epok. En uttryckligen västerländsk, i historien och världen placerad 

tankekonstruktion om mänsklighetens förändring och framfart mot ett mål bortom 

nuet. Figuren är uppbygd omkring horisontala axeln tidsförlopp med 

epokindelningar och den vertikala axeln analysnivåer. Mellan de senare 

förekommer en dialektisk relation och en kolonialiseringsrelation. I avhandlingen 

analyseras huvudsakligen den nedre analytiska nivån om livsvärld och arbetets 

bärande idé är i korthet följande: Det har i samband med den generella 



 12 

globaliseringsprocessen uppstått nya sociala rum för handling som kallas 

transnationella fält. Med fält avses i detta arbete i bourdiansk bemärkelse abstrakta 

rum för social aktivitet och handling, som motiveras av något ideellt innehåll i 

termer av kapital (Bourdieu 1988:785, n. 5). Fältet innehåller specifika resurser, 

strategier, investeringar, institutioner och vinster som aktörerna på fältet 

konkurrerar om. Genom konkurrensen och de gemensamma målsättningarna på 

fältet är aktörerna på fältet relaterade till varandra och har olika positioner. Sådana 

fält är till exempel transnationella affärsföretag med matrisorganisation och 

transnationella marknader (se Nordström 1992:46). Dessa är sociala rum (topos) 

där en livsvärldens globalisering pågår. Nya lojaliteter uppstår och det ställs 

förändrade krav på aktörerna. Men livsvärldens trögrörlighet och förankring i det 

förflutna gör att kunskapskategorierna fortfarande är kvarlevor från national-

staternas guldålder. I tänkandet förekommer vardaglig nationalism och en dialektik 

finns mellan transnationella fält och denna nationalism. Manuel Castells (2001:27) 

uttrycker en liknande dialektisk spänning med att det uppstått: ”[---] en 

grundläggande klyfta mellan en abstrakt, universell instrumentalism och historiskt 

rotade, partikularistiska identiteter. Våra samhällen struktureras alltmer kring en 

bipolär motsats mellan Nätet och Jaget.” Frågeställningen om en sådan diskrepans 

studeras empiriskt bland företagsledare från fem på 1990-talet fusionerade 

finländsk-svenska företag. Denna transnationella förtrupps livsvärld och habitus 

kartläggs och analyseras. Aktörskategorin hör till de mest inflytelserika och mest à 

jour-varande människokategorier i dagens värld och deras idéer fungerar som 

indikation på tidens anda. Arbetet utmynnar i en diskussion om habitus 

trögrörlighet och den fenomenologiska globaliseringens långsamma fram-

skridande. Den utmynnar även i en diskussion omkring den internationella 

tidsepokens asymmetrier och deras fortlevnad i människornas medvetanden och 

handling även i den nya transnationella situationen. Sammanfattningsvis erbjuder 

avhandlingen en tolkning av huruvida väst redan befinner sig i en global epok, 

präglad av den i modellen förutspådda globalismen, eller om epoken fortfarande 

måste anses vara nationell och internationell. 

 Arbetet är en fenomenologiskt grundad syntetisk kompromiss mellan 

globaliseringsteoriers och nationalismteoriers motsatta slutsatser. Teoretiseringen 

av globalisering fenomenologiskt möjliggör nationalismens och globalismens 

rivaliserande samtidighet, men styr i form av analysredskap om deras styrke-

förhållanden den samtidsdiagnostiska ambitionen att förstå huruvida västvärlden 

ännu befinner sig i en global tid. Förutom den tidsdiagnostiska uppgiften finns 

även en mindre, svensk-finländsk frågeställning med i undersökningen om 
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ländernas förhållanden, som berörs mot bakgrunden av denna tidsdiagnos. 

Dessutom har arbetet en epistemologisk undertext där olika tankeredskaps såsom 

bl.a. hegelianska och sociologiska fenomenologins, bourdieuska sociologins och 

idealtypens relationer, egenskaper och tillämplighet på de uppställda frågorna 

diskuteras. 

 Inom forskningen om etniska relationer tillhör denna studie traditionen av 

majoritetsforskning och mer specifikt en analys av majoritetens självuppfattningar 

i form av nationalism. Inom nationalismforskningen handlar föreliggande arbete 

om det skede i västerländsk historia där nationalstaten sedan länge varit etablerad 

och har under en ansenlig tid varit en så gott som outmanad ideologisk 

konstruktion.  

 

 

Frågeställningar 

 

Arbetets övergripande frågeställning är:  

 Kan talet i nyare samhällsvetenskaplig litteratur om en global epok anses vara 

befogat? Kan världen, och västvärlden i synnerhet anses ha tillträtt i en global epok 

där människornas praktik, tankekategorier och självuppfattningar globalistiskt är 

anknutna till världen i sin helhet, till jordklotet? 

 Mer specifikt innebär analysen av denna tidsdiagnostiska frågeställning följande 

frågor: 

 Vad är och hur sker globalisering i livsvärlden? Hurudana uttryck tar sig 

förändringar i livsvärlden? Vad händer med individens tankekategorier och 

livsåskådning i livsvärldens globalisering? Utmärks den västerländska människan 

redan av globalism och kosmopolitiska tankekategorier?  Har världen med andra 

ord blivit en central referens för tanken i denna människas världsbild? Är 

resultaten i livsvärldens globalisering homologa med systemens globala integration 

till ett världssamhälle så att också människorna börjar uppfatta sig i första hand 

som medlemmar av samma mänsklighet och gemensamma jord. Eller är 

tankekategorierna fortfarande nationella?  Är individernas tankekategorier och 

livsvärldar trots allt inramade av nationalstaten och deras nationalitet? Med andra 

ord karakteriseras de ännu av en vardaglig, odramatisk nationalism? 

 Frågeställningarna diskuteras teoretiskt mot bakgrunden av samhällsveten-

skaplig teoribildning och analyseras empiriskt bland aktörer i transnationella 

svensk-finländska affärsföretag. Samtidsdiagnosen görs utifrån dessa element och 
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det fastställs huruvida väst redan lever i en global tid eller om epoken fortfarande är 

nationell och internationell. 

 Dessa övergripande frågor konkretiseras till två underfrågor. En underfråga i 

anslutning till förändringsmomentet i frågeställningen är: 

 Systemglobaliseringens operationella dimension utgörs av transnationalitet. Kan 

transnationalitet begreppsliggöras i termer av sociala fält? Kan de anses ha de 

egenskaper som fält äger i form av kapital, specifika investeringar, vinster och 

intressen?  

 Syftet med denna frågeställning är att kartlägga den miljö som de transnationella 

aktörerna verkar inom och miljöns betydelse för vardagslivets utformning. Frågan 

ansluter sig till globaliseringens systemförankrade aspekter i en vardaglig miljö av 

praktik och handling som vissa individer befinner sig i. Här presenteras de sociala 

omständigheter som informanterna agerar under. Det är i synnerhet här som 

livsvärldens globalisering sker. Frågeställningen innebär en konkretisering av 

globaliseringsteoriernas teser till en empiriskt hanterbar och i vardagslivet 

betydelsefull nivå, som möjliggör utrönandet av de i globaliseringsteorin framförda 

systemförändringarnas giltighet och betydelse. 

 Den andra underfrågan närmar sig den övergripande samtidsdiagnostiska 

frågeställningen från nationalismteorins utgångspunkt och lyder: 

 Hur fortlever nationalismen och vilka uttryck tar den i detta skede av 

globaliseringen? Hurudana manifestationer tar sig den vardagliga nationalismen 

genom sätt att avbilda verkligheten och som befintliga tankekategorier? Hurudan 

habitus är den vardagliga nationalismen kopplad till? 

 I en tredje frågeställning diskuteras slutsatserna från svaren på dessa 

frågeställningar. Den preciserar samtidsdiagnosen genom att diskutera utfallets 

beståndsdelar och konsekvenser. Avslutningsvis kommer sålunda några mindre 

frågor som föranleds av den gjorda undersökningen att analyseras i korthet. 

 Den tredje frågeställningshelheten är:  

 Kan situationen i väst gestaltas som en global epok med utgångspunkt i 

människors tankekategorier? Vad händer i den fenomenologiska globaliseringen? 

Förekommer internationella tidens asymmetri och habitus hysteresis i det 

transnationella och i den fenomenologiska globaliseringen?  
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Avhandlingens uppbyggnad 

 

Avhandlingens struktur är följande: I del ett som kallas Världen i vardaglig 

mening presenteras de teoretiska utgångspunkterna för arbetet. Här har den 

epistemologiska ansatsen, globaliseringen, samt transanationalitet och nationalism 

presenterats i egna kapitel. Varsin diskussion presenterar tidigare teorier omkring 

fenomenet och i kapitlen24 presenteras även utkast till egen definition av begreppet 

och teoretisering av fenomenet. Delens vetenskapliga bidrag ligger inom 

teorikommentaren och begreppsutvecklingen. Del ett avslutas med en 

metodologisk diskussion omkring sättet att empiriskt undersöka frågeställningarna 

och med en redogörelse av den genomförda empiriska undersökningen.  

 I del två som kallas det transnationella fältet tillämpas idéer från första delen, 

genom att transnationella fält begreppsliggörs i två olika typer av fält: 

matrisorganisation och marknad. Fälten illustreras empiriskt med hjälp av 

intervjumaterial bland direktörer från fem under 1990-talet fusionerade svensk-

finländska transnationella företag. Syftet med denna del är att utveckla en 

teoretisering omkring transnationalitet och att både teoretiskt och empiriskt 

beskriva de förhållanden, under vilka transnationellt aktiva individer agerar. Denna 

del representerar tesen, i den världshistoriska globaliseringsprocessen, som driver 

processen framåt. Del två berör de sociala systemens utveckling mot 

världsomfattande eller transnationella, nationalstatsöverskridande och rumsligt 

oberoende arrangemang. Här konkretiseras systemglobaliseringen för att belysa 

hur den berör de enskilda aktörerna. Delen är en tes som även driver 

avhandlingens uppläggning framåt. Men mer förenligt med avhandlingens 

fenomenologiska grundton utgör företeelserna som presenteras i denna del 

antitesen till de livsvärldar, tankekategorier och habitus som existerar för 

västerländska människor. 

 I avhandlingens del tre: Vardaglig nationalism presenteras de livsvärlds-

förankrade synsätt som individer har. Inledningsvis förs en diskussion om synen 

på globaliseringens och nationalismens relation i den befintliga samhälls-

vetenskapliga litteraturen. Framställningen fortsätter med en presentation av 

svensk- respektive finländsk nationalism på basis av litteratur och tidigare 

forskning. I del tre analyseras och diskuteras även det insamlade empiriska 

intervjumaterialet med hänsyn till nationalistisk gestaltning av verkligheten. 

Vardagligt nationalistiska diskurser bland transnationella ekonomiska aktörer 

presenteras och en vardagligt nationalistisk habitus konstrueras. Globalismens 
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förekomst bland aktörerna representerar testet för tolkningarnas riktighet. 

 I del fyra konkluderas avhandlingens resonemang i tre olika frågeställningar: den 

fenomenologiska globaliseringen, habitus hysteresis och internationella 

asymmetrier som var och en relaterar till den samtidsdiagnostiska frågan om en 

global epok instundat. 
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Del 1: Världen i vardaglig mening 
 

 

”Sätt dig som en sultan 

bland Saturnus’ månar och betrakta den höga abstraktion 

som är den individuella människan,  och hon skall då synas som ett under,  

en storhet och en smärta.  

Men betrakta från samma utgångspunkt människosläktet i klump, 

 och det skall på det hela synas som en simpel hop av onödiga duplikat,  

både samtida och nedärvda.” 

(Melville 1955:396) 
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1 Metateoretisk prolog: Samtidsdiagnosens element – 
idealism, fenomenologi, dialektik25 

 

Denna doktorsavhandling utgör en analytisk exkursion i tankekategoriers till-

blivelse, fortlevnad och medvetandets utformning i vad som har påståtts vara ett 

globalt tidevarv. Syftet är att genomföra en sociologisk idéanalys och genom denna 

fastställa trovärdigheten i påståenden om globala epoken. Avsikten är inte att 

studera tänkande som kognitiva processer placerade i människans hjärna26, eller 

tänkande som rena begrepp och logiska begreppssystem.27 Ej heller är avsikten en 

idéhistorisk presentation av den historiska framväxten av ett visst tänkande,28 utan 

syftet är att sociologiskt studera tankekategoriers och medvetandets förhållande till 

kultur och samhälle. Både teoretiskt och empiriskt skall här studeras tänkande 

såsom det växer fram och utformas i en föränderlig tid och värld och hur de 

existerande tankarna, i synnerhet nationalistisk verklighetskategorisering, förhåller 

sig till och fortlever i förändringarna. Syftet är att analysera system av dispositioner 

och scheman för perception, tänkande och handlande som människor besitter 

(Broady 1990; Bourdieu 1977). 

 Föreliggande kapitel innebär en generell introduktion till den ansats som 

kommer att tillämpas i boken. En översiktlig presentation av den metateoretiska 

basen erbjuder en tolkningsram i läsningen av arbetet och presenterar den 

infallsvinkel som i generell bemärkelse tillämpas. Samtidigt utgör den en filosofisk 

och idéhistorisk lägesbestämning av den tillämpade referensramen och anlitade 

teoretiska litteraturen.29 I detta kapitel presenteras inte direkta forsknings-

frågeställningar. Det är inte inom de metateoretiska frågorna som ambitionen att 

bidra till samhällsvetenskaplig forskning står att finna. Utan kapitlets syfte är att 

placera analysen och läsningen inom en bestämd epistemologisk dimension och att 

i korthet och översiktligt introducera de metateoretiska begrepp som är relevanta i 

sammanhanget.  

 

 

1.1 Epistemologisk idealism 

 

Den metateoretiska och epistemologiska ansats som i begreppens vidaste 

filosofiska bemärkelser här kommer att tillämpas, är idealismen. Lexikaliskt 

definieras idealismen såsom att det är en 
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Samlingsbeteckning för en rad kunskapsteoretiska och metafysiska uppfatt-

ningar, som alla betonar att verkligheten på radikalt vis är bestämd och 

konstituerad av kunskap och tänkande, så att det inte kan finnas någon 

verklighet som är oberoende av mänskligt medvetande eller tänkande eller 

objektiva principer. Traditionella motsättningar till idealismen är realism (det 

finns en av medvetandet oberoende värld) och materialism (allt verkligt är av 

fysisk natur). (Lübcke 1988:251)30 

 

Men syftet är inte att presentera metafysiska och ontologiska utsagor om 

verklighetens egentliga konsistens. Såtillvida är ovanstående definition med sina 

ontologiska anspråk mera radikal än den idealism som är giltig här. Idealistisk 

utgångspunkt innebär i föreliggande arbete en epistemologisk ansats, där 

verklighetens filtrering genom begrepp och tankekategorier utgör studieobjektet. 

Det är alltså idealismens första fas, tolkningen, som uppmärksammas.31 Den andra 

fasen, verklighetskonstruktionen och -konstitutionen, uppmärksammas endast 

indirekt, i termer av kulturernas utformning som följd av den fenomenologiska32 

globaliseringen.33 Redan här bör betonas att sociologiska analyser av idéer tenderar 

att betona idéernas förankring i en reell social värld (se Jonsson 1997:98-101); de är 

sociala konstruktioner (Berger & Luckmann [1966] 1991:126), konsekvenser av 

materiella förhållanden, mänsklig produktion och klassrelationer (Marx 

[1859]1971:20-21) eller uttryck för ett habitus placerat i konkreta sociala kontexter 

(Bourdieu 1994). En epistemologisk, idealistisk ansats i sociologin innefattar även 

uppmärksamhet vid konkreta sociala förhållanden, en verklighet utanför det 

mänskliga medvetandet och den praktik som individen bedriver.34 

 Det är fruktbart att selektivt återvända till idealismen och Hegel i försöken att 

förstå förhållandet mellan globalisering och nationalism. Därigenom överges den 

realistiska och objektivistiska synen på globaliseringsfenomenet (jfr Featherstone & 

Lash 1995:4) och istället stannas vid en metafysiskt helhetsinriktad subjektivism 

och dialektik i Hegels epistemologi.35 

 Idealismen förknippas ofta med tysk 1800-talsfilosofi och i synnerhet med G. W. 

F. Hegel vars filosofiska system är indelat i tre delar: logiken (ontologin), 

naturfilosofin och filosofin om anden (såsom den kommer till uttryck hos den 

enskilda människan, i staten, i historian, i konsten, i religionen och i filosofin) 

(Lübcke 1995:15). I det följande skall i korthet den sistnämnda delen av Hegels 

system belysas ty denna filosofi om andens utveckling belyser hur frågan om en 

global epok bör studeras och vilka som kan tänkas utgöra kraven på en sådan epoks 

instundan. Hegel är par exellence filosofen i medvetande och rationalitet (Craib 
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1992:201) och han åskådliggjorde den inneboende historiska och sociala karaktären 

i medvetandets struktur (McCarthy 1984:ix). Harris (1995) har beskrivit Hegels 

medvetandefilosofiska projekt, som en fortsättning på Kants filosofi: 

 

  Den högsta filosofiska kunskapen som vi kan uppnå är förståelsen av de 

kategorier genom vilka vi strukturerar vår fragmentariska erfarenhet till den 

värld som vi alla delar. [---] Vår världs enhetlighet uppstår från vårt erfarande 

förnufts struktur och operation. [---] Vi måste börja med att utreda vad vi 

egentligen vet och hur och varför vi vet det.36 (Harris 1995:3-4) 

 

Hegels filosofi, som en ersättning av Kants kritiskt vetenskapliga filosofi, blir 

”vetenskapen om erfarenheten av medvetande”37 (Harris 1995:5). Hegels ontologi 

handlar om en immanent utvecklande ande som indelas i subjektiv, objektiv och 

absolut ande. Begreppet har ofta förståtts fel. Det är fruktbart att utgå från den 

enskilda människan i tolkningen av begreppet (Juntunen & Mehtonen 1977:26-28). 

Harris skriver:  

 

[---] Det borde vara uppenbart att det inte finns någonting mysteriöst (eller 

mystiskt) omkring Hegels begrepp ande. Var som helst två eller fler individer 

kan tala till varandra framgångsrikt om någon vara av icke-instrumentell art 

som de har (eller önskar ha) tillsammans, där förekommer ande.38 (Harris 

1995:61)39  

 

Den subjektiva anden hänger ihop med den enskilda individens medvetande och 

vilja. Antropologin är enligt Hegel kunskapen om själen, utan någon åtskillnad 

mellan subjekt och objekt. Fenomenologin utgör enligt Hegel den stund då anden 

förflyttar sig från själ till medvetande och vaknar från sitt drömlika stadium (Hegel 

1999:41). I denna stund görs en skillnad mellan jaget och den yttre världen och 

subjektet medvetandegörs om sig självt. Detta utgör första steget i andens 

utveckling mot självmedvetenhet och övergång i förnuft (Juntunen & Mehtonen 

1977:26-28). Psykologins uppgift är enligt Hegel att visa hur subjektet är anknutet 

till objektet genom den aktivitet; den praxis som subjektet utövar på det yttre.40 

Teoretisk kunskap är inte endast en passiv produkt av yttre omständigheter, utan 

teoretisk kunskap är vilja som genom praktiken objektiveras.41 Verkligheten är 

förverkligandet av kunskapen genom arbete, ty arbetet utgör historians och 

mänsklighetens grund (ibid.:28-30; Kojéve 1989:25-26, 32). Till skillnad från 

många sociologiska traditioners betoning av teorins avhängighet av praktiken och 
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yttre förhållanden är verklighetskonstitutionen hos Hegel som avbildning av teori i 

hög grad rent idealistisk.42 En intressant tanke, men otillbörligt antropocentrisk. 

Den objektiva anden utgörs i sin tur av samhället och är ett resultat av den 

teoretiska och praktiska andens funktionerliga sammansmältning. Staten utgör den 

objektiva andens högsta nivå under Hegels tid, men är fortfarande lägre än den 

absoluta anden som består av konst, religion och filosofi (Juntunen & Mehtonen 

1977:31).43  

 Anden är alltså fri och självständig så att dess utveckling enligt Hegel är 

immanent och behöver inga yttre determinanter eller referenter. Men andens 

utveckling är teleologiskt determinerad, bestämd av sin riktning mot själv-

förverkligande i absolut ande.44 Dess utveckling är samtidigt fri i bemärkelsen att 

den i sin immanens utvecklas för sig själv och inte bara som redskap för yttre 

syften. Anden i sig själv består av förnuft (Juntunen & Mehtonen 1977:27). Med 

hjälp av Hegels filosofi och dess uppmärksamhet på världshistoriska utvecklingen 

som subjektivitet, kan en hypotetisk-spekulativ utveckling av mänskliga 

medvetandet mot globalism konstrueras genom begreppet medvetandets 

globalisering och därigenom en eventuell övergång till en global epok konstateras. 

Världsandens marsch genom globaliseringen mot globalism representerar en idéell 

tolkning av globaliseringsbegreppet – en i tanken upptecknad modell mot vilken 

verkligheten kan kontrasteras – som dock inte bör missförstås som en beskrivning 

av egentliga sakförhållanden eller en verklig, lineär utveckling. Inom sociologin har 

sådana rationalistiska modeller börjat kallas för idealtyper (Weber 1983:3-5). 

 

 

1.2 Sociologisk fenomenologi 

 

Mer sällan tematiseras att senare filosofiska traditioner har ett samband med 

idealismen och Hegel.45 Kopplingen mellan Hegel och den kritiska teorin framförs 

relativt ofta, men fenomenologin såsom den representeras av Edmund Husserl och 

inom sociologin av Alfred Schutz har också tydliga hegelianska rötter.46 Tolkningar 

av Hegels fenomenologi kan anses utgöra grunden för den medvetandefilosofiska 

fenomenologi som skapats av Edmund Husserl.47 Syftet är här att genom 

’fenomenologisk reduktion’ utöva ’epoché’, dvs. att sätta den objektiva 

verkligheten ”inom parentes” och koncentrera på iakttagelser och representationer 

av verkligheten. Det är en förståelse av vår erfarenhet av världen som är det 

intressanta (Schutz 1970:54). Avsikten är också att bli av med alla förutfattade 
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begreppsliggöranden av objektet för tanken och iakttagelsen och att analysera 

fenomenet i sig, det vill säga hur det ter sig i medvetandet. Detta kallas studier av 

medvetandeströmmen, studier av processer i medvetandet (Schutz 1970:57; Cuff & 

Payne 1996:166).48  

 I den tillämpade fenomenologiska ansatsen används grundläggarna Husserl och 

Schutz, samt senare fenomenologiskt inspirerad samhällsvetenskap såsom Peter 

Bergers och Thomas Luckmanns ([1966]1991) kunskapssociologi, Jürgen 

Habermas (1984; 1989) tankar om kommunikativ rationalitet, Michael Billigs 

(1995) teori om vardaglig nationalism samt framförallt Pierre Bourdieus (1995) 

praxeologi, vilka har utgjort viktiga inspirationskällor. 

 Fenomenologin tematiserar vardagskunskapen som det ”för givet tagna” och 

självskrivna som ideationella processer.49 Dessa kallas för den naturliga attityden 

(Schutz 1970:72-73). Detta innebär att vardagslivets verklighet uppfattas som 

normal och självklar (Berger & Luckmann 1991:35). Genom tematisering av denna 

attityd nås rådande tankekategorier och verklighetsuppfattningar. 

 Alfred Schutz har utvecklat, med intryck från Husserls teori, det sociala livets 

fenomenologi. Schutz (1970:55) kritiserar traditionell samhällsvetenskap för att ta 

tankens och handlingens50 intersubjektivitet för given och ställer följande grund-

läggande frågor: 

 

Hur är det möjligt att ömsesidig förståelse och kommunikation är möjliga 

överhuvudtaget? Hur är det möjligt att människan uppnår meningsfulla hand-

lingar, avsiktligt eller vanemässigt, att han vägleds av mål som skall uppnås och 

motiveras av bestämda erfarenheter? Hänvisar inte begreppen mening, motiv, 

mål, handlingar till en bestämd struktur hos medvetandet, en bestämd organi-

sering av alla erfarenheter i inre tid, en bestämd sedimentering? Samt förut-

sätter inte tolkningen av den andres mening och meningen hos hans handlingar 

och resultaten av dessa handlingar en själv-tolkning hos observeraren eller 

partnern?51 (Schutz 1970:56)  

 

Svaret är att verkligheten inte är en privat verklighet, utan den upplevs som gemen-

sam av de sociala aktörerna. På så vis modifieras Husserls subjektivistiska feno-

menologi mot en mer intersubjektiv riktning och kritiseras även de subjektivistiska 

sociologiska ansatserna (Schutz 1970:274-275; Cuff & Payne 1996:167-168).52 

Kommunikationen mellan människor bygger på deras antagande om att den var-

dagliga sociala verkligheten har samma innebörd för andra som för en själv.53 Och 

tidsandan befinner sig i människornas delade uppfattningar om världens tillstånd. 
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 Intersubjektiviteten – den delade verkligheten – har tre centrala förutsättningar. 

Den bygger på möjligheten att byta perspektiv med dem man är i växelverkan med 

så att man kan inta den andres ställning. Den bygger även på relevanssystemens 

likhet, som innebär att situationen, ”den praktiska uppgiften för närvarande” 

bestämmer tolkningen (Schutz 1970:112-113; se även Heritage 1996:64-70).54 Då 

är biografiska skillnader irrelevanta för tolkningen. Den viktigaste ingrediensen är 

”common sense-kunskaper”, som är vardagliga kunskaper som möjliggör praktisk 

handling. Dessa kunskaper består av typifieringar som finns i språket. Typifie-

ringarna är grova kategorier som sammanfattar det typiska eller vanliga hos en 

samling objekt, händelser eller handlingar. De är generaliseringar som söker efter 

ett väsen55 hos det som är tankeströmmens objekt (Cuff & Payne 1996:168-169).56 

Såtillvida följer Schutz Husserls medvetandefilosofiska ansats, men han tar fasta på 

livsvärldsbegreppet som räddat Husserls fenomenologi från en ren subjektivism och 

skapat en fenomenologi för människor placerade i världen och med erfarenheter av 

genomlevd historia.57 Niiniluoto skriver: 

 

Edmund Husserls fenomenologi kan förstås som ett program som undersöker 

konstruktionen av den av människan upplevda ”livsvärlden” utifrån dennes 

trosföreställningar, förväntningar och intressen.58 (Niiniluoto 2000:128) 

 

Livsvärlden består av en intersubjektiv vardagsvärld som funnits en lång tid före vår 

födelse. Vardagsvärlden har upplevts, tolkats och omformats av våra föregångare 

och den finns nu framlagd för vår erfarenhet och tolkning (Schutz 1970:72).59 Den 

innehåller praktiska problem som skall lösas med de praktiska kunskaper individen 

samlat på sig under sitt liv. Dessa kunskaper (som är sociala men placerade i 

individen) utgör en tolkningsram genom vilka erfarenheter om det gånga och 

antaganden om det kommande förstås. Det handlar om ett praktiskt förnuft. 

Kunskaperna är i ständig förändring där nya händelser förändrar dem både med 

hänsyn till deras vidsträckthet och struktur.60 Vardagskunskaperna är inte 

homogena, utan de är inkoherenta, endast delvis klara och motsägelsefulla. (Schutz 

1970:72-76) Livsvärlden är socialt förankrad och en avspegling av vad kunskapen 

är i samhället. (Heinämaa 2000:168)61 Världen kan sökas i livsvärlden. 
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1.3 Dialektik 

 

En för avhandlingssyften annan viktig ingrediens i hegelsk idealism är dess 

dialektiska natur. Dialektiken kommer här att tillämpas i en vid men ändå 

begränsad bemärkelse,62 som ett redskap att förstå processer och sådant som synes 

vara motsatser, men kan förstås som delar av en större helhet. Mer konkret innebär 

detta att dialektiken mellan det nationella och transnationella, mellan livsvärlden och 

en växande värld är det som fokuseras. Dialektikbegreppet har sitt ursprung hos 

Platon och antikens Grekland där begreppet hänvisade till en debatteringsteknik.63 

Senare har begreppet genomgått stora betydelseförändringar och utvecklats i olika 

riktningar av bl.a. Kant, Schelling, Hegel och Marx. En ordboksdefinition av 

dialektiken är: ”En filosofisk process av att förlika erfarenhetens motsättningar i en 

högre syntes, en världsprocess som är en objektiv realisering av denna syntes.” 

(Cassell)64 Enligt Tony Smith (1993) finns det två olika typer av dialektisk teori i 

samhällsvetenskapen. Den ena innebär formuleringar av systematiska framskrid-

ningar av socioekonomiska kategorier; den andra föreslår en tes om de grund-

läggande mönstren och mekanismerna i historisk utveckling. I båda varianterna 

handlar dialektiken om sätt att förstå dynamiska processer (ibid.:4, 91, 139-140; n. 

6).65 Dialektisk teori har ansetts vara annorlunda övrig historisistisk och relativistisk 

teori genom dess öppenhet som bibehåller en spänning mellan relativt och absolut, 

det historiska och det allmängiltiga (Warren 1984:4). 

 Formeln tes-antites-syntes ges ofta som en beskrivning av den dialektiska 

processen. Denna formel hänvisar till en process där förändringens orsaker 

huvudsakligen är interna (Israel 1979:56; Markovic 1984:24). I denna formel 

innebär tesen ett tillstånd med vissa (aktiva) egenskaper som präglar situationen. 

Detta aktiva och närvarande66 tillstånd har sina inneboende motsättningar och 

skapar sin antites.67 Antitesen utgör fröet till tesens inre upplösning. I denna kamp 

och konflikt mellan tesen och antitesen uppstår en syntes som upplöser 

motsättningen (Hartnack 1969:131-132). Historiefilosofiskt har syntesen (och hela 

dialektiken i betoningen av detta slutstadium) ofta uppfattats evolutionistiskt som 

någonting bättre och mer utvecklat än de tidigare stadierna (Singer 1983:16). 

Hegels filosofi har också givit upphov till sådan evolutionism genom dess betoning 

av förnuftets frammarsch genom historien mot sin egen självförståelse och genom 

tanken om att varenda syntes innehåller element av de tidigare stadierna. Men 

dialektikens syntes kan även uppfattas som en ny tes som alltid kommer att skapa 

sina egna inneboende motsättningar. Med denna tolkning blir dialektiken en 



 26 

dynamisk process så att den betecknar en ständig förändring, utan att leda till någon 

saturation eller slutpunkt (jfr Singer 1983:78).  

 Dialektiken bygger på dikotomt, relationellt och holistiskt tänkande i likhet med 

strukturalistiskt tänkande.68 Enligt Harris åskådliggörs relationaliteten i Hegels 

tänkande genom följande utsaga: 

 

Alla våra sanna iakttagelsebaserade konstateranden är sanna endast ”relativt 

sett” (eller i en bestämd kontext). I en annan kontext gör vi motsatta antaganden 

och säger alldeles motsatta saker. Om vi verkligen vill veta vad medvetande är 

måste vi föra ihop de motsatta positionerna och hitta en väg att se dem som 

nödvändiga aspekter av en koherent69 synvinkel.70 (Harris 1995:25) 

 

På detta sätt motverkas även sådana essentialistiska fallgropar som ren, oföränderlig 

identitet. Den koherenta synvinkeln som resultat och kontextuellt specifik resulterar 

inte i en klar identitet.71 De motsatta positionerna är nyskapande och kontextuella. 

Dialektiken är med andra ord ett sätt att undvika essentialism och monism (jfr Israel 

1979:61), och på denna punkt kan ett samband mellan strukturalism och dialektik 

ses.72 Ett av strukturalismens huvudsyften har varit att påvisa identitetens otaliga 

lager och kontextbundenhet (jfr Jonsson 1997:89-90). 

 Sociologisk teori betonar ofta dialektiken mellan social struktur och personligt 

medvetande. Fenomenologiska sociologerna Peter Berger och Thomas Luckmann 

([1966]1991) presenterar en teori om kunskapen som socialt konstruerad och 

använder sig av dialektiken på flera olika sätt. De argumenterar för att det finns en 

dialektik mellan samhälle och natur (ibid.:201-204)73 samt att förhållandet mellan 

människan och samhället är dialektiskt.74 Det senare – på vilka koncentrationen är 

riktad här – är i växelverkan med varandra och samhället återverkar som en 

konsekvens av mänsklig aktivitet på denna aktivitet (ibid.:78). Därefter fortsätter 

författarna med att hävda att förhållandet mellan kunskap och dess samhälleliga 

förankring är dialektiskt i och med att kunskapen är en samhällelig produkt, men 

den påverkar även social förändring. Denna påverkan sker exempelvis så att den 

sociala förändringen står i ett dialektiskt förhållande till idéhistoria (ibid.:104; 

146).75 Globalitetens födelse har t.ex. ett samband med globaliseringsteorins 

utbredning. Samma dialektiska förhållande gäller mellan idéer och sociala processer 

som upprätthåller dessa (ibid.:145).  

 Människan dras in i den samhälleliga dialektiken genom en temporal process. 

Dialektiken i självidentifikation och identifikation av andra är ett element, 

förhållandet mellan signifikanta andra och samhället generellt är ett nästa element 
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och ett tredje är förhållandet mellan individuell identitet och social struktur. Ett 

fjärde element utgörs av psykologiska teoriers återverkan på den subjektiva 

verkligheten (ibid.:149, 152, 196-200).76 

 I detta arbete tillämpas dialektiken huvudsakligen på två olika sätt, som kan 

benämnas ontologisk och epistemologisk dialektik. Den ontologiska dialektiken 

består av en samtidsdiagnostisk analys av spänningen mellan nya sociala fält och 

befintliga tankestrukturer och habitus. Det är den temporala processens tredje 

element som uppmärksammas. Samtidigt består dialektiken i ett stridspräglat 

äktenskap mellan av Hegel beskrivna idéernas utveckling och en fenomenologisk 

vardagsverklighet. Den epistemologiska dialektiken handlar om en teori-

kommenterande ansats där olika globaliserings- och nationalismteoretikers idéer 

och begrepp presenteras och kritiseras för att utarbeta ett fungerande perspektiv på 

ifrågavarande företeelse.77 Den epistemologiska dialektikens andra variant i arbetet 

handlar om ett teoribygge omkring spänningen mellan den abstrakta, rationalistiska 

historiebeskrivningen om globaliseringen (som modell) och dess globalistiska 

resultat och en praktikbaserad, empirisk analys av individens vardagliga 

predikament i globaliseringen (se figur 1). 

 Ontologiskt och som utgångspunkt för beskrivningar av världshistorien är 

materialismen i många avseenden giltig. Många tanketraditioner har utgått ifrån att 

det är olika processer i det materiella som primärt sätter världshistorien i rörelse.78 

Ideationella fenomen är betydelsefulla, som Max Weber visat bland annat i 

Protestantismens etik och kapitalismens anda ([1904-05]1990), men hans ambition 

var att beskriva betydelsen sociocentriskt specifikt för mänskliga samhällen, inte 

verkligheten som helhet. Det gäller också mera för en viss tidsepok i 

mänsklighetens historia. Tidiga perioder i denna historia har utmärkts av att den 

teknologiska utvecklingsnivån har varit låg och utvinningen av resurser från naturen 

har varit mer begränsad. Mänskligheten har varit mera beroende av materiella 

förhållanden (Inglehart 2000:219).79 Dessutom delar Weber i grunden Marx 

antagande om materiella faktorers betydelse för kapitalismens uppkomst, men 

nyanserar förklaringen genom att även peka på ideationella processer (Weber 

1990:65-67). Men vid samtidsdiagnoser är materialismen trots allt otillräcklig. För 

att analysera tidens anda måste ideationella aspekter fokuseras. 

 Idealism har istället för materialism, realism och funktionalism utgjort 

utgångspunkten för studien av sambandet mellan globalisering och nationalism. 

Realismen leder i många sammanhang till epistemologiska problem genom att den 

utgår från på förhand självklart givna fenomen i sin analys, utan att tematisera hur 

detta fenomen eller självklarheten skapats. Idealismen och fenomenologin 
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möjliggör ett studium av hur dessa fenomen – här nationalism och globalisering – 

uppstår, reproduceras och ingår i varandra. De möjliggör även en konstruktion av 

en idéell (idealtypisk) världshistorisk utveckling. Men idealism ses inte här primärt 

som en världshistorisk process, med vars hjälp någonting egentligt existerande och 

förekommande kan fastställas, utan den betraktas snarare epistemologiskt som en 

vägledning till att studera intersubjektiva tankekategorier (jfr McCarthy 1984:xvi-

xvii).  

 Livsvärldens och medvetandets globalisering är emellertid (i hegelianska 

absolutismens anda) en grundläggande indikation på en objektiv världshistorisk 

globaliseringsprocess eftersom all kunskapsproduktion i grunden är produktion av 

kunskap i livsvärlden.80 Kunskapen handlar alltså om kategorier i livsvärlden 

(Juntunen & Mehtonen 1977:16). Sålunda blir den framväxande kunskapen och 

medvetandet om/som globalisering81 (vilken innebörd man än ger begreppet) ett 

tecken på att fenomenet kommit att ha praktisk, vardaglig giltighet för 

mänskligheten. Globalismens uppkomst och framväxt innebär en indikation på 

världsandens frammarsch. Och då impliceras en icke-objektivistisk ansats till 

globaliseringen. Samtidigt innebär detta hegelianskt att den subjektiva anden och 

absoluta anden kommer i nära förhållande till varandra, förbi den objektiva anden. 

Den hittills dominerande globaliseringsteorin tenderar att överbetona den objektiva 

andens betydelse när den översätts till hegelianska idealismens termer. Men den 

realistiska globaliseringsteorins uppkomst är samtidigt en indikation på 

globaliseringens (idealistiska och medvetenhetsrelaterade) framskridande. Detta 

framskridande sker både i livsvärldens praktiska förnuft och i teorins rena förnuft. 

 Till denna del kan det metateoretiska perspektivets ontologiska aspekter hänvisa 

till idealismen som en världsprocess. Detta kan kallas för globaliserad subjektivitet 

och intersubjektivitet som en världsprocess; framväxten av världsanden.82 I termer 

av tanketraditioner innebär detta ett perspektiv där sociologisk fenomenologi korsas 

med Hegels idealism och dialektik. 
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2 Globalisering 

 

”For ¢vrig er det ikke vanskelig å se at vår tid er en overganstid hvor en ny 

periode f¢des. Ånden har brutt med sin hittidige tilværens- og forestillings-

verden, som den er i ferd med å senke i fortiden, og er i arbeid med sin 

omforming.” (G.W.F. Hegel [1807]1999:35) 

 

 

2.1 Teoretiska skiljelinjer 

 

Globaliseringen har blivit ett stort tema inom sociologin. Själva begreppet har 

utvecklats för att ge ett nytt perspektiv på makrosociologiska processer.83 Mycket i 

den nuvarande sociala förändringen är oberoende av nationella gränser och enligt 

vissa har globaliseringen uppstått som ett begrepp för att gripa tag i dessa fenomen 

(Haralambos & Holborn 1995:541-543; Sklair 1999:143). För andra handlar 

begreppets inträde i den sociologiska teorin om ett försök att beskriva den ökade 

internationaliseringen och världsomfattande förbindelserna. 

 Globalisering har definierats på många olika sätt beroende av vad som fokuserats 

som kärnan i processen och dels, men ofta implicit, beroende av den 

epistemologiska, socialfilosofiska och metateoretiska ansatsen i teorin. Det gemen-

samma för olika definitioner är att de flesta betonar begreppets processuella natur, 

vanligtvis en dynamisk process, ett tillstånd av rörelse och förändring. 

 I det följande ges en kort översikt av olika särskiljande principer bakom 

begreppets olika användningar. Först diskuteras rumsliga aspekter, därefter 

begreppslig kausalitet och slutligen temporala och språkliga aspekter. Efter detta 

genomgås inflytelserika teorier om globalisering och till slut presenteras en egen 

teoretisering av fenomenet med utgångspunkt i fenomenologisk diskussion.84 

 Ett exempel på en grundläggande olikhet i det rumsliga begreppsliggörandet av 

globaliseringen är att vissa teorier är statcentrerade såtillvida att deras analytiska 

utgångspunkt finns i de internationella relationerna mellan olika länder och olika 

länders position i ett så kallat världssystem (Wallerstein 1974).85 I sådana teorier är 

inte globalisering något som per definition skulle innebära ett förbiseende av staten 

och nationen, utan globaliseringen är en ny, intensifierad fas i internationa-

liseringen. I de fall där den europeiska integrationsprocessen och EU nämns som 

exempel på globaliseringen är utgångspunkten ofta sådan. Andra koncentrerar sig 
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på transnationella processer (mer härom i kapitel 3) såsom internationella icke-

statliga organisationer (INGO), nya transnationella sociala rörelser samt 

transnationella företag (TNC). I de senare nämnda teorierna är globaliseringen ofta 

per definition en process som inte är inramad i stats- eller nationsmässiga kategorier 

utan istället av jordklotet och det som kallas globalitet. För dessa består 

globalisering konkret av interaktioner som skär tvärs över geografiska gränser. 

Transnationella interaktioner utgör konkreta processer där globalisering 

manifesteras (jfr Jonsson 1995). I detta arbete innebär globalisering inte någonting 

som per definition går bortom och utöver nations- och statsgränser, även om det 

transnationella utgör den empiriska dimension där globaliseringen analyseras.  

 En annan olikhet är begreppets kausala relation till andra närbesläktade begrepp 

såsom globalitet och globalism.86 Denna indelning hänvisar till olika syn om en 

eventuell förekomst av historiska brott mellan modern nationalstatsepok och en 

global tid. I den teoretiska ansats som representeras av Anthony Giddens (1990), 

Roland Robertson (1995) och Malcolm Waters (1995:2) ses globaliseringen som en 

process som leder till globalitet. Globalitet i sin tur innebär att någonting är 

världsomfattande; hela jordklotet inbegripande. Denna förändring är inte dramatisk 

och revolutionär så att man klart skulle kunna peka ut händelsen av ett epokskifte. I 

en alternativ ansats som representeras av Martin Albrow (1996), i viss utsträckning 

av Ulrich Beck (2000a) och underförstått av Leslie Sklair (1991) sker globalisering 

i en situation där globalitet, en global epok och globala system redan etablerats. Här 

innebär globalitet en ny period där världens systemintegration blivit till på ett 

revolutionärt sätt87 med revolutionerande följder. I den senare ansatsen ses 

globaliseringen som ett fenomen som motsvarar det kända affärsmottot going 

global (Sklair 2001:82). Globalisering är då en process som innebär mobilisering 

och utnyttjande av resurser på ett globalt plan. Det innebär att man gör någonting 

globalt antingen i bemärkelsen inom en global arena eller till att bli 

världsomfattande. Albrows (1996) ansats innebär inte att globalitet är 

världsomfattande i någon total bemärkelse, utan globalitet är ofta sammankopplat 

med den föregående analytiska indelningens post-nationalstatlighet. Hos Beck 

(2000a) hänvisar globalitet i  sin tur till ett världssamhälle. Jag sällar mig till den 

giddenska och robertsonska inriktningen där globalisering förmodligen leder till 

globalitet. Globaliseringen är då ett begrepp med större världshistorisk drivkraft.  

 Globalism – ett idealistiskt element i globaliseringen – har i sin tur diskuterats av 

exempelvis Ulrich Beck (2000a & 2000b), som hänvisar till en ekonomistisk 

ideologi. Sådan ideologi kan vara antingen pro- eller antiglobalisering, men det 

gemensamma för dessa är att de hänvisar till en enda dimension av globaliseringen, 
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nämligen den ekonomiska (Beck 2000a:9).88 Denna syn på globalismen är tämligen 

snäv (jfr Ruuska 2000:371). Globalismen bör snarare uppfattas som ett ideologiskt 

tillstånd där jordklotet blivit referent för mänsklig aktivitet och tanke (Albrow 

1996). Globalismen handlar då om en tänkandets dimension där hela världen utgör 

referensramen för människors och gruppers föreställningar. Människorna förbinder 

sig i globalismen till värderingar som tar hänsyn till världen som helhet (ibid.). 

Becks position i diskussionen om globalisering i övrigt påminner, i betoningen av 

mångdimensionaliteten, om Giddens synsätt. Globaliseringen är en 

mångdimensionell transnationell process (ibid.:9, 11, 30). I Robin Cohens och Paul 

Kennedys (2000:10-11) lärobok om global sociologi hävdas att begreppet 

globalisering hänvisar till objektiva processer och globalism till subjektivt, 

personligt medvetande om en gemensam värld. Denna indelning kan inte sägas 

vara allmänt vedertagen, utan representerar en konstgjord dikotomisering. Även om 

Becks (ibid.) syn på globalism påminner om denna ansats är den inte på samma vis 

förenklande i synen på subjektivt och objektivt. Begreppsdistinktionen kunde hellre 

göras i form av temporalitet, där det föregående begreppet hänvisar till en process 

och det senare till ett ideologiskt tillstånd. Globaliseringen är en världshistorisk 

process vars resultat globaliteten och globalismen är. Globalismen karakteriserar 

enligt min uppfattning ett ideologiskt stadium där tänkandet är inriktat på jordklotet 

som helhet, den gemensamma världen och mänskligheten. 

 En tredje indelning är även mer epistemologiskt grundläggande i och med att den 

berör frågor om hurudant språk som kan och bör användas i beskrivningen av 

globaliseringen. Den hänvisar till temporala aspekter. Frågan gäller det moderna 

språkets lämplighet i globaliseringsteorin (Albrow 1996) och huruvida 

globaliseringen är en fortsättning på moderniteten (Giddens 1990)89 eller om 

globaliseringen är någonting helt nytt som uppstår i en ny epok och som kräver att 

belysas med ett eget språk (Albrow 1996:3). Argumentet för ett nytt språk i 

globaliseringsteorin hävdar att det moderna samhällsvetenskapliga språket är 

sammankopplat med nationalstaten som referent och grundläggande samhällsenhet 

(Albrow 1996). Den senare ansatsen, som inspirerats av postmodern teori, ligger 

närmare den inriktning som betraktar globaliseringen som en följd av globalitet och 

som ser globalisering som någonting analytiskt särskilt och annorlunda än en ökad 

internationalitet. Ojämförbarhet är i ännu större utsträckning följden av denna 

skillnad i och med att här inte bara begreppet har olika innebörder utan hela 

kunskapsprocessens grund är olika. Ifall hela språket måste bytas ut för att 

fenomenet skall kunna förstås, blir alla enskilda kategoriseringar, begrepp och deras 

relationer och innebörder, dvs. hela begreppsliga systemet annorlunda. Teorierna 



 32 

kommer sålunda att tala förbi varandra. Enligt min uppfattning är globaliseringen 

en långvarig historisk process, inom såväl system som livsvärld, som föregått den 

moderna epoken. Det moderna samhällsvetenskapliga språket fungerar för att 

beskriva denna process som även andra långvariga historiska processer som inte är 

specifikt moderna.90 

 Globaliseringsdefinitionerna varierar följaktligen beroende på vilken teori de 

ingår i. Det finns till och med exempel på definitioner som egentligen betonar en 

historisk epok eller ett stadium i någon form av utveckling (ofta ekonomisk eller 

inneboende för kapitalismen eller moderniteten). Sådan begreppsanvändning hittas 

oftast i populära framställningar eller i massmedial offentlighet. Som framgått av 

det ovanstående råder alltså inte konsensus om begreppets innebörd och det 

begreppsliga fältet karakteriseras av mångfald och polyfoni. 

 Läget i teoretiseringen av globaliseringen gör alla former av översikter mycket 

arbetsdryga.91 Samtidigt kan här ses en avspegling av det som kallas sociologins 

kris, dvs. bristen på enhetlig och koherent teoribas. Infallsvinklarnas mångfald är 

emellertid ett teoretiskt sundhetstecken genom att teoretisk och begreppslig enighet 

endast kan skapas genom tvång (jfr Outwaithe 1999:26) eftersom all kunskap har 

sitt ursprung i disparata livsvärldar. Och såsom Bourdieu säger är krissituationer 

fördelaktiga för vetenskapliga framsteg (Bourdieu 1988:773-774; 1994:36). Men 

kriser är ett inneboende element i människovetenskaperna, inte unikt som Husserl 

verkade anse (jfr Juntunen & Mehtonen 1977:16). Normalvetenskap – såsom den 

objektiverats i flera olika konkurrerande paradigm92 – avspeglar livsvärldens 

fragmentering. Fragmenteringen är i sin tur en följd av den ökade komplexiteten i 

samhället. På så vis är globaliseringsteorin i sig själv en indikation på begränsad 

globalisering om den senare ses som globalt kulturellt förenhetligande. Det gäller att 

läsa selektivt och analysera produktionens paradigmatiska utgångspunkter. I 

följande avsnitt presenteras och diskuteras några inflytelserika globaliseringsteorier.  
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2.2 Globaliseringsdefinitioner och deras tolkningar 

 

Samhällsvetaren har inget ”Här” i den sociala världen eller, mer exakt, betraktar 

han sin ställning i den och systemet av relevanser i anslutning till den som 

irrelevant för hans vetenskapliga uppgift. Hans vetenskaps korpus är hans 

kunskapsbas för närvarande och han måste ta den för givet – vilket betyder i 

detta sammanhang, som vetenskapligt försäkrat – ifall han inte klargör varför 

han inte kan göra så.93 (Schutz 1970:276-277) 

 

2.2.1 Globaliseringen som följd 

Malcolm Waters har skrivit den första egentliga läroboken om globalisering 

(Waters 1995). Boken har en syntetiserande ansats och globalisering definieras på 

följande sätt: 

 

En social process i vilken geografins begränsningar på sociala och kulturella 

arrangemang minskar och i vilken människorna i ökande utsträckning blir 

medvetna om att de minskar.94 (Waters 1995:3) 

 

Definitionen är tudelad. Den består av ett objektivt och ett subjektivt element, vilka 

även kan tolkas som makro- och mikroelement eller som materialistiska och 

idealistiska element.95 I definitionen lyfts fram centrala aspekter i globaliseringen 

såsom geografins förändrade betydelse. 

 Vid ett första ögonkast kan definitionen verka någorlunda klar, men vid 

skärskådning framstår vissa svårigheter. Dessa svårigheter avhjälps heller inte av att 

Waters begreppsliga diskussion är mycket kortfattad i och med textens 

lärobokskaraktär. Waters hänvisar till en social process som kan tolkas på olika sätt. 

Antingen innebär processen objektiva – i världen verkligt placerade empiriskt 

iakttagbara – händelser med ovanstående tudelade konsekvenser. Eller alternativt är 

globaliseringen en tudelad process med objektiva – i världen placerade – och 

subjektiva – i medvetandet placerade – ingredienser. Den tredje tolkningen är att 

globaliseringen har objektiva ingredienser (geografins minskade betydelse96) och till 

dem anknutna subjektiva medvetenhetsrelaterade konsekvenser. Såsom 

definitionen har formulerats framstår detta inte helt klart. En fjärde tolkning innebär 

en vidareutveckling av definitionen – med utgångspunkt i den referensram som 

presenteras av Waters – att geografins minskade inverkan på sociala och kulturella 
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arrangemang hänger ihop med ökat symbolutbyte. Enligt Waters generella hypotes 

”lokaliserar materiella utbyten, politiska utbyten internationaliserar och 

symboliska utbyten globaliserar”97 (Waters 1995:7-10, 156). Detta är kanske 

objektivt observerat, men är ingalunda materiellt i ordets traditionella bemärkelse. 

Det handlar alltså om ett nytt utbyte98 – möjliggjort av materiell, teknologisk 

utveckling – som är globaliserande.99  

 Waters koncentrerar sig på konsekvenser, som bestämmer och ger innehåll till 

begreppet. Underförstått föreslås att den utveckling som resulterar i spatialitetens 

och geografins minskade betydelse (t.ex. informationsteknologins utveckling) utgör 

kausala krafter bakom globaliseringen. Globaliseringen handlar alltså om följder 

(Waters 1995).100  

 Globaliseringen kan dock inte med sådan lätthet definieras som följder i en 

förändring eller en process, eftersom konsekvenserna ofta är mångtydiga och 

paradoxala. Genom en sådan teleologisk definition kommer globalisering empiriskt 

att nästan betyda vad som helst. Och ”om allt är globalisering är ingenting det” 

som ett gammalt motto för begränsade definitioner lyder i modifierad form (jfr 

Portes et al. 1999:219; Bauman 2000:5).  

 Samtidigt som definitionen är för bred finns det en stor risk att Waters definition 

lämnar den nationella och etniska uppväckelsen utanför det som anses vara 

globalisering.101 Waters skriver att ”globaliseringens fenomenologi är reflexiv 

[såtillvida att] planetens invånare inriktar sig självmedvetet till världen som en 

helhet”102 (Waters 1995:63). Nyligen inträffade världspolitiska händelser, 

långvariga kamper för nationellt- och etniskt självbestämmande, frihandels-

fientlighet och antivästernisering innebär att ovanstående även borde innehålla 

formuleringen om ett självmedvetet avståndstagande från världen som en helhet.103 

I de ovannämnda processerna ökar plötsligt geografins betydelse i människornas 

medvetande i motsats till vad de objektiva förändringarna skulle förutspå.104 De har 

även objektiverade konsekvenser i termer av nya geopolitiska enheter. I alla 

alternativa tolkningar av Waters definition förefaller det att de subjektiva, 

medvetenhetsbaserade elementen härstammar från förändringar i de objektiva 

elementen. Men medvetande och kultur är inte bara enkla derivata av materiella 

eller objektiva förändringar, vilket den nationella och etniska uppväckelsen visat.105  

 För Roland Robertson har en sådan mobilisering aktualiserats som ett resultat av 

globaliseringen och han använder begreppet glokalisering som en generell 

beskrivning av sådana händelser (Robertson 1993:17; Robertson 1995:30). 

Glokalisering betyder en ”global institutionalisering av förväntningen och 

konstrueringen av lokal partikularitet”106 (Featherstone & Lash 1995:5; Robertson 
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1995:28-32). Glokalisering handlar om en regelbundenhet107 där lokal kulturell 

olikhet lyfts fram och tematiseras på ett globalt plan. Det handlar även om 

motsatsen; en situation där globala förhållanden träder in i lokaliteten. Turismen är 

ett exempel på glokalisering, där olikhet och exotik är varumärken med vilka 

resemål säljs. Glokaliseringen kan med andra ord sägas vara ett resultat av 

globaliseringen, men som i sin lokaliserande natur är den inneboende antitesen till 

globaliseringen och som generell företeelse strävar att driva den världshistoriska 

utvecklingen åt motsatt håll.108 För Waters (1995) representerar däremot ökning i 

internetanvändningen och annan (geografiskt oberoende) informationsteknologisk 

kommunikation typisk globalisering.  

 I Waters (ibid.) teori finns analytiska problem i bland annat det faktum att 

processen utgörs av både orsaker och konsekvenser. Ett annat problem är att teorin 

innehåller en konstgjord analytisk indelning i materiella, politiska och symboliska 

dimensioner och deras processuella motsvarigheter lokalisering, internationalisering 

och globalisering.109 Detta har påpekats av bl.a. Don Kalb (1999), som skriver att 

det bokstavligen inte finns utrymme för sådan analys som skulle överbrygga denna 

”nomologiska delning”. Samtidigt skapar indelningen en pedagogisk klarhet som 

sannolikt gör att den fortsättningsvis kommer att innebära en inflytelserik 

introduktion till globaliseringen.110 Att symboliska utbyten är globaliserande är 

tillika en intressant analytisk utgångspunkt111 som i sin betoning av en kulturell 

dimension, mening och kravet av tolkande processer även har användning i detta 

arbete. 

 

2.2.2 Teorin om den globala epoken 

Martin Albrow presenterar i sin uppmärksammade bok The Global Age (1996) 

teorin om en ny epok. Albrow vill undvika begreppet globalisering för att ta avstånd 

från ett finalitetsinriktat tänkesätt. Ett sådant tänkesätt finns enligt Albrow inbyggt i 

globaliseringsbegreppet.  

 Albrow (ibid.) avser med globaliseringen en förändring, men föredrar att relatera 

den till ett epokskifte. Detta epokskifte skapar ett helt nytt sätt att förstå sociala 

fenomen. Här sker globaliseringen i en global tid, där socialt liv och epokens 

självförståelse har globaliserats genom hänvisning till jordklotet och dess 

begränsningar. Moderniteten avslutades med förintelsen och atombombningarna 

(ibid.:22) och den globala tiden inleddes. Moderniteten var en epok som hade 

totalistiska anspråk i.o.m. att den gjorde allt nytt till en del av sig själv (Albrow 

1996). Det blir därför, enligt Albrow, svårt att beskriva en ny epok som ersätter 
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moderniteten och att förstå de samtida händelserna.112 

 Albrow föredrar begreppet globalitet framom globalisering eftersom det inte i 

detta begrepp finns något nödvändigt slutresultat.113 De komplexa, ofta motstridiga, 

sätt som globaliteten relaterar till livet kräver av oss enligt Albrow att vi inser att 

förändringen är ett epokskifte. Globaliseringen är för Albrow en process där det 

globala i en global tid blir referenspunkten för mänsklig aktivitet. 

 Albrows tes, som är medryckande och förförisk, förblir spekulativ. Han hävdar 

att förändringens mångdimensionalitet inte tillåter skapelsen av någon formel för 

förståelsen av förändringen. Albrow vill undvika moderna begrepp såsom system 

och struktur och skriver: 

 

Jag väljer begreppet ’konfiguration’ som ett hjälpsamt neutralt sätt att hänvisa 

till ordnandet av och sammanhanget hos en samling mönster utan att 

förhandsbestämma naturen hos deras samband. ’Konfiguration’ tillåter för oss 

öppenhet både i termer av mönster hos en tid och även i termer av det sätt som 

de relaterar till varandra. Vi kan inkludera inga eller alla människor, idéer, 

platser, produktion, institutioner, känslor, nationer eller världsåskådningar eller 

vilka som helst andra element som kan fungera som grund för historisk 

beskrivning. Vi kan därför tillåta både kausala och logiska relationer. De kan 

fungera genom fysisk påverkan, makt, inflytande, som en marknad, genom 

direkt eller indirekt kommunikation, eller genom idéer. De kan vara 

stilmässiga, berättande, situationella, slumpmässiga, periodiska, kontinuerliga 

eller systemiska. De kan vara objektiva eller subjektiva.114 (Albrow 1996:24) 

 

Albrow kan genom sin ideografiska ståndpunkt,115 dvs. genom att låta bli att klart 

definiera sina kriterier och kategoriseringar i diskussionen om konfigurationer, 

epoker och epokskiften, fritt välja exempel och göra påståenden som stöder 

hypotesen. Han fortsätter med att säga att modernitetens förespråkare använder 

detta som ett argument mot en idé om att moderniteten hör till det förgångna. 

Konfigurationen som begrepp tillåter öppenhet och flexibilitet på ett sätt som 

kanske är nödvändigt för att gripa tag i en mycket snabbt föränderlig värld (jfr 

Mannila 2001:303). Begreppets öppenhet är även epistemologiskt fruktbar i och 

med att rigid skolasticism sålunda kan undvikas och den sociologiska relationen till 

verkligheten kan bibehållas (jfr Bourdieu 1994:21, 112). Begreppet bygger sålunda 

mer på en empiriskt realism än en logisk princip. Konfigurationstid kunde sålunda 

innebära antingen en revolutionerande övergångsperiod (Albrow 1996:95) eller en 

föränderlig kontingens som kommit att utmärka världen.116 Men Albrow skapar en 
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mycket generell tes om epokskiftet, vilken i själva verket är ”en stor berättelse”, 

som torde vara möjlig att definiera mera strikt. Albrow presenterar heller ingen 

empirisk evidens för många av sina centrala påståenden, såsom för påståendet om 

nationalstatens minskade kapacitet att inrama  handlingarna och identifikationen 

hos sin  population.117 Samtidigt är styrkan i Albrows presentation hans tvivel till 

det moderna sättet att sätta likhetstecken mellan stat och samhälle. Enligt Albrow 

kan inte samhällelighet definieras mot bakgrunden av statliga institutioner.118 

Albrow pekar sålunda på transnationalitet som en viktig aspekt bakom 

samhällelighet (ibid.). 

 Albrow (ibid.:150) koncentrerar sig mer på identiteter än sociala positioner.119 

Detta möjliggör i viss utsträckning slutsatserna om nationalstatens minskade roll 

och diasporans ökade betydelse för etniska grupper. Även om diaspora blir mera 

betydelsefull i etnisk identitetsformation och identiteterna mindre entydiga och 

väsensmättade (Clifford 1994:302-338; Hall 1999:223-243; Wahlbeck 1999; 

Westin 1998:21-23; Björklund 2001, 88-89), upplöses inte den strukturella och 

institutionella ojämlikheten mellan olika etniska grupper i nationalstatssamhällen.120 

Men den allmänna tesen om att individen är mindre positionsbestämd än tidigare 

kan omfattas i generell bemärkelse. Dessutom är betoningen av identitet, 

självförståelse och kulturella processer också en styrka i Albrows (1996) 

presentation eftersom tyngdpunkten sålunda sätts på ideationella och kulturella 

aspekter av samhället. Men det kanske största problemet med Albrows tes är att 

otillräcklig uppmärksamhet fästs vid identitetens och kulturens trögrörlighet och 

samband med konkret, genomlevd historia.121 Mer uppmärksamhet på denna 

aspekt visar att fri individualitet inte nödvändigtvis är resultatet av sociala 

positioners större kontingens och mindre bestämmande kraft. De tidigare och 

nuvarande strukturella förhållandena har en betydelse för kulturens, idéernas och 

självförståelsens utformning och det förflutna finns även alltid i nuet (jfr 

Vandenberghe 2003:364). 

 

2.2.3 Globaliseringens dimensioner 

Anthony Giddens har i boken The Consequences of Modernity (1990) presenterat 

den kanske mest inflytelserika definitionen av globalisering:  

 

  Globaliseringen kan [---] definieras som intensifieringen av världsvida sociala 

relationer som förbinder avlägsna platser på ett sätt som gör att lokala händelser 

utformas av händelser som sker många mil därifrån och tvärtom. Denna är en 
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dialektisk process eftersom sådana lokala händelser kan röra sig i motsatt 

riktning från de relationer över stora avstånd som utformar dem. Lokal 

förändring är i lika hög grad en del av globaliseringen som den laterala 

utvidgningen av sociala förbindelser genom tid och rum.122 (Giddens 1990:64) 

 

Globalisering innebär en accelleration av de urbäddningsmekanismer och tid-rum 

utsträckningstendenser som enligt Giddens finns inbyggda i moderniteten.123 

Globaliseringen är alltså en inbyggd konsekvens av moderniteten och en 

fortsättning på denna. Något epokskifte nämner Giddens inte och hans och Albrows 

teorier skiljer sig följaktligen från varandra på ett grundläggande sätt.124 

 Giddens presenterar fyra dimensioner av globaliseringen: världens kapitalistiska 

ekonomi, den internationella arbetsdelningen, nationalstatssystemet samt världens 

militära ordning. Dessa är historiskt förankrade (i moderniteten) och finns på en 

analytisk makronivå, vilket innebär att det handlar om en global systemintegration. 

Globaliseringens natur av reflexiv process, att den är en kunskapsprocess som sker i 

människors medvetanden och livsvärldar diskuteras däremot inte, vilket även Beck 

(2000b:99) kritiskt noterar.125 De olika dimensionernas autonomi diskuteras relativt 

utförligt, i synnerhet nationalstatssystemets autonomi i förhållande till det 

kapitalistiska världssystemet.126 Det är lätt att vara enig med Giddens betoning av 

nationalstaternas fortsatta relevans och roll som dynamiska krafter i globaliseringen. 

Men det finns skäl att betona nationalstaternas verklighetskonstruerande karaktär127 

i lika hög utsträckning som deras konkreta politiska betydelse.128   

 Giddens (1990; 1994:57-58) bejakar, som en konsekvens av sin strukturations-

teoretiska ansats, globaliseringens dialektiska natur. Emellertid betonar han snarare 

globaliseringshändelser som dialektiska än att begreppet som sådant är dialektiskt. 

Det Giddens beskriver som lokala konsekvenser är en viktig utgångspunkt i teorin. 

De lokala manifestationerna av specifik identitet och politisk mobilisering omkring 

denna identitet är en del av globaliseringen.129 En ökad kunskap om världens 

diversitet och hävdande av egen geografiskt förankrad kulturell egenart som följd är 

exempel på globalisering. Detta utgör en i idealismen förankrad antites i 

globaliseringen. Denna är en antites både till de teknologiska förändringar som gör 

avlägsna platser mer tillgängliga och sammanlänkade och till den reflexiva 

kunskapen om världen som en plats.130 Antitesen är en eftersläpning från 

högmoderniteten, från nationalstatens guldålder. 
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2.2.4 Globalisering som en andra modernitet 

Ulrich Beck argumenterar i boken What is Globalization ([1996]1312000a) för att 

största skillnaden i globaliseringsteorierna gäller huruvida det är en dominerande 

logik bakom processen eller ett antal olika orsaker bakom fenomenet (ibid.:30). 

Beck presenterar en mångdimensionell, stor teori om globaliseringen som 

sammanlänkas med hans teori om den andra moderniteten. I likhet med Albrow 

(1996) presenterar han en epokteori, men anser globaliseringen vara en del av den 

generella moderna epoken, som i övergången till sin andra fas har genomgått 

genomgripande förändringar. Teorins omfattning åskådliggörs av Becks 

diskussioner omkring politikens nya utformning, transnationella rörelser, arbetets 

förändrade organisation, tredje sektorns, dvs. det civila samhällets möjligheter, samt 

livsvärldsinriktade förändringar i människors liv. Beck presenterar också en egen 

begreppsapparat i sin globaliseringsteori. 

 Globalismen betyder för Beck en betoning av världsmarknaden och en ideologi 

om att marknaden styr. Detta begrepp får sålunda en begränsad betydelse i Becks 

teori. Globalismen innebär enligt Beck i sin endimensionalitet en felaktig syn på 

globaliseringen. Globalismen kan vara antingen jakande såsom i nyliberalismen 

eller nekande som hos olika former av protektionismer (ibid.:9). 

 Globalitet innebär för Beck ett tillvaro i ett världssamhälle. Detta samhälle 

hänvisar till totaliteten av sociala relationer som inte har integrerats i eller bestämts 

av nationalstatlig politik. Becks globaliseringsteori är med andra ord inte 

statscentrisk, utan poängterar globaliseringen som en transnationell process. Beck 

hänvisar till individers självuppfattning och lägger fram globaliteten som en 

empirisk frågeställning om hur och i vilken utsträckning människor och kulturer 

världen runt är relaterade till varandra. De exempel Beck presenterar i sin bok visar 

på hög grad av globalitet. Globalitet innebär emellertid inte homogenitet utan 

”mångfald utan enhet”. Också globalitet är hos Beck en ideologisk och ideationell 

dimension genom hänvisningen till självuppfattningar. Det är sålunda under detta 

begrepp som transnationella rörelser kommer upp. (ibid.:10) 

 Globalisering hänvisar till en process där transnationella aktörer agerar kors och 

tvärs genom suveräna nationalstater och deras gränser och urholkar dessa stater 

(ibid.:11). För individerna innebär detta att: 

 

  När socialt moraliska miljöer har försvunnit, har grunder i livsvärlden 

utvecklats för en kosmopolitisk republikanism som centreras på individens 

frihet.132 (Beck 2000a:9)  
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och,  

 

  ”Transnationell” implicerar att livsformer och handling uppstår vars inre logik 

härstammar från den uppfinningsrikedom med vilken människor skapar och 

upprätthåller sociala livsvärldar och handlingskontexter där distans inte är en 

faktor.133 (Beck 2000a:9)  

 

Becks teori är i sig själv globalistisk enligt en bredare syn på globalism. Det ligger 

nära till hands att tolka Becks teori som en indikation på globaliseringsteoriernas 

utveckling mot globalism. Mer uppmärksamhet fästs nu vid avant garde-grupper – 

som redan lever i ett världssamhälle – än vid vardagligheten hos en stor majoritet 

”normala” genomsnittsmänniskor.134 Beck hävdar att nya formationer skapas i 

politiken, de sociala lojaliteterna och identiteterna: 

 

[---] Utformningen av en ”kosmopolitisk solidaritet” (Habermas) kan inte 

avfärdas, även om den skulle ha en svagare kraft att förtöja än den 

medborgerliga solidariteten hade, som växte upp i Europa under en eller två 

århundraden. Och världssamhällen inte bara undergräver nationellt 

strukturerade och kontrollerade samfund: de skapar också en ny närhet mellan 

vad som ser ut att vara olika världar – inte bara ”där ute” men också här och nu 

i människors egna vanliga liv.135 (Beck 2000a:57-58)136   

 

Konsekvensen av systemintegrationen och makroglobaliseringen är däremot ”en 

mer eller mindre ’reflexiv kosmopolitisering’ som en institutionaliserad 

inlärningsprocess.”137 (Beck 2000a:117)  

 Beck är en vägvisare vars tankar bäst fungerar som en framtidsteori. Genom 

koncentrationen på den globalistiska förtruppen kan framtiden kanske förutspås. 

Han kan kasta ljus på och skapa förståelse för många av de aktuella samhällsfrågor 

som debatteras i offentligheten. Men den intressanta frågeställningen för empirisk 

forskning blir huruvida den stora majoriteten människor subjektivt upplever sig 

(ens i väst) i första hand som kosmopolitiska världsmedborgare.  
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2.3 Mot en fenomenologisk definition av globaliseringen 

 

De ovan presenterade globaliseringsteoriernas förståelse av mikrosociologiska 

fenomen såsom exempelvis de subjektiva och intersubjektiva sidorna hos 

globaliseringen är underutvecklade.138 Som ett exempel kan nämnas en avsaknad 

av analys omkring fenomenologin i medlemskapet i olika sociala grupper i ett 

globalt samhälle eller en global (transnationell) organisation. En fenomenologisk 

beskrivning efterlyses av bland annat Martin Albrow för att se vad som händer i 

människornas liv i det han kallar den nya epoken (Albrow 1996:79). Även Beck 

framför fenomenologiska aspekter, däremot inte en fenomenologisk process.139 

Men understrykandet av den fenomenologiska analysens erforderlighet, leder inte 

till en sådan empirisk analys hos dessa tänkare. Däremot, kanske som konsekvens 

av fenomenologiska analysens avsaknad, pläderas i bägge teorier ett epokskifte; en 

övergång till något av en global tidsera. 

 Vid etablering av en diskurs kring globaliseringens koppling till etnicitet och 

nationalism är det viktigt att utgå ifrån att kultur i form av värderingar, 

trosföreställningar, benägenheter, praktiker och rutiner, representationer och 

minnen, förändras långsammare än materiella och strukturella förhålladen (jfr 

Eriksen 1993). De förändras heller inte i sådana riktningar som kan förutspås på 

basis av den materiella utvecklingen.140 Globaliseringen är sålunda en process som 

sker med olika hastighet och på olika sätt inom olika sociala fält och analytiska 

nivåer. Inom människornas livsvärld framskrider utvecklingen mot globalitet 

betydligt långsammare än inom materiella strukturer. En del av de dramatiska 

politiska händelser vi bevittnat hänger ihop med denna otakt.141 

 Fenomenologiska globaliseringen är en dialektisk process som sker i människors 

reflexiva medvetanden och rutiniserade, prereflexiva livsvärldar. Fenomenologiska 

globaliseringen sker i människornas habitus. Den handlar om människors 

självuppfattningar, tolkningsramar, erfarenheter och framtida projekt som är 

utmanade och håller på förändras. 

 Globalisering måste med andra ord definieras i en mera generell form som 

möjliggör makro- och mikroaspekter, subjektiva och objektiva element samt 

materialistiska och idealistiska ingredienser. Jag kommer därför fram till följande 

definition: 

 Globaliseringen är en process som består av en dialektisk relation mellan å 

ena sidan existerande strukturer och idéer och å andra sidan ett utvidgat fält 

för handling och reflektion.142 I denna process kommer de existerande 
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strukturerna och idéerna under prövning.  

 Denna definition skulle kunna förklaras och exemplifieras till alla sina 

beståndsdelar. Det kommer ändå inte att göras här eftersom arbetets syfte är att 

utveckla definitionen i en mera operationell och i synnerhet fenomenologisk 

riktning. Vad som är viktigt att påpeka är att definitionens första del har sin 

inneboende motsättning i dubbelheten mellan strukturer och idéer. Det är denna 

motsättning som skapar sin antites, det utvidgade fältet för handling och reflektion. 

 Tesens inneboende motsättning uppstår genom förhållandet mellan två sidor i det 

existerande. Det existerande (anden) i termer av objektiverade143 strukturer och å 

andra sidan idéer leder till en underbestämning i praxisen och gör att människans 

handling inte är mekaniskt regelföljande, utan dynamiskt nyskapande inom vissa av 

strukturen avsatta gränser (jfr Bourdieu 1994:9-10).144 Denna dynamik i 

handlingens förutsättningar utvidgar fältet för handling och utgör den rent 

dialektiska inneboende motsättningen som sätter globalisering (och världshistorisk 

förändring) i rörelse. Ett utvidgat fält för reflektion uppstår också genom samma 

kontingensskapande dubbelsidighet.145 Möjligheterna att se nytt och tolka detta mot 

bakgrunden av det tidigare kända ökar. Men även rummet för självreflektion, 

reflektion omkring den egna upplevelsen av det nya växer. 

 En viktig aspekt i globaliseringens nuläge är att strukturerna och idéerna 

fortfarande ofta är stats- eller  nationsbaserade och bundna till ett geografiskt 

avgränsbart område. Anne Knudsen (1991:25-26) beskriver uppkomsten av en 

sådan spatial förankring av idéerna genom en urbaniseringsprocess i anslutning till 

en lantbrukskris i Europa i slutet på 1800-talet: 

 

  Den store europæiske landbrugskrise i de siste årtier av 1800-tallet sendte 

hundredtusinder af bondebørn fra landet ind til byerne. De marginale jorder, 

som fra omkring 1860 var blevet inddraget til korndyrkning, lå atter brak i 

1910, mens de forarmede flokkedes i de hastigt voksende storbyer og omkring 

skibene til den nye verden. I metropolerne blev de tilvandrende fra 

minoritetsområderne konfronteret med deres egen tilbageståenhet, deres 

anderledeshed og med udsigten til sprogligt og kulturelt selvmord. De allerfleste 

af de landboer, som i disse årtier forvandlede sig til byboer, glemte meget 

hurtigt, hvor de kom fra. Deres børn tilegnede sig majoritetens sprog og kultur 

og havde ikke længere noget lokalt, men kun et nationalt tilhørsforhold. Den 

jord, de havde ”rødder” i, var ikke længere en konkret jord, men et abstrakt 

defineret nationalt territorium. (Knudsen 1991:25-26)  
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Utsagan är ett ypperligt exempel på en sociologisk idealism, där idéerna utformas 

till resultat av sociala förändringsprocesser. Numera utvidgas de sociala fälten ofta 

till regionala, kontinentala eller globala fält, och de har en riktning mot globalt 

antingen i termer av världsomfattande eller i termer av transnationellt, multilokalt 

och icke-rumsligt bestämt.146 

 Spatialiteten finns på ett abstrakt sätt med i fältens utvidgning. Det är exempelvis 

hela världens inträde i den lokala miljön genom populär- och konsumtionskultur 

samt genom turism och migration som gör rumsligheten mera abstrakt. Rummet 

blir mer konkret än vad kartor har varit som avbildningar av rummet, men rummet 

som ställen åtskillda från varandra förlorar sin tidigare betydelse. Trots att den 

konkreta lokaliteten är liten och fältet geografiskt kanske ibland konkret krymper 

från nationen till staden, så innehåller denna nya lokalitet hela världen. Lokaliteten 

har olika typer av förbindelser med hela världen och hela världen finns på sätt och 

vis inne i lokaliteten. Televisionen kan ges som exempel. När en tävling från de 

olympiska spelen från andra sidan jordklotet visas på TV är åskådaren en betraktare 

av och deltagare i spektaklet i likhet med de som deltar på ort och ställe. Tittaren får 

upplevelser och kunskaper om en lokalitet som ofta inte förunnats sådana som bott 

där hela sitt liv.  Samtidigt kan fenomenet tolkas alternativt så att i varje lokalitet där 

man har möjlighet att ta del av tävlingen, om än i medierad form, blir tävlingen en 

del av ortens kulturella utbud. Ortens utbud har kommit att innehålla hela världen. 

Detta handlar om glokalisering där det globala kommit in i det lokala, men där även 

något lokalt kommit att bli globalt. Därför är det motiverat att tala om fältets 

utvidgning.  

 Tidigare i historien, primärt ca. 1850-1918 men även senare i Afrika och andra 

postkoloniala sammanhang, har den nationella konsolideringen representerat ett 

tidigare skede i samma process men då klart med geografiskt konkret 

fältutvigning.147 Albrow pekar på rumsligheten genom att – i enlighet med 

Schumpeter – kalla nationalstaten för feodalism som styrs kapitalistiskt (Albrow 

1996:40). En annan sida av nuvarande fältutvidgning i termer av löskoppling från 

konkret spatialitet beskrivs av Kennedy och Roudometof (2001:20, 21, 35) genom 

påpekandet att kopplingen mellan platsen och territoriet har försvunnit. På samma 

sätt som nationalismen skapade en föreställd anknytning till befolkningen inom ett 

större område än den konkreta lokaliteten (Anderson 1993; Knudsen 1991:25-26), 

har även transnationella diasporagruppers kultivering av det ofta imaginära 

hemlandet oberoende av och inom platsen för sin vistelse – i motstånd till 

assimilatoriska krafter – liknande fältutvidgande kännetecken men med 

fortsättningsvis nationella förtecken. 
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 Världen kan i viss utsträckning vara global med hänsyn till systemintegration och 

fältens utvidgning och till denna del kan benämningen global epok användas med 

ett visst berättigande. Om man däremot analyserar social integration i termer av 

normativ ordning, gemensamma kulturella värderingar, liknande livsvärldar och 

tankekategorier, samt människors förankring till världen, dvs. den kulturella 

dimensionen eller annorlunda uttryckt den fenomenologiska globaliseringen, har 

världshistorien ännu inte nått den globala epoken. Människorna identifierar sig inte 

med mänskligheten i dess  spatiala och temporala helhet148 och det är inte ett sådant 

medvetande som styr deras motiv, handlingar och mål (jfr Guibernau 1996:131-

132). 

 Kunskapen om världen – i termer av jordklotet – som uppstått med 

kopernikanska världsbildsförändringen under sena medeltiden kan anses utgöra en 

nödvändig förutsättning till en medvetandets globalisering.149 På så sätt är den 

fenomenologiska globaliseringen förbunden till den reellt existerande jordgloben. 

Det viktiga är emellertid kunskapen om denna jordglob (jfr Waters 1995:4).  

 Fenomenologiskt betraktat innebär globaliseringen med andra ord en 

transformation av de personliga horisonterna och praktikerna samt tankens 

referenser – sammantaget det som kallas livsvärlden –  i riktning mot att i allt 

högre utsträckning omfatta jordklotet och världen i sin helhet. 

 I mer specifik, fenomenologisk bemärkelse omkring relationen mellan system 

och livsvärld innebär globaliseringen en process där min värld, kolliderar med en 

värld som blir större.150  

 Jag skall klargöra i det följande vad globalisering enligt denna uppfattning om 

globaliseringens anknytning till individens upplevelser innebär. Detta görs genom 

en diskussion om processens innehåll, samt genom en lägesbestämning av denna 

globaliseringssyn i förhållande till andra teorier om globalisering. 

 Det som gör ovanstående definition fenomenologisk är att tankens referent, 

världen sätts inom parentes. På så vis nås den erfarenhetsström som innehåller 

iakttagelserna och reflektionerna (Schutz 1970:59). Min värld handlar ändå inte 

primärt om någon psykologisk dimension,151 även om sådana element också finns 

närvarande. Den handlar heller inte om geografi på något direkt sätt. Begreppsparet 

min värld hänvisar till livsvärlden, till rutiner och praktiker och vardaglig kunskap 

som möjliggör ett agerande i den sociala miljön.152 Att världen blir större handlar 

huvudsakligen om objektiva förändringar, men att de beskrivs som större hänvisar 

till reflexiva erfarenheter och personliga upplevelser hos individen omkring dessa 

förändringar (jfr Castells 2000:79). Det är fråga om utvidgningen av personliga 

horisonter, för att återvinna Arnold J. Toynbees  (1949:112) ord. Det är fråga om 
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expansion istället för kontraktion. Även kunskapen kan vara expanderande genom 

att större ramar skapas reflexivt för tänkandet. Men expansionen i globaliseringen 

handlar inte primärt om en tillägnelse av historisk kunskap. Det handlar om 

internalisering och inkorporering av objektiva förhållanden och förändringar. 

Processen kan exemplifieras med situationen där hela världen kommit att finnas på 

personens hemort i form av människor, varor, restauranger, idrottsgrenar, 

livsåskådningar och nyheter (jfr Bauman 2000:16-21). Den kan även exemplifieras 

genom den individuella kroppsliga erfarenheten som anknyter till användning av 

kläder, smink, oljor och maträtter från fjärran, utvunna ur, och marknadsförda som, 

jordklotets naturliga rikedomar; genom medvetandeströmmen som fylls av musik 

och kulturflöden från fjärran; genom semesterresor till jordklotets exotiska 

lokaliteter med uppfylld behovstillfredsställelse och därtill hörande minnen som 

konstituerar tillvaron här. Ulrich Beck (2000a:74) beskriver läget där det globala 

håller på blir en viktig del av vårt liv. Han betonar spatialiteten och skriver att livet 

har blivit glokalitetens spelplan. 

 Livsvärldens globalisering handlar om människor i rörelse, bildligt talat på resa. 

Det är emellertid en resa som sker i medvetandet och i identitetsformationen. Även 

konkreta reseskildringar pekar ofta på sådana erfarenheter.153 Sociala 

reseskildringar om ”främlingen som stannar”, dvs. invandrare och om ”klass-

resor”, dvs. om socialt mobila individer pekar på motsvarande resor i 

medvetandet.154 De åskådliggör ofta det praktiska förnuftets kris där begrepps-

scheman inte fungerar i den nya situationen. Av dessa är dock de förstnämnda mer 

kopplade till globaliseringen, p.g.a. det samband som kultur under moderniteten 

haft med rummet. 

 Vanlig livscykelutveckling och personlig mognad är inte synonym med 

globalisering. Min värld är alltid i relation till den yttre verkligheten. Livsvärlden är 

inte endast en subjektiv, inre verklighet, utan den är en social verklighet som 

upplevs egen av aktören. På så vis har förändringen i min värld samband med yttre 

förändringar. Ett empiriskt exempel på denna skillnad är att äldre upplever detta 

praktiska förnuftets kris i större utsträckning idag än unga. Den uttrycks som: 

”världen vi känner har försvunnit” (jfr Toffler 1973:37-38: Paasi 1998:245). 

 Den fenomenologiska globaliseringen handlar även om duree; den pågående 

händelsen och tankeströmmen samt det aktuella nuet (vivid present) blir mer 

anknutna till globalitet i och med sammanpressningen av tiden och rummet. 

Fenomenologiska globaliseringen handlar med andra ord om tankeströmmens 

utveckling mot globalitet i termer av inkommande impulser. Hela världen kommer 

in i det nu jag förhåller mig med full vaksamhet till. Detta klarnar och blir dock 
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medvetet först i reflektionen, och blir eventuellt en medveten globalism. Den 

förstorade världens entré i min duree lockar fram reflektion. Men dess följd är inte 

entydig och reflektionen försvåras också av konflikten mellan tidens och rummens 

sammanpressning. Den snabbare, sammanpressade tiden försvårar en reflexiv, 

eftertänksam globalistisk medvetenhet om rådande globalitet. Fältets utvidgning har 

ytterst även en spatial referens, som i globaliseringen handlar om lokalt och globalt 

(Guibernau 1996:129). Till denna del har Baumans (2000:17-18) tankegångar om 

här, innanför, nära och trygghet i motsats till därute, utanför, fjärran och otrygghet 

en relevans. Min värld som förändras i dureen handlar om budskap från fjärran 

som tränger in i min medvetandeström här och nu. 

 I den fenomenologiska definitionen av globalisering är dialektiken en viktig 

utgångspunkt eftersom processen, istället för slutresultatet, sålunda kan 

understrykas. Många globaliseringsteorier betonar egentligen det som blir till 

genom processen,155 dvs. (den globala) slutprodukten istället för att koncentrera sig 

på processen som sådan.156 Karvonens (1997:11) konstaterande att: ”För det första 

är det i praktiken ogörligt att studera ’vägen’ utan att alls ägna sig åt ’målet’” 

stämmer som utgångspunkt för processdefinitioner, men får inte i för hög grad styra 

valet av element i processen.157 Detta är också problemet i Ulrich Becks (2000a; 

2000b) i övrigt upplysta beskrivning av globaliseringsprocessen på den reflexiva 

nivån. Användningen av begreppet kosmopolitisering istället för globalisering och 

förövrigt Becks analys i sin helhet – trots att han påstår motsatsen – beskriver 

utifrån ett globalistiskt perspektiv hur utvecklingen leder mot mera kosmopolitism. 

Spänningarna på vägen blir otillräckligt belysta och risken att processen snarare 

leder till accentuerad nationalism, protektionism, traditionalism och isolationalism 

beaktas inte (Beck 2000b:98-99). Detta pekar på ett vanligt tillkortakommande hos 

makroteorier som ser kultur och mening endast som derivata av systemprocesser. 

Hos Castells förekommer liknande makroteoretiska slagsida genom att uppkomsten 

av ovanstående ideologiska och identitetsförankrade företeelser nog erkänns, men 

de tolkas ensidigt – med stor tilltro till mänsklig rationalitet – som reaktiva 

identiteter i en snabb förändringsprocess (Castells 2000:15-81). 

 Diffusion gör att idéer och strukturer kommer i kontakt med nya lokaliteter. 

Diffusion är därför en form av protoglobalisering. Det är diffusionens konkreta 

uttryck som skapar upplevelsen av att världen blir större. Nya element inträder i vårt 

vardagliga liv genom diffusionen (jfr Toffler 1973:27-29). Migration som 

samhällsfenomen är en annan form av protoglobalisering genom att lokaliteten och 

de lokala kommer att påverkas (jfr Kennedy & Roudometof 2001:26). Nya 

medlemmar tillkommer genom migrationen i lokala sociala kontexter och den 
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intersubjektiva verkligheten måste utarbetas på nytt. Pierre Bourdieu (1979) har 

visat hur människors habitus, dvs. deras livsvärld och benägenheter, förändras 

långsammare än deras produktionsförhållanden. I de nya kontakterna uppstår därför 

ofta kollisioner. Men kollisionerna är inte reducerbara till defensiva reaktioner, utan 

handlar om vardagliga kunskapers ickeöverensstämmelse med uppkomna objektiva 

förhållanden. 

 En fråga av teoretisk betydelse är huruvida den beskrivna processen i människors 

livsvärld är globalisering eller äger rum i globaliseringen. Svaret beror delvis på 

den ursprungliga placeringen av begreppet i förhållande till globaliteten, till 

slutprodukten. Om detta uppfattas vara globalisering tillsammans med att 

globalitetens existens betonas, så blir detta följaktligen globalisering i globaliteten 

eller i den globala tidsepoken. Då är definitionen förenlig även med ansatser såsom 

Albrows (1996) och Sklairs (1991). I detta fall bör definitionen ändras i dess senare 

del till en kollision med en värld som har blivit större. Då blir definitionen lik 

systemglobaliseringens fenomenologi, men med större emfas på det dialektiskt 

konfliktfyllda i processen. Problemet med en sådan ansats är dess system- och 

makroteoretiska slagsida, där globalitet egentligen kan bestämmas utan hänsyn till 

livsvärldens utseende.  

 Svaret på frågan beror även på den metateoretiska ansatsen. Ifall en materialistisk 

utgångspunkt skulle väljas så vore detta något som äger rum i globaliseringen. Den 

blir ett derivata av en materiell globaliseringsprocess. När en idealistisk ansats 

tillämpas är detta globalisering. Samtidigt måste också påpekas att det finns en 

besvärlig metateoretisk cirkel i frågan om materialitet och idealism. För det första är 

min värld som idéer förankrad i en genomlevd historia, mänsklig produktion och 

konkreta materiella arrangemang.158 Sålunda är de partikulära perspektiv som 

människorna besitter i hög utsträckning materiellt förankrade och s.a.s. av denna 

värld.159 När denna, min värld blivit global, har globaliseringen lett till en global 

epok.160 Globalismens maktövertagande, beskriver den stund då livsvärldens och 

medvetandets globalisering stiger ur sitt drömlika stadium till en medvetenhet om 

sig själv. 

 En upplevelse av självet som en del av mänskligheten som helhet vore det 

ideationella elementet i en global epok och kunde liknas med religiösa uppfattningar 

om det kosmologiska och hinsides. Som Castells (2000:76) noterat finns ”en viktig 

skillnad [---] mellan strävan att kontrollera rummet (en försvarsreaktion) och 

strävan att kontrollera tiden, det vill säga att bevara naturen och planeten åt 

kommande generationer på mycket lång sikt, som alltså intar en kosmologisk 

tidsuppfattning och avvisar den instrumentalistiska utvecklingens ögonblickliga 
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tidsperspektiv.” Denna globalistiska helhetsidentifikation – som trots allt är sekulär 

och innebär en övergång från rumslighet till temporalt tänkande – kan tänkas uppstå 

såtillvida att globalitet som materiella förhållanden internaliserades och 

inkorporerades hos människorna och började utgöra den nya ideologin. I 

exemplevis en situation av atomkrig och dess konsekvenser kunde sådant uppstå 

eller vid dramatiska och omfattande miljökatastrofer.161 Sådant har hänvisats till 

bland vissa rörelser och i synnerhet miljörörelser av typen Jordens vänner. Dessa 

rörelser kan hegelianskt tänkas utgöra en global historisk subjekt i tillblivelse 

(Vandenberghe 2003:364). Problemet dessa har att lösa är människans fysiska 

bundenhet till plats. Som politisk handlingsstrategi förespråkas då att ”tänka globalt 

och handla lokalt” (René Dubos i Albrow 1996:142). Men platsens strukturerande 

kraft utgör ett problem som hittills snarare lett till motsatta strategier hos 

mänskligheten.162 

 Albrows (1996:26) definition av moderniteten som en expansion och speciellt en 

rationalitetens163 och den europeiska maktens expansion har vissa likheter med den 

i avhandlingen utvecklade definitionen av globalisering.164 Det som utgör antitesen i 

avhandlingens definition, den förstorade världen eller de utvidgande fälten, kan i 

historisk beskrivning och empiriskt, översatta till Albrows (ibid.) termer, anses vara 

konstituerade i stora drag av modernitetens logik, det vill säga genom den 

utvidgande rationaliteten. Detta är dock inte helt fallet med den skapade 

definitionen, eftersom båda motsatta poler i den dialektiska processen har varit 

karakteristiska för stora delar av den moderna epoken, moderniteten och 

moderniseringen. Det är inte så att min värld blivit mindre min och mer abstrakt 

rationell genom den långvariga fenomenologiska globaliseringen.165 Spänningen 

mellan dessa poler var någonting som förväntades försvinna i samband med att 

rationaliteten utvidgades och denna utvidgning ansågs inte heller vara i någon 

dialektisk relation till tidigare trosföreställningar. Rationaliteten förväntades upplösa 

de specifika tidigare trossatserna på ett beklagligt, men relativt smärtfritt sätt.166 

Spänningen har emellertid inte försvunnit även om den moderna rationaliteten 

kontinuerligt har utvidgats.167 Detta beror också delvis på de inbyggda 

osäkerheterna i den reflexiva moderniseringen där mänsklig handling i 

senmoderniteten skapar nya och oförutsedda sociala spänningar till vilka inga 

rationella svar automatiskt existerar.168  

 Det hypotetiska slutstadiet i den ovan definierade globaliseringsprocessen; 

globalismen och kosmopolitismen kan ses som det moderna projektets fullbordan 

och dialektikens upplösning i en slutlig syntes. Detta har dock inte hänt och ser 

heller inte ut att hända p.g.a. inbyggda motsättningar i det moderna projektet (Beck 
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et al. 1994). Projektet kan inte nå fullbordan, utan skapar kontinuerligt sin motpol 

som enligt projektet bör bekämpas.169  

 Sålunda hänger globaliseringen ihop med moderniteten170 och den globala 

tidsepoken är den projicerbara slutpunkten i den moderna epoken i likhet med 

Albrows presentation. Skillnaden till Albrow (1996) är emellertid att 

fenomenologisk globalisering (hypotetiskt) leder till den globala tidsepoken, medan 

globalisering för Albrow är en process som äger rum i den globala epoken mer i 

enlighet med systemglobaliseringens fenomenologi. Samtidigt kan konstateras att 

den globala epoken kanske uppnåtts med hänsyn till systemintegration, men inte 

kulturell- och livsvärldsintegration. Därigenom är Giddens (1990) tes om 

moderniteten som inbyggt globalitetsskapande171 giltig även på den 

fenomenologiska globaliseringens nivå. Men samtidigt – för att utveckla Giddens 

tes vidare – finns ett inbyggt hinder i moderniteten för att en global epok på den 

fenomenologiska nivån skall kunna uppstå.  

 Sammanfattningsvis har västerlandets människa sedan länge varit kastad ut i en 

process av fenomenologisk globalisering med riktning mot globalitet och en global 

epok. Den fenomenologiska globaliseringen har ledsagats av rationalismen och 

moderniteten. Dessa har dock inbygda motsättningar som förhindrar den 

fenomenologiska globaliseringens dialektiska upplösning i en global epok. 

 Skillnaden mellan den här presenterade teorin och Giddens teori är att medan den 

fenomenologiska globaliseringen hänvisar huvudsakligen till fältens utvidgning som 

referent i representationer, trossatser och människors livsvärld, handlar Giddens 

teori mer om en generell historisk process om moderniteten som globaliserande. I 

föreliggande arbete är globaliseringen istället en stor berättelse där moderniteten är 

endast en historisk epok.172 På så sätt ses globaliseringen i enlighet med Robertson 

(1992:58-60), Waters (1995:4, 62) och Toynbee (1949:61)173 som en långvarig 

historisk process. Detta kunde eventuellt kritiseras som cirkelresonemang i den 

bemärkelse att den endast är en ytterligare modern historieskrivning där 

moderniteten även är en del av denna historia.174 Det finns skäl att tala för en 

relativistisk historieskrivning där det pekas på problemet med att historia beskrivs 

med dagens begrepp.175 Men en hegeliansk ansats på historieskrivningen erbjuder 

många fördelar i termer av abstrakt teoriutveckling mot vilken empirin kan 

kontrasteras. 

 Att betona idéer kan mot marxistisk teoribakgrund verka felaktigt när vi beaktar 

mänsklighetens beroende av knappa materiella resurser under tidigare skeden. Två 

försvar för den valda ansatser bör framföras. Som en världshistorisk process har 

fenomenologisk globalisering existerat mycket länge, men den har haft mindre 
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betydelse som drivande kraft bakom historiska förändringar. För det andra är 

kunskapen om olika fenomen (den reflexiva dimensionen) indikatorisk vid analys 

av historiska processer och förändringar.  Sålunda är även vetenskapens utveckling 

en indikation på den världshistoriska processen. 

 När begreppsparet utvidgade fält används fästs uppmärksamheten mer vid de 

subjektiva upplevelserna hos människor än i, t.ex. Anthony Giddens, David 

Harveys eller Roland Robertsons teorier som beskriver samma process som 

rummets krympning och tidens sammanpressning (Giddens 1990:94; Harvey 1989; 

Robertson 1992; Waters 1995:54-58). Det är vidare viktigt att betona att fältens 

utvidning inte bara är en fråga om objektiv tid och rum,176 utan även en fråga om 

reflexivitet och erfarenhet.177 

 Det som här kallats för fältens utvidgning har ändå likheter med många 

globaliseringsteoriers tematisering av tidens och rummets sammanpressning. Det 

senare har förklarats på många sätt beroende av vilken typ av kausalitet (kulturell, 

kapitalistisk eller generellt materialistisk) författaren tror på. Jag ansluter mig till 

dem (Castells 2001:31, 2000b:15; Harvey 1989; Hobsbawm 1994; Thörn 2002:76-

77; Toffler 1973:26-30; Toynbee 1949a:55; Waters 1995) som anser att denna 

utveckling beror huvudsakligen på teknologins och kommunikationsmedlens 

utveckling (t.ex. sjöfart, järnvägar, flyg, telekommunikationer och 

informationsteknologiska system) som har minskat de hinder som tiden och 

rummet har haft och har istället ökat ramen för erfarenheter och reflexivitet. I denna 

bemärkelse håller jag med många globaliseringsteoretiker. Den dynamiska antitesen 

i den dialektiska globaliseringsprocessen på systemnivå bestäms i stor utsträckning 

av en generell materiell och teknologisk utveckling (som i sin tur också kunde 

analyseras med hjälp av en dialektisk teori) (se Waters 1995:34; Castells 2001:100-

102). Men eftersom den här presenterade synen på globalisering är dialektisk, 

idealistisk och gör helhetsmässiga anspråk, kan detta anses vara endast en sida av 

utvecklingen. När utgångspunkten ligger i det fenomenologiska fältens utvidgning 

kan antitesen inte tillbakaföras på materiell och teknologisk utveckling. Dessa är 

visserligen betydelsefulla till den grad rummets och tidens sammanpressning skapar 

fältens utvidgning.178 Men denna sammanpressning skapar inte under alla 

omständigheter sådana konsekvenser179 och fältens utvidgning sätts i rörelse även 

av andra faktorer såsom historiska innovationer i kosmologier och religiösa 

föreställningar. 

 Som en syntes kan konstateras att det utvidgade fältets kontingens å ena sidan 

förändrar eller befäster tidigare strukturer och idéer i enlighet med a) maktrelationer 

mellan aktörer och positioner och b) elementens relativa trögrörlighet på det 
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utvidgade fältet samt å andra sidan skapar nya strukturer och idéer.  

 Den presenterade ansatsen möjliggör med hänsyn till ideologier både 

nationalismens förvittring och förstärkning som resultater av globaliseringen. Paul 

Kennedy och Victor Roudometof (2001:25) beskriver situationer av nationalismens 

förstärkning där individer som är medlemmar av kosmopolitiska yrkeskategorier 

kan plötsligt uppleva oväntad nationell stolthet som kan sammanhänga med 

upplevd ensamhet på utlandskommenderingar eller en känsla av att den lokala 

kulturen och samhället är överväldigande. Den kan leda till behov av att hitta 

landsmän i värdsamhället och till öppna bekräftelser av nationella ursprung och 

identiteter samt till upprätthållning, återväckning och intensifiering av gamla 

relationer till vänner, familj och andra som blivit i hemlandet (ibid.).180 Sklair 

beskriver i sin tur den globaliserande dialektiken till de strukturella beståndsdelarna 

som en spänning mellan lokala samhällen och ett globaliserande kapitalistiskt 

system. Syntesen är enligt Sklair ännu oformulerad men going global är tendensen i 

den nutida kapitalismen (Sklair 2001:23). 

 Syntesens nyskapelse utgörs ideationellt bland annat av subjektiva metamorfoser 

som sker i form av alterationer. Omsocialiseringar av nationellt socialiserade 

individer sker och dessa processer startar inte från noll, utan kräver avskaffande av 

tidigare kunskaper och värderingar. Det är här kollissionens dialektik uppkommer, 

vilket även uppmärksammas av Castells genom diskussioner av projektidentiteter 

att ”subjekten byggs inte längre, om och när de konstrueras, på basis av de civila 

samhällena, som är i upplösning, utan som förlängning av ett kollektivt motstånd” 

(Castells 2000:25).181 Det krävs också en social bas för dessa alterationer som 

stöder processen. Interaktion med signifikanta andra som inviger personen i den 

nya subjektiva verkligheten, t.o.m. på ett känsloförankrat sätt, kommer att krävas. 

Enligt Kennedy och Roudometof (2001:25) sammanhänger övergången t.ex. med 

att tillräcklig tid har hunnit förflyta för att vänskapsrelationer skall kunna utvecklas 

med icke-landsmän. Ofta krävs avstånd till den tidigare nationella verkligheten. 

Omsocialisationen och den subjektiva metamorfosen uppvisar likheter med 

religiösa omvändelser  (jfr Berger & Luckmann 1991:176-182).  

 I den grad som dessa subjektiva metamorfoser innebär habitus förändring över 

lag i form av transcendentala generella mönster av metamorfos kommer även 

tidsepoken och världen att transformeras mot en global tid. De nya idéerna och 

tankekategorierna förändrar världen  (Husserl 2002:111; Kojève 1989:75-89). I 

termer av kulturens förändring kan processen karakteriseras med begreppet 

kreolisering som hänvisar till en ny diversitet som uppstår som ett resultat av den 

kulturella förhandlingen mellan centra och periferier, där båda påverkas (Hannerz 
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1992:265-266). 

 Syntesens grad av nyhet sammanhänger med maktförhållanden182 mellan 

aktörerna och representanterna för olika symboliska universa och dessa universas 

styrkeförhållanden (jfr Berger & Luckmann 1991:65-109). Om exempelvis 

globalitetssidan har mer styrka än nationssidan kan alterationer till globalism ske. 

Detta gäller i vissa bestämda kontexter. Å ena sidan kan globala referenser skönjas, 

men å andra sidan förekommer även nynationalism och traditionalism. 

Konsekvensen av subjektiva metamorfoser kan vara en upplyst insikt om världens 

enhetlighet (såsom bland vissa miljöaktivister eller förespråkare för global 

mänsklighet) men detta innebär dialektiskt sett en lineär utveckling hos syntesen 

som inte på något sätt är automatisk (Kojève 1989:81-82).183  
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3 Det transnationella 

 

Syftet med detta kapitel är att erbjuda en begreppsram för förståelsen av det sociala 

fält som undersökningens empiriska material är relaterat till och där aktörernas 

handling äger rum.184 Kapitlet handlar om systemglobaliseringens konkreta 

manifestationer i form av rum för social handling och verksamhet. 

 Forskningen omkring transnationella relationer uppstod i början på 1970-talet i 

Nordamerika bland en grupp statsvetare varvid främst Joseph H. Nye och Robert 

Keohane (1972) brukar omnämnas. Ordet transnationell har länge beskrivit företag 

som har sin verksamhet i många länder samtidigt (Glick Schiller et al. 1992b:2, n. 

1). På 1990-talet har forskningen om transnationalitet kommit att beröra migration, 

transnationella ickestatliga organisationer (vissa NGO), medborgarskap i ett 

postnationellt tidevarv och ökad hybridisering och kreolisering av kultur (Kivisto 

2001:549-550). Transnationalitetsbegreppet har på samma sätt som globaliserings-

begreppet definierats på många olika sätt (Al-Ali m.fl. 2001:578; Kivisto 

2001:550). Leslie Sklair (1991:3) pekar på det faktum att analysen av 

transnationella relationer inte utgör en specifik teori, utan snarare är ett påpekande 

till forskarna om att fästa mer uppmärksamhet vid icke-statliga enheter. Det 

gemensamma i forskningen kring transnationalitet är en strävan efter att undvika 

statscentrism (Nye & Keohane 1972: ix; Sklair 2001:3). 

 Sålunda finns i transnationalitetslitteraturen varierande språkbruk såsom 

transnationella praktiker (Sklair 1991), transnationalism och transnationella fält 

(Glick Schiller et al. 1992a: xii; Portes et al. 1999; Hannerz 2001), transnationella 

rum (Al-Ali m.fl. 2001:588, Faist 2000a) och transnationella meningshabitat 

(Hannerz 1996). 

 Det transnationella har i etnicitetslitteraturen beskrivits av bl.a. Alejandro Portes 

och hans medarbetare, i ett specialnummer av tidskriften Ethnic and Racial Studies 

(1999:2).185 I specialnumret Transnational communities använder skribenterna 

genomgående begreppet transnationalism i den begreppsliga introduktionsartikeln. 

Eftersom författarna pekar på ideologiska processer, som -ismsuffixet avslöjar,186 

blir slutsatserna om bikulturalism och motståndsstrategier i invandrarnas 

assimilationsprocesser logiska konsekvenser. Transnationalismbegreppet är 

emellertid även i övrigt allmänt förekommande inom litteraturen (jfr Kivisto 2001; 

Al-Ali m.fl. 2001). Men ideologiska projekt är inte av något specifikt intresse för 

Portes, Guarnizo och Landolt (1999) i denna fältetablerande artikel och 

transnationalismbegreppet är inte hos författarna inriktat på en analys av sådant.187 
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Ideologiska processer utgör snarare konsekvenser av transnationell social 

organisering. Samtidigt utgörs grunden för begreppet egentligen av vad som kan 

kallas transnationella praktiker, dvs. kontinuerlig verksamhet som sker mellan olika 

lokaliteter i olika nationalstater. Även begreppsparet transnationella fält används i 

presentationen men utan analytisk stringens eller teoretisk elaboration (Kivisto 

2001:564).188 

 Transnationalismen definieras i samma tidskrift av Steven Vertovec: 

 

  Transnationalism hänvisar i vid bemärkelse till multipla förbindelser och 

interaktioner som sammanbinder människor eller institutioner tvärs över 

nationalstatsgränserna.189 (Vertovec 1999:447) 

 

Eftersom definitionen bryter mot -ismsuffixets ideologiska bas och egentligen 

betecknar integration och sociala handlingsprocesser, fungerar den som en generellt 

tillämpbar introduktion till det transnationella. I föreliggande arbete 

uppmärksammas nämligen de icke ideologiska aspekterna av det transnationella. 

 Det är mot bakgrunden av den uppsjö litteratur som producerats kring 

globaliseringen av visst intresse att begreppet transnationalitet inte skapat mera 

begreppslig vidareutveckling och att teoretiseringen omkring den och relationen till 

globaliseringen är bristfällig (Kennedy & Roudometof 2001:3). Begreppen är nära 

relaterade och den ökade transnationaliteten tas ofta som ett bevis på globalisering 

eller globala system. Trots detta har transnationalitet inte definierats strikt. Leslie D. 

Sklairs författarskap tillhör de mest upplysta teoretiska kartläggningarna av 

transnationaliteten. 

 

 

3.1 Transnationella praktiker 

 

Leslie D. Sklair presenterar sin syn på globalisering och det transnationella i ett antal 

skrifter publicerade under de gångna tio åren. Den globaliseringsteoretiska ansatsen 

kommer särskilt klart fram i en artikel från 1998: 

 

  Mitt eget arbete [---] har varit ett försök att drastiskt begränsa 

globaliseringsbegreppets teoretiska spelrum och dess konkreta tillämpning i 

empirisk forskning.190 (Sklair 1998:1) 
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 Sklair kallar sin teori för ”sociologin om globala system.” Enligt denna teori sker 

globaliseringen med hjälp av transnationalitet och förverkligas i ett globalt 

kapitalistiskt system. Globaliseringen innebär utvinning och användning av resurser 

transnationellt med globala marknader som referens. Globalisering sker enligt Sklair 

när företag tillämpar Going Global-strategier med hjälp av transnationella praktiker. 

Teorin innehåller följande element: transnationella praktiker, transnationell 

kapitalistklass samt konsumerismens kulturideologi. Av dessa skall i det följande 

uppmärksamheten fästas på det första elementet eftersom detta inramar det 

transnationella. 

 Transnationella praktiker är enligt Sklair en observerbar företeelse snarare än en 

analytisk abstraktion om relationer mellan begrepp (Sklair 1991:52).191 Sklair 

hävdar att begreppsparet transnationella praktiker skapats för att konkretisera 

globaliseringsteorins frågeställningar om nationalstatens förvittring. Nationalstatens 

nedgång har enligt Sklair varit en av de största oenigheterna mellan 

globaliseringsteoretiker och deras motståndare. Enligt Sklair förebådar globali-

seringsteorierna nationalstatens urholkning (Sklair 1998:2; mer härom i kapitel 

10).192 Diskussionen kring transnationella praktiker följer principen om 

beskrivande definitioner där olika exempel på sådana praktiker presenteras (Sklair 

1991:6). Idén om praktiker är fruktbar men kunde ges mera analytisk stringens, 

exempelvis med tillämpning av Pierre Bourdieus (1990; 1995) praxeologiska teori. 

Praktiker varken svävar fritt eller är mekaniskt strukturåtergivande; de är reglerade 

improvisationer i form av ett praktiskt förnuft inom objektiverade institutioner 

(Bourdieu 1990:57-58). 

 Sklairs (1991; 1998) ansats till transnationalitet är att definiera det som icke-

nationellt. Följaktligen består den andra ingrediensen i teorin, den transnationella 

kapitalistklassen, av människor vars ideologiska projekt uttryckligen är av icke-

nationell natur. Den transnationella kapitalistklassen avviker från nationella 

kapitalister genom att deras projekt är att befrämja global kapitalism och 

konsumerismens kulturideologi (Sklair 1998:4-6). Här hänvisar Sklair till en form 

för klassmedvetenhet i enlighet med marxistisk teoritradition och en form av 

systemglobaliseringens fenomenologi. 

 Detta är emellertid en alltför snäv syn på det transnationella. Å ena sidan innebär 

den en negativ definition av transnationalitet (som icke) och å andra sidan är den i 

för hög grad avhängig av medvetna ideologiska projekt och avsikter.193 

Praktikbegreppets fördel är dess nära relation till den görande människan,194 homo 

faber i Marx termer, samt till rutinisering och vardagsliv – aspekter som inte 

förutsätter medveten reflektion. Transnationella praktiker förutsätter sålunda inte 
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automatiskt en medvetenhet eller ideologi, dvs. idealistiska element omkring 

praktiken. Sådana idealistiska element är ofta närvarande och både konsekvenser av 

och orsaker till praktiken, men det finns skäl att analytiskt hålla praktikerna och 

idéerna åtskilda, vilket även möjliggör en analys av den dialektiska spänningen 

mellan dessa. 

 Transnationella praktiker kan i strukturalistisk anda mera meningsfullt definieras 

som något som skapas av en transnationell organiseringsform för verksamheten 

eller annorlunda uttryckt av ett transnationellt rum för aktivitet. De är rutiniserade 

praktiker som ingår i ett socialt sammanhang som uppstått redan tidigare och som 

upplevs naturligt och självklart. Det transnationella kan innebära 

motståndsstrategier till det nationella såsom exempelvis i invandrarnas motstånd 

mot assimilationspolitiken. Det kan också innebära en aktivitetsform som inte är 

nationellt ordnat. Men en strikt syn på det transnationella som per definition icke-

nationellt kan inte tillämpas i detta arbete. Det transnationella skall snarare ses som 

på ett komplext sett till nationalismen relaterat fenomen. Al-Ali, Black och Koser 

(2001:588) noterar exempelvis att nationalstaterna inte endast utformar 

transnationella rum genom att skapa deras gränser, utan även erbjuder kanaler för 

transnationella aktiviteter. Skribenterna konstaterar att: 

 

  [---] nationalism, i alla dess former, från mera subtila versioner till hårda 

nationalistiska strider, fungerar ofta sida vid sida med transnationalism, och kan 

till och med vara en reaktion till den.195 (Al-Ali m.fl. 2001:588) 

 

I många fall inramas det transnationella av nationalismen i dess olika former. Det 

transnationella är i konstant kamp med det nationella om sin autonomi och båda är 

ömsesidigt påverkade av och inlindade i varandra. I vissa sammanhang – såsom 

med stora transnationella bolag – kan det nationella retirera på sitt eget område och 

förändra lagstiftningen till fördel för transnationella praktiker. I andra fall försvåras 

eller förhindras dessa praktiker av nationell lagstiftning omkring exempelvis 

visumkrav för vissa staters medborgare, tullbestämmelser, exportrestriktioner, 

kulturcensur och valutareglering. Ibland uppstår det transnationella på 

nationalstatens initiativ, såsom när transnationella bolags direktörer reser 

tillsammans med presidenten på statsbesök eller när regeringarna i slutet på 90-talet 

förhandlade om MAI-avtalet196 (jfr Al-Ali m.fl. 2001; Glick Schiller & Fouron 

1999; Stack Jr. 1981; Thörn 2000:15-16). Förhållandet mellan det nationella och 

transnationella är komplext och präglat av dialektisk spänning. De kan förutsätta 

varandra, utmana varandra, utplåna varandra och analytiskt utesluta varandra 
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beroende på situation och analyserat fenomen. 

 Eftersom Sklairs (1991) teori tillhör den marxistiska teoritraditionen betonar den 

i mycket hög utsträckning ekonomin.197 Ointresset för annat än ekonomins sfär i 

det transnationella begränsar Sklairs teori om transnationalitet i detta sammanhang 

till en vägledning för val av empiriskt studieobjekt och en välformulerad 

introduktion till ämnet transnationalitet; den pekar på ekonomiska sfären som ett 

intressant studieobjekt. Teorin kan här inte tillämpas för ett generellt sociologiskt 

begreppsliggörande av det transnationella. 

 Det transnationella198 definieras av vissa som kontakter mellan icke-statliga 

aktörer som befinner sig i olika länder (Nye & Keohane 1972: xii). Andra är 

benägna att inkludera statliga aktörers kontakter med icke-statliga aktörer (som 

oftast borde finnas i olika länder) (jfr Stack Jr. 1981).199 I dessa teorier kan 

individerna tillhöra samma eller olika etniska och nationella grupper. I den 

användning av begreppet som Portes och medarbetarna representerar impliceras 

transnationella kontakter i den senare bemärkelsen mellan individer eller 

organisationer som representerar samma etniska grupp i olika länder (Portes et al. 

1999), det som Paul Kennedy och Victor Roudometof (2001:32) i sin typologi av 

transnationella grupper kallar transnationella nationella samfund. I detta arbete 

följs en ansats i vilken transnationalitet innebär kontakter över statsgränserna 

mellan icke-statliga organisationer och individer. Jag följer i min syn på det 

transnationella Nye och Keohane (1972: xii) som konstaterar att det transnationella 

innebär interaktion över nationsgränser i form av a) kommunikation b) transport c) 

finans, eller d) resor där åtminstone ena aktören inte är en statlig aktör eller 

mellanstatlig organisation. Dessa  aktörer behöver inte representera samma 

etniska eller nationella grupp. I detta arbete utgörs aktörerna av medlemmar i 

transnationella grupper som delar samma professionella och yrkesmässiga etos för 

att tillämpa Kennedys och Roudometofs (2001:32-33) typologi. Antalet stater över 

vilkas gränser transaktioner äger rum måste vara minst två. Kontakterna bör 

äga en viss regelbundenhet och kontinuitet. De behöver inte upprätthållas av 

samma individer, utan själva kontakterna bör äga rum kontinuerligt och 

regelbundet. Men i enlighet med Nye och Keohane (ibid.) bör det transnationella 

definieras av aktörerna som deltar i interaktionen, inte av rollen, vilken kan ses som 

ett annat alternativ att inrama begreppet. I praktiken konkretiseras det 

transnationella ofta till nätverk som överskrider statliga gränser och som 

upprätthålls kontinuerligt. Genom dessa kriterier kommer mönster att skapas som 

utmynnar i en rudimentär social organisation. Institutionalisering är konsekvensen 

av denna utveckling (jfr Berger & Luckmann 1991:65-109). Och det handlar heller 
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inte entydigt om en ny process (Kennedy & Roudometof 2001:4) som även Kivisto 

(2001:555) pekat på i sin kritiska diskussion av Glick Schillers et al. (1992b) 

introduktion av transnationalismbegreppet i migrationsforskningen.200 

 I föreliggande arbete handlar det transnationella på individuell nivå om 

handlingsprocesser och på kollektiv nivå om hur verksamhet eller existens 

organiseras (social organisation) över nationella gränser. Det transnationella innebär 

annorlunda uttryckt ett (abstrakt) rum där handling utspelar sig. Det transnationella 

innebär en konkretisering av globaliseringen. Det är i transnationella kontakter som 

globaliseringen och det globala samhället växer fram.201 Det transnationella utgör 

med andra ord den empiriska dimension inom vilken globaliseringen studeras. 

 Globaliseringen – såsom begreppet uppfattas här – sker även i kölvattnet efter 

andra fenomen såsom världsomfattande aktualiteter och trender, upplevt kärn-

vapenhot och miljörisker, vetenskapens framsteg i frågor berörande jordklotet och 

universum, social och teknologisk diffusion samt internationell migration. I detta 

arbete är emellertid de transnationella fälten den dimension där globaliseringen 

studeras.  

 

 

3.2 Transnationella meningshabitat och fält 

 

Ulf Hannerz, som i Transnational Connections (1996) tematiserat kulturens 

förändringar i globaliseringen, använder termerna meningshabitat och global 

ekumen. Den globala ekumenen hänvisar till att ”världens sammanlänkning i form 

av interaktioner, utbyten och relaterade utvecklingar, påverkar inte minst 

organiseringen av kultur.”202 (Hannerz 1996:7).203 

 Habitat innehåller på sätt och vis fritt svävande mening, som smittar av sig på 

individerna och systemen i habitatets omgivning. Dess styrka är att det varken 

hänvisar till individuell aktion eller till strukturegenskaper. Habitat som kulturens 

bosättningsplats är i sin överlevnad oberoende av enskilda individer. Habitat 

innehåller över tid uthålliga handlingsmönster, vanor, värderingar och praktiker 

som inte är klart avgränsade i rummet (Garsten 1994:45).204 En liknande kultursyn 

representeras av den tidiga Chicagoskolan som hänvisat i sin ekologiska 

stadssociologi till olika stadsdelars kulturella atmosfär. Denna atmosfär är en 

bestående egenskap trots att enskilda människor flyttar ut och in ur stadsdelen. 

Sålunda utmärks teorins så kallade transitionszoner av att den stora in- och 

utflyttningen förhindrar etableringen av en normativ ordning inom zonen. Park och 
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hans medarbetare (Park et al. 1967) behandlade även de etniska enklavernas 

uthållighet i den amerikanska smältdegeln med utgångspunkt i samma ansats (Boyd 

& Mozersky 1975:397-400; Eriksen 1993:19). Zonerna som Park och Burgess 

(1967) beskriver kan anses vara geografiska meningshabitat.205  

 Enligt Hannerz (1996:4) ökar de transnationella meningshabitaten för tillfället 

både i omfattning och betydelse. Hannerz skriver: 

 

  Detta är en tid då transnationella kontakter håller på att bli allt mer varierande 

och genomträngande, med stora eller små implikationer för mänskligt liv och 

kultur.206  

 

Sitt intresse för det transnationella i globaliseringsteorin motiverar Hannerz med en 

kritik av globaliseringsbegreppets vidsträckthet, både i dess användning och 

geografiska räckvidd. Hannerz förklarar: 

 

Termen ’transnationell’ är på sätt och vis mer ödmjuk och ofta en mer adekvat 

etikett för fenomen som kan ha mycket varierande omfattning och utbredning, 

även när de delar en gemensam egenskap att inte inbegripas inom en stat. Den 

betonar också att många av förbindelserna ifråga inte är ’internationella’ i den 

strikta mening att de involverar nationer – egentligen stater – som kollektiva 

aktörer. På den transnationella arenan kan aktörerna nu vara individer, grupper, 

rörelser, affärsföretag och det är i ingen ringa utsträckning denna diversitet av 

organisering som vi behöver beakta. (Samtidigt finns det en viss ironi i 

tendensen hos termen ’transnationell’ att fästa uppmärksamhet vid det som det 

förnekar, dvs. vid den fortsatta betydelsen av det nationella. (Hannerz 

1996:6)207  

 

Habitatbegreppet förutsätter kontinuitet och rutinisering för att vara ett meningsfullt 

begrepp. Motsvarande fenomen påpekas också av Portes, Guarnizo och Landolt 

(1999) i diskussionen om transnationalism genom att författarna kräver 

regelbundenhet och kontinuitet för att fenomenet skall existera. När dessa element 

finns uppstår institutionalisering och struktur med normer, organisation, roller och 

kapitalarter208 som konsekvens. Habitatbegreppets anknytning till det symboliska 

(jfr Jallinoja 1996:43) innebär att den har likheter med kapitalbegreppet och den 

senares relation till sociala fält.  

 Pierre Bourdieus fältbegrepp (vilket kommer att presenteras i del två) föredras för 

att gripa tag i de sociala processer som sker i transnationaliteten.209 Det 
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transnationella skapar sin egen kultur och förväntningar på individer som befinner 

sig i sådana sammanhang. Begreppet fält är tillräckligt smidigt och olikt 

strukturbegreppet för att kunna kasta ljus över nya processer med regelbundenhet, 

vilka håller på att institutionaliseras men som inte har hunnit skapa konkreta 

strukturer eller formella institutioner.210 Samtidigt utgör åtskillnaden mellan fält och 

kapital ett mer precist instrument än habitatbegreppet där aktiviteten och dess 

symboliska igångsättare inbegrips i samma begrepp. Utöver detta har fältbegreppet 

anknytning till handlingens logik (till skillnad från apriorisk logik) och har sålunda 

en fenomenologisk grundton. Ett återvändo till begreppsparet transnationella fält 

och ett försök till dess beskrivning kommer att ske i avhandlingens del två. 
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4 Min värld som nationalism (och nationalismen som min 
värld) 

 

Montserrat Guibernaus (1996) definition av nationalismen fungerar är dess 

vidsträckthet en lämplig inledning till en begreppslig diskussion. Nationalism är 

enligt Guibernau: 

 

  En känsla av tillhörighet till ett samfund vars medlemmar identifierar sig med 

en uppsättning symboler, trosföreställningar och levnadssätt och har en vilja att 

bestämma över sitt gemensamma politiska öde.211 (Guibernau 1996:47) 

 

Guibernau individualiserar begreppet genom att hänvisa till en känsla av social 

tillhörighet. Det är individen som besitter denna känsla. Definitionen tar vidare fasta 

dels på olika aspekter som utgör mål för identifikationen i gruppen, dels en aspekt 

av politisk potential. Här finns med de flesta viktiga ingredienser, som olika 

nationalismteoretiker lyft fram som centrala för företeelsen.212 

 I idéhistoriskt avseende kan konstateras att nationen från att i den tyska 1800-

talsromantiken ha hänvisat till oföränderlig essens (hos en oftast territoriellt 

avgränsad grupp) i termer av biologi eller kultur som fått inspiration från 

folkloren,213 har kommit att hänvisa till politiskt och socialt konstruerade fenomen 

som uppstått efter den stora franska revolutionen. Nationen anses inte längre som 

en av gud given naturlig social enhet, utan är något som skapats genom historiska 

omständigheter, i synnerhet i kombination med det moderna samhällets inträde. 

Den har uppstått genom avsiktlig politik och med tillämpning av en selektiv 

historieskrivning.214 Det är nationalismen som ger upphov till nationer, inte 

tvärtom, enligt detta modernistiska synsätt (Gellner 1983:55; Guibernau 1996:49). 

 Nationalismen utgör inte som det transnationella ett rum för aktivitet och 

handling, trots att den skapat konkreta geografiska rum och skapats i relation till 

dessa. Nationalismen som begrepp hänvisar inte till en kombination av rumslighet 

och handling, utan till ideationella aspekter.215 De flesta som analyserat 

nationalismen under de gångna trettio åren har beskrivit den som en (i vid 

bemärkelse) politisk idé och i hög grad tillhörande teoretiska ideologins område.216 

I dessa fall är nationalismen någonting intresserelaterat som kommer till uttryck i 

ideologiska doktriner. Den hänger ihop med något konkret projekt, ofta relaterat till 

upprättande, erövring eller befästande av statsinstitutionen. För andra har 

nationalismen kommit att utgöra tankeordnande idéer som kategoriserar en 
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komplex verklighet. I det följande beskrivs först i korthet den intresserelaterade 

ansatsen och sedan mera utförligt den kategoriserande ansatsen. Här begränsas 

presentationen till samhällsvetenskapliga teorier om nationalismen. Ideologiskt 

nationalistiska teorier, som förekommit i historien inte minst under Hegels tid, 

presenteras inte. 

 I föreliggande avsnitt görs inte en uttömmande presentation av nationalism-

teorier, utan syftet är att ge en inblick i hur nationalismen uppfattats och förklarats i 

den sena 1900-talssamhällsvetenskapen och vad som avsetts med begreppet. 

 

 

4.1 Politisk nationalism 

  

Craig Calhoun presenterar en översikt över olika teorier om nationalismens 

uppkomst i sin ypperliga introduktion till fenomenet (Calhoun 1997:20-21).217 De 

flesta av dessa teorier hänvisar till den politiska nationalismens område.218 

 Enligt vissa teoretiker bygger nationalismen på uthålliga etniska identiteter. 

Nationerna har då en etnisk kärna och den uttrycker sig som nationalism under 

vissa historiska omständigheter.219 Dessa teorier är inte modernistiska utan 

perennialistiska. De hänvisar till långvariga historiska processer och nationen finns 

som etnisk grupp redan före moderniteten och nationalismen (Smith 1993b:12-

13).220 Politiska förhållanden i vissa historiska situationer aktualiserar nationalismen 

inom den etniska gruppen och den nuvarande nationalismen måste enligt denna 

ansats förstås som en historiskt långvarig struktur. 

 Ansatsens analytiska problem ligger i den avsaknade tematiseringen av 

kriterierna för social grupp. Ifall social integration och uttryckt lojalitet till gruppen 

tas som kriterier för gruppens existens221 erhålls två typer av analytiska problem att 

lösa i fastställandet av nationer under den förmoderna tiden och bevisandet av en 

historisk kontinuitet. Den låga teknologiska utvecklingsnivån begränsade 

möjligheterna till social integration inom större politiska enheter och över större 

geografiska avstånd.222 Frågan är då hur små sociala enheter som kan anses utgöra 

grunden för nationer? Smith försöker lösa problemet med begreppet ethnie som står 

för ett kollektiv större än en grupp (Westin 1998:2). Med hänsyn till uttryck för 

identitet och lojalitet utgörs problemet av befolkningens analfabetism och den 

skriftliga kulturens begränsade sociala utbredning. Det är svårt att fastställa 

huruvida sådana tidiga lojalitetsyttringar är egentligen uttryck för bara en 

samhällelig elits ideologi och vilken utbredning en sådan identitet har haft bland 
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folket, som egentligen bör kallas undersåtar till en härskare (jfr Anderson 1993:31). 

 I den durkheimianska teoritraditionen betonas symbolers och ritualers 

funktionalitet för gruppen. Dessa möjliggör gruppens fortlevnad och markerar 

gruppgränserna.223 Det är omkring symbolerna och deras hyllning som nationen 

kommer att uppstå.224 De nationella symbolerna uppstår och får betydelse under en 

period då religiösa symboler förlorar i signifikans och sekulär politisk organisering 

utvidgas. Historiskt skedde detta i Västeuropa i samband med reformationen och 

senare i samband med franska revolutionen (1789) och det nyinrättade 

medborgarskapet.225 Ernest Gellner (1983) hänvisar också till nationalismens 

funktioner och förklarar fenomenet historiskt med hänvisning till politiska och 

kulturella förändringar i samband med industrialismen (Gellner 1964; 1983). En 

massutbildning genomförs för att skapa delade kunskaper som krävs i den nya 

industriproduktionen. Gellners definition av nationalismen avspeglar på ett mycket 

klart sätt den politikfokuserande ansatsen:  

 

  Nationalismen är primärt en politisk princip, som hävdar att den politiska och 

nationella enheten borde överensstämma med varandra. 

  Nationalismen som känsla, eller som rörelse, kan bäst definieras inom ramen 

för denna princip. Den nationalistiska känslan är känslan av ilska som uppstår 

genom att det bryts mot denna princip, eller en känsla av tillfredsställelse som 

uppstår genom dess uppfyllande. En nationalistisk rörelse sätts igång av denna 

typ av känsla.226 (Gellner 1983:1) 

 

Hos teoretiker verksamma inom den marxistiska traditionen har den så kallade 

dependensteorin skapats. I denna teoritradition är nationalismen ett resultat av 

separatistiska reaktioner på ojämlik ekonomisk utveckling bland de som är i 

periferin i en integrerad ekonomi och stat.227 En annan marxistisk ansats till 

nationalismen som representeras närmast av socialhistorikern Eric J. Hobsbawm 

(1994) hävdar att nationalismen hänger ihop med uppfinnandet av ideologier som 

legitimerar staten inom kapitalistiska ekonomiska relationer.228 De två ovan 

presenterade marxistiska teorierna betonar olika typer av nationalism. 

Dependensteorin utgår från separatistisk nationalism, medan Hobsbawm (ibid.) 

tematiserar regerande nationalism, eller mera precist nationalismen som den 

regerande elitens verktyg.229 

 Ytterligare teorier som betonar politiska aspekter är teorin om statusosäkerhet 

och förbittring bland nya eliter (i t.ex. forna kolonier) som hävdar åtskillnad från 

gamla eliter eller sina grannar och i detta skapas nationalismen.230 En i hög grad 
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epistemologiskt realistisk teoritradition om statens funktionssätt hänvisar till 

påtvingandet och bekräftandet av centralisering och homogenisering i samband 

med statsbygget.231 

 Det finns även andra teorier som inte betonar det politiska utan snarare olika 

former av social mekanik. En teori som i detta sammanhang kan kallas historisk 

realism poängterar olika kommunikationsmedels betydelse, i synnerhet språket, 

järnvägen och tryckpressen (Eriksen 1993:106). Utvecklingen av dessa har 

möjliggjort en nationell integration genom en mer intensiv kommunikation över 

större geografiska områden, och assimilation av olika folkgrupper till en nationell 

gemenskap har varit följden.232 Denna utveckling innebar ändå en spatial 

krympning av sociala system som tidigare hade integrerats genom sjöfarten 

(Toynbee 1949a:113). Men den innebar samtidigt också en modern intensifiering 

av de sociala systemen och därigenom en förstorning av den personliga 

livshorisonten för en vanlig människa. Sålunda kom den nationella integrationen 

paradoxalt att innebära en livsvärldens förstorning, trots att den systemmässigt 

innebar en spatial krympning. Tillämpningen av denna teoritradition på nutida 

kommunikationsmedel kan tänkas leda till en tes om en likadan framväxt av 

globalism, som skedde för nationalismens del. Om exempelvis Deutsch (1969:86-

106) informationella teori om nationalismen tillämpades i ljuset av Castells (2001) 

informationsålder borde den nya sociala kommunikationen över gränserna med 

hjälp av en teknik där budskapet inte försvagas leda till ett globalt samhälle och 

kultur. Detta är också Eric Hobsbawms (1994:203-209) slutsats när han hävdar att 

nationalismen inte kan svara på nutida sociala krav.233 Men den teknologiska och 

materialistiska förklaringen är otillräcklig för att beskriva kulturella och ideationella 

utfall (Castells 2001:28). Nationalismens inträde har nämligen sammanfallit med 

högre grader av skriftlig kultur, vilket möjliggjort kulturell objektivering i större 

utsträckning än tidigare. Detta poängteras av Benedict Anderson i teorin om 

boktryckarkapitalismen och en massmedial offentlighet som skapar en föreställd 

gemenskap omkring nationen (Anderson 1993). Med hänsyn till en potentiell 

globalism som ersättare av nationalismen måste konstateras att en sådan 

objektivering av identitet och kultur inte är karakteriserande för de nya 

kommunikationsmedlen.234 Dessutom representerar dessa ansatser en teknologisk 

reduktionism där idéer inte besitter egen självständighet. 

 Vid situationer där nationalstaten etablerats för flera generationer sedan med 

nationalism och nationalitet idag som folkliga, odramatiska företeelser behövs 

annorlunda teoretiska ansatser.235 Nationalismen reproduceras inte i sådana 

situationer genom dramatisk politisk mobilisering med hjälp av litterära verk, 
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musik, bildkonst eller politiska brandtal. Nationella ritualer och ceremonier 

betraktas i dagens värld ofta med misstänksamhet. Teorier som starkt betonar 

nationalismens politiska natur tenderar att missförstå den folkliga nationalismens 

natur. Den folkliga nationalismen blir i sådana teorier ofta en enkel och mekanisk 

produkt av elitmanipulation (Castells 2000:41,46). Teorin om vardaglig nationalism 

tar avstånd från detta synsätt och försöker istället förstå den folkliga, vardagliga 

nationalismens produktionsvillkor inifrån de folkliga klassernas236 över tid upp-

stådda kunskaper, uttryckssätt och sätt att fungera socialt (jfr Sumner 1940:19-20; 

29-30).237 I det följande skall den vardagliga nationalismen belysas. 

 

 

4.2 Nationell genomlevd historia – vardaglig nationalism och 
nationell habitus 

 

I detta avsnitt presenteras en fenomenologisk teori om nationalismen. 

Fenomenologin pekar på intersubjektiviteten – den sociala världens gemensamma 

karaktär – som en viktig bas för analysen av socialt liv. Det är denna för individerna 

gemensamma och självklara sociala värld i termer av nation som presenteras i 

föreliggande avsnitt. Men inledningsvis diskuteras i korthet några subjektivistiska 

teorier om nationalismen. 

 Subjektivistisk syn på nationalism hänger ihop med begreppet nationalitet; det är 

ett attribut som ofta aktualiseras hos en människa. Benedict Anderson, vars teori 

presenterar nationerna som föreställda gemenskaper,238 hänvisar till nationalitets-

begreppets ambivalenta karaktär på följande sätt: 

 

Nationalismens teoretiker har ofta förvirrats, för att inte säga irriterats, av 

[paradoxen:] Nationalitetens formella allmängiltighet som sociokulturellt 

begrepp – i den moderna världen kan, bör, kommer var och en att ”ha” en 

nationalitet, liksom han eller hon har ett kön – kontra det ohjälpligt speciella i 

dess konkreta manifestationer, så att den ”grekiska” nationaliteten definitions-

mässigt är ensam i sitt slag. (Anderson 1993:20) 

 

Genom nationalstatens förmåga att förse dess population med medborgarskap och 

nationalitet skapas yttre förutsättningar för en vardaglig subjektivt upplevd 

nationalism. Denna mekanik handlar mindre om en politisk doktrin som 

reproduceras vardagligt, än om statens administrativa kapacitet att skapa ramar för 
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individernas verksamhet och självförståelse, genom pass, värnplikt, beskattning och 

dylikt.239 Men denna kapacitet är endast ett av produktionsvillkoren för den 

vardagliga nationalismen och den är mer anknuten till en av individen upplevd 

social identitet240 än en intersubjektivt upplevd gemensam, nationell verklighet.241  

 

4.2.1 Psykologiska teorier 

I litteraturen har ett psykologiskt behov av identitet framförts som orsak till 

nationalismen.242 I dessa sammanhang framförs ofta en moderniseringstes som 

hävdar att det moderna samhället slår sönder tidigare identiteter och att den 

nationella identiteten uppstår som ett svar på ett behov av ersättande identitet (se 

Guibernau 1996:133- 134).243 Detta hör dock inte till de viktigaste 

produktionsvillkoren för vardaglig nationalism. Michael Billig (1995:17) påpekar, 

med rätta, att sådana teorier även tenderar att naturalisera nationalismen i stället för 

att se den som en historiskt specifik form av medvetande. Varför identiteten tar sig 

nationella former förblir oklart och så även det förmodade psykologiska behovet av 

identitet (jfr Billig 1995:46). Det moderna samhället erbjuder allehanda sociala 

identiteter och i olika befolkningssegment finns varierande behov av social identitet 

över lag och benägenhet att anse nationell identitet som viktig.244 Förutom dessa 

begränsningar hänvisar identitetsteorin till manifesta uttryck. Sådana uttryck har sin 

sociala grogrund i skriftställarklasserna, som besitter genomgående verbaliserade 

uppfattningar, och hänvisningen till sådana uttryck har bristande kapacitet att belysa 

praktiskt arbetande klassers relevanssystem. Identitetsteorin är sålunda 

överidealistisk. I folkliga klasser är relevanssystemen mindre inriktade på 

verbalisering än i eliter, dvs. på für sich som manifesta uttryck genom tal och 

skrift.245 På så vis har identitetsteorierna med sin ofta kognitivistiska slagsida 

problem med att förstå det folkliga i nationalismen.246 Med denna slagsida kvarstår 

också problemet att datera nationernas uppkomst i och med att folkliga manifesta 

identitetsuttryck är fåtaliga från förmodern tid (jfr Anderson 1993:28).247  

 En annan subjektivistisk förklaring till förekomsten av nationalism är den 

existentiella tolkningen av symbolers och ritualers betydelse.248 Då skapar nationella 

symboler och ritualer ordning i tillvaron för individen och erbjuder en tolkningsram 

genom vilken olika signaler filtreras och självet förstås. Teorin har många likheter 

med identitetsteorin, men här betonas ”ute i samhället” befintliga symboler mer än 

psykologiska behov. Samma problem med naturalisering finns här som i den 

föregående ansatsen. Nationella symboler blir oundvikliga och livsviktiga; de 

skapar kontinuitet och ontologisk säkerhet för människan. Slutsatsen av detta blir 
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lätt att denna tro och dess symboler är oundvikliga. Det kräver särskilda egenskaper 

att kunna lösgöra sig från denna ”tro”, och socialt liv kan svårligen organiseras utan 

sådan tro och dess manifestationer. 

 De subjektivistiska teorierna är inte förmögna att skapa förståelse för vardaglig 

nationalism. Billig påpekar att teorierna inte kan förklara varför människorna 

tenderar att inte glömma sin nationella identitet (Billig 1995:37-38, 93). 

Människorna glömmer sällan sin nationella identitet, trots att de glömmer mycket 

annat som borde vara viktigt för dem. Ifall nationalismen vore huvudsakligen en 

individuell, psykologisk egenskap, borde större variationer i nationalism finnas hos 

individerna både i förekomst och i utformning. 

 

4.2.2 Kulturalistiska teorier 

Den tyska romantiska 1800-talsnationalismen har en viss begränsad giltighet för 

förståelsen av vardaglig nationalism, genom dess betoning av kulturell 

gemenskap.249 Det finns250 en kulturell gemenskap som tar sig till uttryck i en 

diskursivt251 gemensam historia och innebär i den grad intersubjektivt delade 

självklarheter att en praktisk genomföring av olika uppgifter är möjlig, t.ex. som en 

följd av språklig standardisering. Detta perspektiv har inneburit ett steg vidare i 

riktning mot en fenomenologisk förståelse av nationalismen i och med dess 

outtalade men underförstådda betoning av intersubjektivitet genom kultur.252 Men 

denna gemenskap gäller som en följd av sociala och historiska konstellationer där 

nationalstaten har fått sådana konsekvenser i termer av kultur och delade referenser, 

vilket har konkret skett genom romantikens upphöjande av folkloren som en 

dominerande konstriktning (jfr Honko 1980). Nationen är med andra ord inte en 

metafysisk kraft som finns som en evig idé bortom världslig påverkan, så som 

Hegels folksjäl.253 Den kulturella nationen existerar i form av konsekvens av 

nationsbyggande och politisk nationalism och då också i begränsad utsträckning 

och föreställd form. 

 Craig Calhouns (1997) betoning av nationalismen som en mångsidig diskursiv 

formation, vilken reproducerar nationen som talesätt har också en viss giltighet i 

sammanhanget. Diskursiva formationer aktualiserar sitt tema i vardagen och skapar 

ett rutiniserat förhållningssätt till diskursens objekt. Den nationella diskursen blir en 

vardaglig självklarhet och som sådan är den en av de viktigaste 

produktionsvillkoren för vardaglig nationalism (Billig  1995:10). 

 Idén om en diskursiv formation är också mer av epistemologisk än av ontologisk 

karaktär. Man söker efter något på ett bestämt ställe254 snarare än genom en 
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innehållslig eller teleologisk definition.255 Calhoun hänvisar till poststrukturalisten 

Foucaults begreppsanvändning och påpekar att diskursiva formationer är sätt att tala 

som formar vårt medvetande (Calhoun 1997:3). Sätten att tala produceras till stora 

delar i en massmedial offentlighet och såtillvida är Benedict Andersons tes om den 

föreställda gemenskapen och tryckalstrens massproduktion anknuten till diskursiva 

formationer (jfr Anderson 1993; Calhoun 1997:4, 116-117). Diskursernas 

verklighetskonstruerande karaktär för medvetandet är av stor vikt i analysen av 

vardaglig nationalism. Dessutom är teorin historiskt specifik i och med att sådana 

formationer uppstår och existerar under den internationella tiden med national-

staterna som huvudsakliga politiska aktörer (Billig 1995:19-21). Men diskursiva 

formationer hänvisar i likhet med de politiska ansatserna till nationalism som 

aktivitet utanför medvetandet snarare än inom medvetandet.256 Såtillvida är även 

diskursiva formationer ett otillräckligt och något ytligt sätt att begreppsliggöra 

nationalism i globaliseringen. Nationalismen handlar nämligen om en till stora delar 

oreflekterad kunskap om världens beskaffenhet. Hur som helst utgör dessa 

formationer kanske den viktigaste direkta orsaken till vardaglig nationalistisk 

verklighetskategorisering i det senmoderna, medialiserade samhället och är 

viktigare än medborgarskap och nationalitet.257 Väderleksrapporterna har större 

inflytande på människors tankekategorier än passet; de förhindrar att nationella 

tillhörigheten glöms bort. Dessutom är individuella yttranden som delar av de 

sociala diskurserna ställen där begreppen, kategorierna och världsbilden kommer 

fram.258  

 Men eftersom ett fenomenologiskt perspektiv på nationalismen anläggs i 

föreliggande arbete, studeras nationalismen som en vardaglig företeelse vilken 

hänger ihop med människors praktiska kunskaper och tankekategorier. 

Nationalismen är ett fenomen i människornas rutinförankrade medvetanden, den är 

en tankeform. Den handlar om självklara sätt att förhålla sig till saker och handla i 

olika situationer. I det följande belyses detta fenomenologiska sätt att förstå 

nationalismen. 

 

4.2.3 Nationalismen fenomenologiskt betraktat 

Bland föregångarna till fenomenologins tillämpning på nationalismen kan nämnas 

Schutz (1970:80) teori om gruppmedlemskap och hans hänvisning till William 

Graham Sumners (1940259) diskussion om folkways.260   
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Folkways och etnocentrism – kulturbetonande föregångare 

Folkways är allmänt accepterade levnadssätt hos den egna gruppen som betraktas 

självklara och vars legitimitet bygger på att de fungerat hittills (ibid.). De hänvisar 

till kultur i vid bemärkelse.261 Sumner har också introducerat begreppet 

etnocentrism (Sumner 1940:27-28), som ligger mycket nära det fenomenologiska 

sättet att betrakta samhälle och kultur. Tillsammans bildar begreppen en i 

attityderna och i den vardagliga kunskapen förankrad sfär omkring grupp-

medlemskap, likhet och skillnad. Här tolkas alla händelser och fenomen med 

utgångspunkt i vad som uppfattas vara den egna gruppens kultur, där denna skapar 

kriterier för det rätta, sanna och vackra enligt vilka fenomen och händelser kommer 

att bedömas (Sumner 1940:28; Billig 1995:79; Schutz 1970:85-94).262  

 Dessa teorier har många likheter med den nationalismteori som tillämpas här. De 

hänvisar till kulturen som levande i människors medvetanden och dess doxiska 

karaktär i vardagen som grundläggande och oifrågasättbar ontologisk kunskap. 

Skillnaden är att medan dessa teorier betonar de innehållsliga kunskaperna som 

individen får genom socialisationen, som blir självklara och oifrågasatta, tematiseras 

istället i teorin om den vardagliga nationalismen och nationella habitusen 

tankekategorierna som styr individens perceptioner och fungerar som dispositioner 

för handling. Den vardagliga nationalismen sätter större emfas på den naturliga 

attityden. De är på så vis olika sidor av samma fenomen. Den ena hänvisar till 

vardagliga nationalismens medvetandeinnehåll, den andra till dess 

medvetandeform. 

 Den förstnämnda teorin som genom folkways fokuserar kulturellt innehåll som 

levnadssätt är bättre lämpat att beskriva små gruppers liv. Trots att Sumner gör ett 

försök på att tillämpa begreppet på patriotism (Sumner 1940:29-30), är folkways på 

nationell nivå snarare föreställda än reellt existerande. De kan tänkas förekomma 

inom en rätt vid gaffel, beskrivbar i teoretiska termer för finska nationens del som 

’lutheransk socialliberal egalitarianism’. Det ontologiska innehållet hos den 

vardagliga nationalismen är emellertid så diffust att det är meningslöst att den vägen 

försöka klargöra det som fenomen. Därför är också den analytiska basen i 

interkulturalisters, dvs. konsulters som undervisar i interkulturell kommunikation, 

verksamhet bristfällig (jfr Dahlén 2001:217-220). Folkways bör i nationella 

sammanhang förstås som en attityd. 

 Folkways har i dagens västerländska samhällen blivit medelklassiga.263 

Nationalismen har ett komplicerat förhållande till klass. I nationalismens tidiga 

historia var rörelsens sociala bas överklassig och inom intelligentian, bestående av 
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poeter, författare, musiker, bildkonstnärer och vetenskapsmän. Senare blev dess 

främsta förespråkare grupper inom medelklassen, såsom lärare, tjänstemän, 

bibliotekarier och kulturproducenter. Arbetare och bönder saknades (jfr Hobsbawm 

1994:20-21; Hroch 2000:63; Runblom 1995:89). Numera stöds nationalismen i 

sina mer radikala former främst av de folkliga klasserna, såsom expediter, 

industriarbetare, busschaufförer och sjukskötare. Denna förändring kan i viss 

utsträckning förklaras med politiska intressen, såsom en ökad nationell 

kommunikation och informationsöverförsel mellan olika klasser (Deutsch 1969:98-

99, 101-105) och nationalstatens förmåga att tillgodose arbetarklassens intressen 

(Tilly 1995), men inte helt. Som kulturellt fenomen anknyter nationalismen till den 

symboliska ekonomins funktionssätt. Nationalismen har genomgått en likadan 

värdedevaluering som de flesta symboler och ideationella uttryck som tidigare varit 

överklassiga.264 Den är medelklassig p.g.a. sitt partikulärt allomfamnande etos.265 

Eftersom det västerländska konsumtionssamhället i sin helhet blivit mer 

medelklassigt, med hänsyn till kulturella uttryck, och arbetarklassens 

klassmedvetande har minskat266 har nationalismen kommit att få brett stöd inom de 

folkliga klasserna (jfr Deutsch 1969:101-102). Men detta innebär inte att 

medelklassen idag skulle vara fri från nationalismen, vilket även påpekas av Billig 

(1995:94). 

 Alla kollektiv har sina speciella ideologier, folkways och common sense-

sanningar. Men det är medelklassen som har makten att ge klassöverskridande 

sanktion åt sitt självklara sätt att se världen.267 Detta sker bl.a. i vardagliga 

situationer av kundbetjäning och myndighetsutövning men i synnerhet i 

massmediautbudet (varvid televisionen är särskilt medelklassig) och inom 

utbildningssystemet, som överför medelklassiga klassifikations- och distinktions-

system till eleverna och rangordnar dem enligt deras förmåga att leva upp till kraven 

i dessa system (Bourdieu & Passeron 1977). Det är inte en slump – utifrån 

klassperspektiv – att skolan fungerar som den mest effektiva socialisationsagenten 

till nationalism (jfr Gellner 1983; Guibernau268 1996; Bourdieu 1994:97-98; Paasi 

1998:215-218; Lappalainen 2002b).269 Såtillvida utsätts även överklassmedlemmar 

och blivande storkapitalister i ett utbildningssystem i offentlighetens regi för 

nationell socialisation. 

 Etnocentrismen är i sin tur tillämpbar också gällande nationalismen. Då är 

etnocentrism något som uppstår i kombinationen mellan ”uppifrån” i samhället 

skapad identitetspolitik och ”nedifrån” emanerande ingruppslojalitet.270 Men 

betoningen av innehållsmässig kunskap i folkways och etnocentrism – oavsett dess 

oifrågasatta och självklara karaktär –  innebär en viss voluntarism, som även 
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kommer fram i Schutz (1970:84-85) hänvisning till Simmels idé om multipla 

identiteter och friheten att investera olika delar av personligheten i gruppen. Idén 

om nationalistiska tankekategorier och om habitus innehåller inte samma grad av 

frivillighet utan hänvisar till en naturlig attityd av självklarhet.271 Bourdieu 

(1994:84) beskriver detta i diskussionen om ett av statens sätt att utöva makt att 

”staten producerar (speciellt i skolan) och tvingar till användning tankekategorier 

som spontant tillämpas på staten själv och även på allt annat.”272. Nationalismen 

är en tankeform som inte nödvändigtvis har likadant innehåll bland olika människor 

och som inte med lätthet är fritt valbar för individerna. 

 

Vardaglig nationalism 

Den nationalismteori som ligger närmast ansatsen i detta arbete har utvecklats av 

socialpsykologen Michael Billig i boken Banal Nationalism (1995). Billig belyser 

situationer av odramatisk nationalism som förekommer i etablerade nationalstater i 

väst. Genom denna infallsvinkel och rikligt med empiriska exempel lyckas Billig 

åskådliggöra hur nationalismen fortfarande är en stark samhällskraft i en tid av 

globalisering. Han anknyter till fenomenologisk sociologi genom diskussioner av 

common sense och det sociala livets rutiner. Men han anknyter även till diskursteori 

och ideologianalys.273 Nationalismen reproduceras enligt Billig (1995:4-8) dagligen 

genom ideologiska vanor som innebär kontinuerliga påminnelser om nationens 

existens. Identitet – som många nationalismteorier pekar på – berättar enligt Billig 

(ibid.:7) endast lite: 

 

Svårigheterna börjar när man förväntar sig att finna ’identitet ’ i kroppen eller 

själen hos individen. Detta innebär att söka på fel ställe för identitetens 

funktionssätt. [---] Man måste [istället] se på orsakerna varför människorna i 

dagens värld inte glömmer sin nationalitet. [---] På så många små sätt påminns 

medborgarna dagligen om deras nationella plats i en värld bestående av 

nationer. Detta påminnande är emellertid så bekant, så kontinuerligt, att det inte 

medvetet registreras som påminnande. Det metonymiska intrycket av banal 

nationalism är inte flaggan som medvetet viftas med glödande passion, utan det 

är flaggan som hänger ouppmärksammad på en offentlig byggnad. [---] Följakt-

ligen hittas identiteten i de förkroppsligade vanorna i det sociala livet.274 (Billig 

1995:7-8) 

 

Detta problem finns även i Guibernaus (1996, kapitel 3) framställning som betonar 
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individualitet, känsla och kontinuitet i diskussionen omkring identitet. Aspekter av 

gemenskap och införståddhet inom gruppen diskuteras också men inte i 

fenomenologiska termer av kunskap (ibid.). 

 Billig pekar istället på rutin och genom det på sociala praktiker, som innehåller 

både materialitet och ideologi.275 Språkets ideologiska egenskaper är en av Billigs 

argumentationslinjer.276 Ideologin fungerar naturaliserande enligt Billig, så att den 

skapar glömska omkring det faktum att världen (för personen) har konstruerats 

historiskt. Den får min värld att verka naturlig (Billig 1995:43). Språket är 

ideologiskt både i termer av diskurser och i termer av idéer om särskilda språk277 

(Billig 1995:17-18, 29-36).278  

 Den andra centrala utgångspunkten i teorin är att nationell identitet handlar om 

sociala livets vardagliga former snarare än om ett psykologiskt tillstånd (Billig 

1995:24). Det är denna sida av Billigs teori som är särskilt relevant för 

begreppsliggörandet av nationalismen i föreliggande arbete. Nationalismen är, 

enligt min mening, en vardaglig upplevelse av världens naturliga och normala 

beskaffenhet. Här betonas emellertid den ontologiska och praktiskt användbara 

kunskap som vardagliga rutiner skapar för människorna mer än samhälleliga 

ideologiska diskurser. Den common sense som finns om nationers existens handlar 

om typifieringen av sociala grupper och världen i termer av nationer. En sådan 

typifiering erhålls odramatiskt under uppväxten och socialisationen279 till ”världen 

består av nationer” och ”vårt sätt att göra saker” och hänger historiskt ihop med 

en internationell tidevarv (jfr Billig 1995:71-80, 86-87). En ”universell kod av 

nationlighet”280 är giltig (ibid.:83). 

 I det följande diskuteras konsekvenserna av den vardagliga nationalistiskt 

naturliga attityden mer i detalj. En grundläggande utgångspunkt är att dagens 

”folkloristiska” berättelse finns i ett offentligt och kollektivt rum av vardaglig 

växelverkan, utbyten och konsumtion. Detta till skillnad från det agrara och 

industriella samhällets folkloristiska anknytning till kollektivt arbete.281 Men de är 

p.g.a. sin praktiska inriktning mer lika varandra än lika de politiska, teoretiska och 

idéella uttrycken för kollektiv identitet som produceras fritt från praktiska göromål 

(jfr Bourdieu 1994:95). Det är i den vardagliga interaktionen som nationens 

självklarhet reproduceras. 

 

Nationalistisk intersubjektivitet 

Det vardagliga rummet för interaktion är potentiellt mycket komplext. Inom 

fenomenologin finns två centrala utgångspunkter som pekar på en reducering av 
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komplexitet i den sociala världen och genom vilka tillräcklig intersubjektivitet nås 

för de föreliggande uppgifterna. En av utgångspunkterna här, är att objektet för 

iakttagelsen i grunden kan vara lika för båda parter i interaktionen. Detta kallas 

perspektivens utbytbarhet. Den andra utgångspunkten innebär att vi tolkar objekten 

lika p.g.a. vår praktiska uppgift för handen (trots att vi som individer är olika). Detta 

går under benämningen relevanssystemens likhet (Heritage 1996:64-70). 

 Relevanssystemens likhet hänvisar till den praktiska uppgift vi i den 

gemensamma interaktionen har att lösa. I sådana situationer organiserar uppgiften 

medvetandet i olika relevanszoner (Schutz 1970:112-113). I relevanszonerna 

framträder olika aspekter av universum i form av typifieringar som är inriktade dels 

till problemställningen, dels till ”gemensamma nämnare” hos aktörerna. Vissa av 

relevanszonerna är oskiljaktiga från uppgiften, andra är redskap som används för 

att genomföra uppgiften (Schutz 1970:112).282 Grundläggande konsensus förutsätts 

för att interaktionen och lösandet av den praktiska uppgiften skall vara möjlig,283 

vilket samtidigt innebär den nödvändiga förekomsten av ett ideologiskt element för 

att social interaktion skall vara möjlig.284 En oartikulerad strävan efter konsensus 

utgör den vardagliga nationalismens socio–logiska bränsle. 

 Relevanssystemet är inramat av medlemsskap, vilket i det komplexa samhället 

förutsätter nationell kunskap. Sådant gör att vi kan agera med våra anonyma 

medmänniskor. De blir förutsägbara (kan placeras med hjälp av nationalitet) och vi 

kan förutspå kommande händelser. Nationaliteten fungerar som en typifiering som 

strukturerar medvetandet och den framträder med olika betydelse i de olika 

relevanszonerna. Nationen är en typ och handlar om en tematisering av gruppen 

som en grupp. Den erbjuder stoff för att konsensus i interaktionen och den naturliga 

attityden skall kunna uppnås och bibehållas.285 En uppfattning om överens-

stämmelse mellan grupp och språk inom ramen för nation är ett exempel på sådan 

typifiering och det är i gruppens språk som innehåll och sätt som common sense 

återfinns. Genom att individen lär sig språket och gradvis genom undervisning får 

ett mer standardiserat språk, blir hon vardagligt nationalistisk i sina tankekategorier.  

 

Nationaliteten som typ 

I direkta interaktionssituationer finns typifieringar som riktar in den vardagliga 

interaktionen på vissa rutiniserade banor (Berger & Luckmann 1991:45). Och 

mycket av vardagen handlar om rutiniserade möten med anonyma andra, som 

erbjuder en kommunikativ effektivitet. Berger och Luckmann skriver: 
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 Vardagslivets verklighet innehåller typifikatoriska scheman genom vilka andra 

uppfattas och ”behandlas” i personliga möten. Jag uppfattar sålunda den andra 

som ”en man”, ”en europé”, ”en kund”, ”en gladlynt människa” osv. Alla des-

sa typifieringar påverkar kontinuerligt min växelverkan med honom [---].286 

(Berger & Luckmann 1991:45) 

 

Existensen av nationen som typ, dvs. som kunskapskategori, gör att inter-

aktionsparterna uppfattas som typiska representanter för den nationella gruppen. 

Denna form av nationalism innebär emellertid en i varierande grad medveten 

tematisering av nationlighet som gemensam nämnare i interaktionen. Ofta pågår 

interaktionen med en outtalad och t.o.m. oreflekterad, vanemässig utgångspunkt 

om det typiska hos interaktionsparterna. Ibland – i fall av mer medveten 

tematisering av nationen – hänvisas exempelvis till hemlandets naturskönhet och 

bastuns eller det kryddade brännvinets saliggörande verkan som en gemensam 

värdegrund på vilken interaktionens konsensus kan byggas upp. Oftast handlar 

nationalismen inte om ett fenomen av primär relevans för uppgiftens 

genomförande. Den är snarare av sekundär relevans så, att den inte är direkt 

påverkbar av deltagarna och hänvisar inte direkt till uppgiften som skall 

genomföras i interaktionen, men fungerar som ett redskap i genomförandet av 

uppgiften (Schutz 1970:112). 

 Nationaliteten erbjuder en gemensam typ (inom ett klassifikationsschema) och 

ju anonymare interaktionsparterna är, desto mer använder de sig av typen för att 

kunna utbyta perspektiv. Som Berger och Luckmann (1991:46) påpekat tolkas 

individens handling utifrån typerna vid kontakter med anonyma interaktions-

parter.287 För att den intersubjektiva verkligheten i en situation skall handla om 

nationalism, måste den hänvisa i sin yttersta referens till nationalitet, till ett 

territorium288 eller till en existerande stat.289 

 En viktig anledning till att nationaliteten kommit att bli en central typifiering för 

den vardagliga kunskapen är rummets samband med den sociala organiseringen.290 

Nationalstatsepoken har karakteriserats av en integration av större geografiska 

områden till politiska enheter och samhällen. Tillsvidare har inga fungerande icke-

rumsliga, demokratiska arrangemang kunnat skapas (jfr Thörn 2002:107). 

Arrangemangen är alltid spatialt begränsade (jfr Knudsen 1991:23), och 

nationalismen finns ”aldrig bortom geografin”291 (Agnew 1989:167; citerad i 

Billig 1995:74). Den vardagliga, nationalistiska verklighetskategoriseringen 

hänvisar alltså till den sociala organisationsformens i spatial bemärkelse 

dominerande form.292 Men samtidigt är spatialitet inte rumslighet i sig, utan 
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rumslighet som konstruktion (jfr Paasi 1998:221-224). 

 Att nationaliteten och sålunda nationalismen kommit att utgöra bas för 

intersubjektiv kunskap (i termer av nationen som typ) hänger också ihop med 

arbetsmarknadens och mobilitetens relation. Den sociala och rumsliga rörligheten 

har i anslutning till lönearbetets utbredning medfört att alla slags människor 

kommer i kontakt med varandra. I sådana situationer finns en begränsad 

kontaktyta genom personlig historia eller liknande livsomständigheter och då måste 

kategoriseringsprincipen vara generell.293 Risken för ohanterlig komplexitet finns 

ständigt närvarande. Det nationella är i likhet med kön, ålder, bostadsort och 

arbetsplats osv. minsta gemensamma nämnare i sådana kontakter som underlättar 

och effektiverar interaktionen. Man blir inte nödvändigtvis bästa vänner av att ha 

samma nationalitet, även liknande smak och värderingar behövs, men samma 

nationalitet skapar en föreställning om underlättad kommunikation.294 Den leder 

till en situation där den naturliga attityden kan bibehållas till samtalsparten. 

 

Nationalistiska normer 

Den vardagliga nationalismens andra viktiga byggelement är normerna295 som 

grundläggande kunskap och common sense.296 Kunskaper och värderingar är från 

varandra oskiljaktliga aspekter i människans livsvärld och den grupp individen 

tillhör.297 Schutz (1970) hävdar att relevanssystemen och typifieringarna är 

relaterade till gruppmedlemskap och gruppens normer. De skapar typiska 

lösningsmodeller för typiska problem (ibid.:120-122). Bourdieu åskådliggör hur 

sådana normer konstrueras: 

 

Staten förmår i diversifierade samhällen [---] bestämma och inpränta 

universellt i medvetanden likadana eller likartade kunskapsmässiga strukturer 

och värderingar.298 (Bourdieu 1994:107) 

 

Normerna – som alltså är innehållsliga typifieringar av världen – skapas i och 

skapar en (språklig) vanemässighet som gör att varje situation inte behöver 

definieras från grunden på nytt (Berger & Luckmann 1991:71). Normerna blir 

koder som förenklar handlingen och effektiverar kommunikationen; de innebär 

institutionalisering av social interaktion (ibid.:72). De skapar ”ett öga för spelet” 

för att använda Bourdieus (1994:62-64) beskrivning. I små vanliga situationer 

förmedlas och upprätthålls minutiöst ”korrekta” sätt att förhålla sig. Men förmågan 

att efterleva de hårfina normerna är oftast inte reflexiv utan sammanhänger med 
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spelögat i den naturliga attityden. Bourdieu preciserar ytterligare statens aktiva roll 

i konstruktionen av normers meningsinnehåll: 

 

Staten grundlägger det ordlösa, förreflektiva och oförmedlade samförstånd 

som hänger ihop med världens mening och som skapar upplevelsen av världen 

som ”det sunda förnuftets värld”.299 (Bourdieu 1994:107) 

 

De nationella normerna är dock ofta endast underförstått nationella.300 Att de är 

underförstådda innebär att de inte, såsom typifieringarna av sociala grupper som 

nationer, tematiserar nationlighet som grund för en effektiv interaktion. Själva 

nationligheten är oftast osynlig i normen, tills normens giltighet aktualiseras. 

Normers ”natur” är att de inte kan gälla hela mänskligheten, eftersom de då skulle 

förlora sin praktiska funktionalitet. Normer finns till för att dra gränser och 

organisera det sociala livet i tillåtet respektive otillåtet. De utövar historiskt 

förankrad institutionaliserad kontroll (Berger & Luckmann 1991:72).  

 En institution måste förstås mot bakgrunden av dess skapelsehistoria (Berger & 

Luckmann 1991:72). Bland de nationella normerna hänger denna historia ihop 

med nationalstatens tidevarv och den internationella epoken där interaktionen och 

självförståelsen har till stora delar varit nationellt inramat.301 De nationella 

normerna hänger ihop med en av individen genomlevd nationell historia, som 

kommer till uttryck i historiska och samhälleliga händelser och massmediers, 

skolans och andra legitimerande institutioners diskursiva representationer av det 

nationella. Normerna har institutionaliserats till minutiösa beteenderegler som 

frikopplats från de legitimerande institutionerna och uppfattas inte längre 

härstamma från dessa. De har internaliserats till att bli en inneboende del av 

personligheten.302 Men de innebär inte enbart ett enkelt regelföljande utan skapar 

även en generativ förmåga att klassificera (jfr Bourdieu 1991:298). Alfred Schutz 

(1970:87-94) beskriver hur individens inträde i en ny grupp innebär för denna 

främling en situation där tidigare kunskaper och självklarheter sätts ur funktion. 

Normer framträder som nationella ofta i situationer av kulturkontakter där 

individen uppmärksammar att ”det där inte är vårt sätt att göra saker” eller ”det 

där är ingenting för oss” (jfr Berger & Luckmann 1991:125, 227; Bourdieu 

1994:112). Däremot karakteriseras gruppmedlemmen av att denne:  

 

[S]er i en enda blick genom de normala sociala situationerna som uppstår för 

honom och han fångar omedelbart det färdiga receptet som är lämpligt för 

deras lösning. I sådana situationer visar hans handlingar alla tecken på 
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sedvanlighet, automatik och halvt-medvetande. Detta är möjligt i och med att 

det kulturella mönstret erbjuder genom sitt recept typiska lösningar till typiska 

problem som är tillgängliga för typiska aktörer.303 (Schutz 1970:91) 

 

Nationen som normägande grupp är föreställd och upprätthålls genom samhälleliga 

diskurser. Normerna behöver med andra ord inte alls substantiellt vara nationella 

(och enhetliga), men de uppfattas lätt så i en period av nationalistisk kolonialisering 

av livsvärlden och situationer av livsvärldens globalisering.304 Normerna är i sin tur 

ofta av oansenligt och informellt slag och har internaliserats och inkorporerats av 

medlemmarna på ett sätt som gör normefterlevnaden rutinartad, omedveten och 

orefleksiv. Normer utgör grundläggande vardaglig kunskap och i vardagen 

ifrågasätts deras giltighet sällan genom reflektion. Normers rumsliga referent är 

ofta i etablerade nationalstater den geografiska staten. Även andra lokaliteter såsom 

region och ort kan i vissa sammanhang komma att stå för egna normer, men den 

dominerande rumsliga referenten för ”våra normer” är nationen.  

 Den fenomenologiska nationalismen innebär att vi är predisponerade (enligt ett 

nationellt habitus) att se världen på samma sätt som andra. Detta för det första som 

en följd av vår reflekterade gemensamma nationalitet och för det andra av de 

vardagligt konstruerade typifieringar i termer av normer som medlemskap i 

nationen medför. Nationen som tankekategori skapar den förenkling av 

kommunikationen som förutsätts för att det intersubjektiva skall växa fram.  

 Gemensamma klassifikationsscheman kommer till uttryck t.ex. i utgångs-

punkten att samma språk talas, fast det handlar om mycket olika dialekter305 eller 

sociolekter och samma ord egentligen har olika innebörd hos olika individer.306 Att 

de har olika innebörd är emellertid ofta irrelevant för den praktiska uppgiften. Eller 

annorlunda uttryckt: uppgiftens pragmatiska framtidsinriktning gör att det verkar 

irrelevant men döljer samtidigt de inneboende maktaspekterna vid det doxiska, 

outtalade och oifrågasättbara valet av en viss innebörd.307 Det är här som den tidiga 

fenomenologin visat sig blind och Bourdieus ideologikritiska vidareutveckling är 

välkommen. Det är ett misstag att tro att en synbar konsensus och likriktning är 

detta även i grunden (jfr Paasi 1998:221-226).308 Den naturliga attityden är en 

politiskt uppbyggd relation till världen (Bourdieu 1994:111).309 Det uppenbara har 

historiskt varit mål för en kamp och är en produkt av motsättningen mellan 

dominerande och dominerade (Bourdieu 1994:111). Den nationella verkligheten 

kan för vissa gruppers del anses motsvara falskt medvetande; tänkande som är 

alienerat från tänkarens reella sociala existens (jfr Berger & Luckmann 1991:18) 

och som tvingats på denne i en långvarig socialisation genom ideologiska 
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statsapparaters verksamhet, varav i synnerhet skolan bör nämnas (jfr Bourdieu 

1994:99; Althusser 1972). 

Nationalistiska benägenheter 

Den långvariga processen av nationell socialisation påverkar och utformar 

individens habitus. Habitus är ett system av dispositioner som möjliggör för 

människan att orientera sig i världen och i olika sociala sammanhang. Habitus är 

inget i sig själv gripbart, utan systemet av dispositioner är ett resultat av 

erfarenheter, kollektiva minnen, sätt att röra sig och tänka som inkorporerats i 

människornas kroppar och sinnen. Habitus består av en uppsättning historiska 

relationer som har deponerats i individerna (Bourdieu & Waquant 1995:37). 

Habitus tar sig till uttryck bland annat i människans sätt att handla, röra sig, tänka 

och tala och är ett av symboliska kapitalets existensformer. Habitus fungerar 

sålunda som en indikation på zeitgeist och kan användas som begreppsligt 

instrument i tidsdiagnosen. Detta innebär i praktiken att en nationalistisk habitus 

åskådliggör nationalismen som kapital. Förekomsten av nationalistiska habitus 

överensstämmer ofta med en efterfrågan på sådan habitus inom en marknad eller 

ett fält där nationalismen utgör ett kapital. Begreppet nationalistiskt habitus äger 

relevans i sammanhang där det sociala fältet inramas så att nationella dispositioner 

och beteendemönster blir ett av många alternativa konfigurationer av habitus.  

 Habitus överensstämmelse med den sociala världen återskapar den sociala 

världen. Habitus har nämligen, samtidigt som den är klassificerbar, även en 

klassificerande egenskap. Det befintliga och rätta klassificeras i enlighet med 

habitus benägenheter. Habitus är med andra ord en strukturerande mekanism som 

ger det sociala livet förutsägbarhet och stabilitet (Bourdieu & Waquant 1995:38). 

När habitus inte överensstämmer med den sociala världen310 förändras också den 

sociala världen. Habitus är sålunda inte bara en reflektion av sociala strukturer och 

betingelser, utan den skapar också aktivt dessa strukturer och betingelser. Bourdieu 

(1977:72) definierar habitus på följande sätt: 

 

[...] habitus, [är] system av varaktiga och överförbara dispositioner, 

strukturerade strukturer som är ägnade att fungera som strukturerande 

strukturer, det vill säga som strukturer som genererar och organiserar praktiker 

och representationer, vilka kan vara objektivt anpassade till sina mål utan att 

förutsätta någon medveten målinriktning, och utan att förmågan att bemästra 

de operationer som krävs för att nå dessa mål behöver vara artikulerad. Dessa 

system av dispositioner är objektivt ”reglerade” och de är ”reguljära” utan att 
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alls vara resultatet av att man åtlyder regler. Allt detta gör att de är kollektivt 

orkestrerade utan att vara någon skapelse av en orkesterdirigents organiserande 

handlande.311 

 

Alla är begåvade med habitus, men det sociala fältets verksamhetsprincip avgör 

vilka ingredienser i denna habitus som kan fungera som kapital. Somliga 

människors habitus värderas högre än andras (Broady 1990:229). Studiet av 

habitus visar hur människor hanterar sina kapitalinnehav och människors habitus 

styr deras sätt att investera, ackumulera eller konvertera kapital (Broady 1990:231).  

 Schutz (1970) beskriver situationer där främlingen försöker använda sig av sina 

tidigare tankescheman och dispositioner i kontakter med andra grupper. Schutz 

beskrivning äger relevans för diskussionen om en nationalistisk habitus: 

 

För främlingen fortsätter hemgruppens kulturella mönster att vara en följd av 

en obruten historisk utveckling och ett element av hans personliga biografi 

som för just denna orsak har varit och fortfarande är det oifrågasatta 

referensschemat för hans ”relativt naturliga uppfattning av världen.” Följakt-

ligen som en självklarhet, börjar främlingen tolka sin nya sociala miljö i termer 

av sitt vanliga tänkande. Inom referensschemat som medtagits från 

hemgruppen hittar han emellertid en färdig idé om det antagligen giltiga 

mönstret inom gruppen som han närmar sig – en idé som nödvändigtvis snart 

kommer att bevisas inadekvat ...312 (Schutz 1970:88) 

 

Nationalistisk habitus utövar tvång på individen som styr dennes handlingar och 

benägenheter i nya sociala kontext. Men begreppsparet banal nationalism och 

tanken om nationalistisk vardagskunskap och habitus åskådliggör även hur en 

politiskt latent och odramatisk nationalism under speciella omständigheter kan få 

dramatiska politiska uttryck (Billig 1955:103, 105). De nationalistiska 

mobiliseringarna i etablerade stater bygger inte på en fabricering av ideologin 

utifrån tomma intet, utan för att lyckas måste nationalismen redan finnas (Castells 

2000:41-46). Sålunda innebär banal nationalism och nationalistisk habitus en 

medelväg mellan instrumentalistiska och primordialistiska ansatser (se Bourdieu 

2001:109, n. 14). 
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5 Att utforska ämnet empiriskt 

 
Trots att framställningen inte primärt är empirisk, förtjänar den teoriram som 

hittills presenterats även en empirisk behandling. Detta behövs för att illustrera 

referensramens konkreta giltighet och uppväxtmiljö. Men uppläggningen av en 

empirisk undersökning är oftast krävande och knepig. Hur skall teoretiska frågor 

konkretiseras och göras praktiskt undersökbara? Finns det tillgång till 

sekundärdata som kan besvara frågeställningarna, eller bör primärdata insamlas? 

Och kan det i så fall kanske finnas möjligheter till experimentella uppläggningar? 

Vad kunde vara bättre än att kunna följa individens globalisering med före-efter 

mätningar under kontrollerade förhållanden? En långvarig personlig kontakt med 

möjlighet att följa individens livsbana genom diskussioner och observation av 

personliga förändringar vore kanske egentligen det idéella sättet att empiriskt 

genomföra den aktuella forskningen inom förståelsesociologins genre (Weber 

1983). Men man skulle också istället kunna gå in för en beskrivande 

undersökning där rikliga fakta från många olika håll belyser den uppställda 

frågan? Då skulle en undersökning göras som visar hur saker och ting egentligen 

är. Några kanske framhävdar att vetenskaplighet kräver att man skall gå in för en 

strikt hypotesprövning i logisk-deduktiv anda med strikta hypotesformuleringar, 

operationaliseringar och omfattande datamaterial, och kanske dessutom med en 

formalisering av teorin i matematiska modeller. En sådan uppläggning skulle 

kanske besvara några centrala varför-frågor omkring orsak och verkan och 

möjligtvis till och med ha prediktiv förmåga.  

 Ovanstående tillvägagångssätt har visat sig vara metoder som ofta är uteslutna 

i mindre undersökningar och tidigare outforskade teman. De är avancerade 

uppläggningar, men praktiskt svåra att förverkliga och lämpligare för andra slags 

undersökningar. De har ofta inte som syfte att bedriva förståelsesociologi. I det 

aktuella fallet har istället en sådan något mindre avancerad empirisk behandling 

eftersträvats eftersom denna kan ge vägledning i teorikonstruktionen, belysa och 

illustrera den framlagda teoretiska diskussionen samt ge uppslag till kommande, 

mer omfattande empiriska prövningar av de presenterade teoretiska 

perspektiven. Ifrågavarande val av uppläggning medförs av att den teoretiska 

diskussionen vandrar på otrampade tematiska territorier. Samt av att avstamp har 

valts i den förståelsesociologiska genren och dess fenomenologiska riktning. Den 

genomförda empiriska undersökningen har med andra ord skissats inom ramen 

för teorigenererande, illustrativa och explorativa forskningsgenrer. För detta 
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ändamål har en specifik målgrupp och samhällsbransch valts ut för under-

sökningen. Samtidigt med en medvetenhet om att data ur endast en sådan 

specialkategori ofta blir lösryckt och vid redovisningen lätt kan uppfattas bekräfta 

framlagda teoretiska frågeställningar. För att öka informationens förankring har 

denna basinformation, som sökts ur en indikatorisk specialkategori människor, 

även kombinerats med statistik och information om samhällsdiskurser i 

tidningspressen och i litteraturen om i synnerhet den aktuella branschen och den 

”internationella konstellationen”. Dessa tillvägagångssätt är av nödvändighet 

anspråkslösa mot bakgrunden av de omfattande teoretiska frågor och antaganden 

som presenterats. Men de bör beskrivas och kan motiveras och det skall hända 

härnäst. 

 

 

5.1 Valet av undersökningspopulation 

 

Forskningsuppgiften består av en analys av livsvärldens globalisering som 

livshistorisk process och förekomsten av vardaglig nationalism. Den 

samtidsdiagnostiska frågan är om en global tid har uppstått genom att 

individernas livsvärld globaliserats till globalism, eller om individerna fortfarande 

är nationalistiska313 och den globala epoken ännu är ofullbordad. Detta är en bred 

och omfattande frågeställning som kan undersökas på otaliga olika sätt. Inom 

ramen för en mindre undersökning med begränsade resurser i form av tid, 

forskare och pengar måste dock ett antal val göras och avgöranden tas för att 

avgränsa studien så att den blir praktiskt genomförbar men bibehåller den 

illustrativa effekten. Valet av undersökningspopulation och formulering av 

urvalsramen är de mest centrala uppgifterna. 

 För en analys av de framställda frågeställningarna har tankekategorier som 

företagsledare från transnationella företag besitter och använder sig av 

undersökts. Den högsta ledningen i fem under 1990-talet fusionerade svensk-

finländska transnationella affärsföretag utgör undersökningspopulationen. Valet 

av ekonomiska aktörer motiveras av tre skäl. För det första är ekonomin en 

central dimension i den totala samhällsanalysen och -förändringen. För det andra 

utgör dessa människor ett lämpligt testfall för frågeställningarnas giltighet. För 

det tredje undersöks sålunda en grupp människor som reser mycket och upplever 

det som resande för med sig.  

 Den första motiveringen hänför sig till ekonomiska sfärens betydelse i såväl 
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globaliseringsteorin som i klassisk sociologi omkring normer och kultur. 

Ekonomins betydelse för samhällsformationen och -utvecklingen kan inte 

överdrivas. Alla klassiska sociologer har behandlat ekonomiska teman (Smelser 

& Swedberg 1994:8-17). Bland annat Talcott Parsons ([1956]1984) och Èmile 

Durkheim ([1893]1984) har pekat på kulturens stora betydelse i ekonomins 

funktionssätt och ekonomins funktionalitet i bevarandet av samhället. Deras och 

andra klassiska sociologers budskap har varit att ekonomin är en livsviktig sfär i 

samhällslivet, men ingalunda fristående från övriga sociala fenomen (Smelser & 

Swedberg 1994:8-17; DiMaggio 1994:27-57). När ekonomins utformning 

förändrats i allt mindre spatialt avgränsade system, har ekonomins fält-

förhållanden och aktörer inom fältet också blivit indikatoriska och illustrativa för 

hela globaliseringsprocessens genomslagskraft. Samtidigt blir studier av den 

ekonomiska sfären betydelsefulla för hela samhällsbegreppets fortsatta 

meningsfullhet.  

 För det andra, och med samband till det föregående, har traditionell marxistisk 

sociologi, som i globaliseringsforskningen representeras exempelvis av Leslie 

Sklairs teori om globala systemen (1998:2-3) och Imanuel Wallersteins teori om 

världssystemet (1974), pekat på kulturen som en överbyggnad som bestäms av 

ekonomin (Smelser & Swedberg 1994:9; Marx [1859]1971:20-21). I en 

strukturbetonande sociologisk idealism blir den logiska konsekvensen av en 

sådan syn på individnivå att den globala identiteten och nationalismens 

försvinnande först kommer att hittas bland dem som finns närmast den 

kapitalistiska ekonomins och affärsföretagets nya globala existensvillkor. Enligt 

Marx borde kapitalet inte känna något hemland. Detta är dock en förenkling 

eftersom kulturen på många sätt också har visats vara av betydelse för 

ekonomins utseende (DiMaggio 1994:27-57). Men när på ett dialektiskt sätt den 

sociologiska idealismens respekt för konkreta sociala och materiella 

förhållandens determinerande verkan på idéernas utformning bibehålls samtidigt 

som idéerna också tillmäts världshistorisk bärkraft, blir uppfattningarna hos 

aktörer inom den transnationella kapitalismen särskilt intressanta. Företags-

ledarna i transnationella företag har heller inget nationellt mandat såsom 

politiker, tjänstemän eller internationella korrespondenter som ofta också agerar 

inom ett transnationellt fält. Sklair (1998) skriver om den globala kapitalist-

klassen att:  
 

[...] som ideologer tjänar deras intellektuella produkter det globaliserande 

snarare än lokaliserande kapitalets intressen.314 (Sklair 1998:4) 
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Den globala kapitalistklassen utgör alltså en indikation på världsandens 

tillblivelse vid materialistiska ansatser. Med hänvisning till Marx och Engels kan 

detta åskådliggöras genom utsagan: ”Den härskande klassens idéer är i varje 

epok de härskande idéerna.” (Marx & Engels [1859]1971:64; se Billig 

1995:154; jfr Bauman 2000:11-13; jfr Weber 1977:144).315 De valda aktörerna 

är dock inte renodlade kapitalister i den roll de uppträder i denna undersökning. 

De är inte företagens ägare. Ägarna finns representerade i företagens styrelser. 

Det har också betonats ibland att ledarna själva inte bör äga några stora mängder 

aktier i företaget de leder för att kunna hålla sig emotionellt nyktra i det ledda 

företagets angelägenheter. Tanken är att deras personliga öde inte bör vara för 

nära knutet till företagets öde. Men företagens ledare betraktas i den sociologiska 

litteraturen ofta som medlemmar av den makthavande klassen genom sin 

auktoritet (jfr Mills 1981:118-119) och anses dela ägarnas intressen (Dahrendorff 

1969:68-76, 330). De tillhör dessutom ofta den ägande klassen i samhället 

genom sina aktieinnehav (Mills 1981:121-122, 129).316 De sitter ofta på 

ägarposter i andra företags styrelser. En aspekt som anknyter till det ovan sagda 

är dessa aktörers idealattityd av pragmatisk homo economicus, som rationellt 

kalkylerar det mest fördelaktiga. En idealtypisk homo economicus låter sig inte 

styras av några ideologier – förutom kanske penning- och profitdyrkan – och har 

heller inte som sin primära uppgift en plädering av något ideologiskt program, 

utan arbetar enligt de förhållanden som råder och gör det bästa av dessa 

förhållanden (DiMaggio 1994:46). En ypperlig grupp alltså för ”tagandet av 

pulsen” i en samtidsdiagnos.  

 Även en representativ analys av populationens och normala, genomsnitts-

människors tankekategorier skulle också illustrera frågeställningarna om 

fenomenologisk globalisering och nationalism. En sådan grupp skulle ytterligare 

kunna sönderspjälkas i olika beståndsdelar och dessa vägas med hänsyn till deras 

teoretiskt motiverade betydelse för världsandens tillblivelse. Men en sådan grupp 

är metodologiskt svåranalyserad i ett forskningsskede där teorins 

utvecklingsstadium inte tillåter kvantitativ mätning. Det är praktiskt taget 

omöjligt att med mjukdatametoder – de enda i denna undersökning av praktiska 

skäl tillgängliga metoderna – intervjua, observera eller analysera ett tillräckligt 

stort antal människor för att en sådan uppläggning skall fungera. Även den 

spatiala urvalsramen skulle innebära svårlösta problem med en sådan 

undersökningspopulation, när representativitet trots allt vore nödvändigt. Det är 

nämligen inte lämpligt att definiera populationen i traditionella, nationalstatliga 

termer. Inom ramen för en kvalitativ ansats måste alltså en speciell och 
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välavgränsad grupp väljas som särskilt väl illustrerar de undersökta 

frågeställningarna. 

 Den tredje motiveringen anknyter till resemetaforens giltighet i resonemang 

omkring livsvärldens globalisering (se sid 45). Det gäller att välja sådana 

människor som reser mest – både konkret och bildligt – för analys. Bachtin 

skriver: 
 

På vägen (”stora vägen”) korsas i en tids- och rumspunkt de mest skilda 

människors vägar i tiden och rummet – representanter för alla befolknings-

grupper, positioner, trosbekännelser, nationaliteter och åldrar. (Bachtin 

1991:153)  

 

Människor som reser mycket befinner sig i lägen där livsvärldens globalisering 

äger rum. Alla människor ”reser mycket” i bildlig bemärkelse i en föränderlig 

värld. Men företagsledare i transnationella företag är sådana människor som reser 

både bildligt och konkret. Detta har skapat en hel businessfolklore omkring 

resande med material såsom ledarskapskonsulten och professorn Henry 

Minzbergs bok: Why I Hate Flying. Tales for the Tormented Traveler (2001), 

diskussioner om antal resedagar i året och en informants illustrativa anekdot om 

att han vid anställningen, blev välkomnad av sin chef till att se världens flygfält. 

Företagsledarna i trans- och multinationella företag reser mest av alla 

västerländska människokategorier frånsett de som har som sin uppgift 

transporten av dessa människor.  Företagsledarna deltar i en urbäddningsprocess 

där en ansenlig andel av deras sociala kontakter kommer att utspela sig över 

långa geografiska avstånd. 

 Internationella migranter vore ett ytterligare intressant studieobjekt på grund 

av deras genomgripande erfarenhet av spatial förflyttning, men problemet är att 

etnicitet och nationalitet uttryckligen tematiseras bland dessa individer och de 

fungerar sålunda sämre som kontroll av de aktuella fenomenens eventuellt 

minskande betydelse (jfr Eriksen 1993:55). Som transnationella grupper är de 

ofta särskilt inriktade på att uttrycka och återskapa etniska och nationella 

intressen genom kontakter med hemlandet (Kennedy & Roudometof 2001:32). 

Migranters erfarenheter är också trots allt så speciella att de är mindre lämpade 

för analyser med generaliserande ambitioner omkring idéernas, samhällets och 

kulturens förändring. Dessutom har migrantgruppers globaliserande medvetande 

redan berörts av forskare som fokuserar diaspora (Björklund 2001; Clifford 

1994; Juntunen 2002; Hall 1999; Wahlbeck 1999).  
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 Hos aktörer inom ekonomins sfär är den praktiska uppgiften och sociala rollen 

i de allra flesta fall primärt inriktad på annat än etnicitet och nationalism. 

Ekonomiska aktörer tillhör en annan kategori av transnationell gruppering än de 

transnationella nationella samfunden som består av migranter. Affärsmännen 

tillhör en transnationell grupp med en sådan delad professionell etos som 

möjliggör hanteringen av geografisk rörlighet och de globala kosmopolitiska 

rummen (Kennedy & Roudometof 2001:32-33). Dessutom karakteriseras dessa 

individers transnationella verksamhetsomgivning också av en snabb 

globalisering: 
 

Transnationella företag [---] erbjuder kontext för globaliseringen; arenor där 

den personliga erfarenheten hos anställda som dragits in i vitt utvidgade 

nätverk av kontakter och av mediarepresentationer, står för mötet med en 

stor variation av betydelser med olika ursprung. Globalisering uppstår 

sålunda med hög intensitet i [transnationella] företag, som är gynnsamma för 

en observation av umgänget mellan olika perspektiv och vanor.317 (Garsten 

1994: vii)    

 

Universitetsvärlden, som även den motsvarar Garstens beskrivning ovan, skulle 

också kunna fungera som undersökningsfält för globalistiska och nationalistiska 

tankekategoriers uppkomst eller upplösning och försvinnande. De människor 

som befolkar universiteten kan nämligen också kategoriseras som en inflytelserik 

elit, vars idéer kommer att påverka samhällsskeendet. Jämfört med 

företagsledarna har denna kategori dock väsentliga brister med hänsyn till 

undersökningens syften.  Dessa människor reser trots allt mindre, har ofta (i 

synnerhet inom humaniora och samhällsvetenskaper) en närmare anknytning till 

nationella uppgifter, har en intellektuell uppgift att omformulera verkligheten 

snarare än bara fungera effektivt under rådande förhållanden och har trots allt i 

mindre grad ett vardagligt konstruerat förhållande till globala system-

integrationens transnationella nätverk och flöden. 

 Med avstamp i den sociologiska idealismen och en socialt konstruerad 

verklighet torde globalismen teoretiskt sett förekomma bland aktörerna i den 

transnationella ekonomin som kunde tänkas vara sådana kosmopoliter och 

hybrider som Ulf Hannerz (1992:252-253; 1996) beskriver i sin forskning. 

Kennedy och Roudometof (2001:32-33) hänvisar exempelvis till deras 

kosmopolitismbefrämjande professionella etos. Även Mika Raunio (2002:54-56) 

hänvisar till internalisering av globalekonomins kultur hos människor som flyttat 
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utomlands för arbetets skull. Och med tillämpning av Castells (2000:24) begrepp 

kan eventuella starka projektidentiteter skönjas här som omkullkastar och 

ersätter tidigare nationalistiska legitimerande identiteter. Ekonomiska aktörer 

utgör alltså ett ypperligt testfall för globaliseringens fenomenologiska genom-

slagskraft. Om aktörerna i dessa transnationella affärsorganisationer uppvisar 

vardaglig nationalism så gör sannolikt även de flesta andra individer det. 

Företagsledarna är dessutom inflytelserika och deras tal och tankar har betydande 

konsekvenser, för det är också högst uppe i organisationen som företagets kultur, 

strategier och produktfilosofier formuleras (Garsten 1994:42). Därför kommer 

den dialektiska cirkeln mellan individ och samhälle (Berger & Luckmann 1991) 

att slutas genom analysen av denna grupp eftersom den förutom sin avspegling 

av strukturella förhållanden och världens tillstånd, även kommer att aktivt 

påverka och skapa dessa förhållanden.  

 Företagsledarna från internationellt fusionerade företag har valts för att komma 

åt en urvalsram där den nationella organiseringsprincipen bryts och trans-

nationalitet skapas. Fusionens fokusering genom urval och frågor innebär 

visserligen också forskningsmässiga problem i och med att den som process i 

internationella sammanhang ofta kan förstärka nationalistiska företeelser. En risk 

finns alltså att en sådan urvalsram kommer att styra resultaten i undersökningen. 

Men fusionen innebär också, till skillnad från global expansion genom 

företagsköp, ett sätt att organisera verksamheten transnationellt så att inget 

enskilt land längre är företagets hemland. Företaget blir i grunden någonting 

annat än nationellt. Fusionen innebär sålunda en garant för att företaget är 

transnationellt. Vid internationella företagsköp, som alla globalt expanderande 

företag genomgår, aktualiseras nämligen nationalitet med lika stor sannolikhet. 

Fusionskriteriet föranleds ytterligare också av det faktum att undersökningen 

placerades i en svensk-finländsk kontext och att det inte inom denna finns gamla, 

globala och transnationella företag. Samtidigt innebär den paradoxala 

förekomsten av de båda företeelserna; ett transnationalistiskt etos, och en 

situation där nationella kategorier aktualiseras, ett intressant laboratorium för 

undersökningen av tankekategorier. I större empiriska undersökningar kunde 

exempelvis kvasiexperimentella uppläggningar skapas i undersökningen av 

fusioner där många förhållanden av nationalitetens aktualisering och trans-

nationell organisering hålls konstanta medan exempelvis tiden varieras genom 

valet av ett större antal, under olika tidpunkter fusionerade företag.  

 Att företagsledarna kommit att väljas ur svensk-finländska företag, som 

genom fusioner blivit transnationella, kan motiveras på flera olika sätt. Valet av 



 87
 

ekonomiska aktörer i svensk-finländska företag sammanhänger med under-

sökningens andra tema, att beröra relationen mellan Sverige och Finland samt 

svenskt och finskt och undersökningens institutionella placering i forsknings-

projektet Gemenskap och asymmetri: Självbilder och bilder av den andra inom 

forskningsprogrammet Svenskt i Finland, finskt i Sverige. Det har dessutom i 

praktiken inneburit en geografiskt och finansiellt hanterbar urvalsram för en 

mindre undersökning med endast en person som genomför undersökningen. 

Den svensk-finländska konstellationen erbjuder också teoretiskt en inom 

västerländsk marknadsekonomi speciellt intressant situation där länderna har ett 

högteknologiskt näringsliv som är starkt integrerat i globalekonomin, men har 

genomgått en relativt sen integration i denna ekonomi (Meinander 2001). 

Länderna har däremot en lång historia av ömsesidig ekonomisk integration 

(Allardt 1981), frihandelsideologi och exportberoende (Katzenstein 1995; 

Väyrynen 1988) och slutligen en lång historia av relationer till varandra och 

nationalistiskt identitetsarbete och stereotypier i denna relation. Det svensk-

finländska näringslivet tillför med andra ord någonting nytt till en annars 

anglosaxiskt dominerad forskning omkring globaliseringen. 

 
 

5.2 Undersökningens planering och förverkligande 

 

Undersökningens empiriska uppläggning har utarbetats etappvis sedan år 2000. 

Hela undersökningen – med urvalsram (berörda företag), intervjuade individer, 

antal informanter per företag, ställda frågor och läsmetoder av intervjuer – har 

inte en gång för alla planerats färdigt före den inletts, utan det empiriska arbetet 

har vuxit fram parallellt med forskningen och datainsamlingen. Eftersom denna 

forskning huvudsakligen är teorikommenterande och -utvecklande har den 

empiriska undersökningens roll blivit att illustrera teoretiska resonemangens 

giltighet i verkligheten och att erbjuda stoff för teoriutvecklingen. Någon egentlig 

eller hållbar testning av teorin kan den empiriska undersökningen i detta 

sammanhang inte erbjuda. 

 

5.2.1 Urvalsramen  

I undersökningens inledningsskede fanns ekonomin, sporten och diffusionen 

med i planerna som tre olika transnationella fält. Av dessa kom undersökningen 
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sedermera att avgränsas till ekonomins område och därav till fusionerade företag 

och i synnerhet deras ledare. I detta skede konkretiserades den ursprungliga 

teoretiska frågan om asymmetri på transnationella fält och en huvudsakligen 

svensk-finländsk forskningstematik, till mer generella frågeställningar omkring 

globalisering och nationalism i det transnationella näringslivet.  

 I initialskedet vid valet av affärsföretag fanns även sådana företag med i 

planerna som snarare tillhörde kategorin företagsförvärv. Dessa typer av 

dotterbolag figurerade med i planerna ofta ända tills de köptes upp av större 

transnationella bolag, utan tidigare förankring i Sverige eller Finland. Dessa 

lämnades senare bort och endast ett sådant företag blev kvar i urvalsramen. Detta 

företag inkluderades eftersom samgåendet av storleksrelaterade skäl saluförts till 

allmänheten och marknaderna som en Merger of Equals, trots att den egentligen 

var en akvisition. Dess karaktär av företagsköp framgick egentligen först i de 

genomförda intervjuerna. I akvisitioner kommer moderbolagets kultur och 

nationalitet lätt att dominera och de lämpar sig därför sämre för en analys av 

huruvida nationalismen försvinner i verksamhetens transnationalisering. Tre 

företagsfusioner som fanns med i initialskedet kom aldrig att inkluderas i urvalet. 

En av fusionerna, som egentligen också var en akvisition, kom att följas av 

försäljningen av det nya företaget till ett globalt företag med hembas i sydvästra 

Europa. Tidigare enheter blev dotterbolag i det globala företaget och 

undersökningens svensk-finländska konstellation förlorade sin relevans. En 

likadan dynamik av fortsatt geografisk expansion av det område företaget täcker 

kan hittas i flera av de i undersökningen involverade företagen. Skillnaden är 

emellertid att i de undersökta företagen har den svensk-finländska fusionen blivit 

bas och grundkonstellation för en fortsatt expansion. En annan långt planerad 

fusion, som först ingick i urvalet och där inledande kontakter till företaget redan 

hade etablerats, kom inte att förverkligas medan forskningen pågick. Företaget – 

som inte blev till på grund av branschmässiga omstruktureringar och 

fusionsprocessens kapsejs – kunde heller inte inkluderas i den slutliga 

urvalsramen. Till det tredje företaget fanns en viss tveksamhet redan under 

planeringens gång, i och med att fusionsprocessen redan gått vidare till andra 

nordiska länder och den svensk-finländska konstellationen skulle ha varit en 

uppenbart historisk frågeställning. När datainsamlingen dessutom på grund av 

förekomsten av en gatekeeper; en konsult som själv forskat i företaget, skulle ha 

försvårats och blivit avsevärt olikt insamlingsprocessen i de övriga företagen 

genom behov av forskningstillstånd och officiellt godkännande från företagets 

sida, utelämnades sedan även detta företag.  
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 De första kontakterna med de utvalda företagens informationsavdelningar 

etablerades år 2000 med förfrågan om material om fusionen och företagets 

organisering. I detta skede började urvalsramen med de aktuella fem bolagen 

utkristalliseras. Redan 1998 hade inledande kontakter till företag och 

organisationer skapats i samband med de första idéerna om undersökningen. De 

flesta av dessa kontakter kom senare inte att leda till konkreta följder, eftersom 

undersökningens avgränsning och urval gjorde dem irrelevanta. Det konkreta 

fältarbetet med intervjuer påbörjades senhösten 2001 och den intensiva 

intervjuperioden varade till juni 2002.  
 

5.2.2 Informanterna och datainsamlingen 

Den primära datainsamlingsmetoden har bestått av ostrukturerade personliga 

intervjuer. Intervjuerna har genomförts med 17 chefer från fem olika företag. De 

hör till den högsta ledningen av företagen med antingen stabsfunktioner inom 

koncernen eller linjeansvar inom produktionen. Intervjuerna har gjorts både i 

Sverige och Finland oftast på informantens arbetsplats i informantens kontor, ett 

mötesrum eller något annat offentligt utrymme i företaget såsom kafeteria eller 

mötesrum. En telefonintervju har dessutom genomförts i London. Urvalet består 

av tio finländare och sju rikssvenskar. Informanterna har valts ut så att den första 

kontakten med företaget har skett via informationsenheten som rekommenderat 

personer för intervju. Dessa informanter har sedan gett förslag till nya personer i 

samband med intervjun. Urvalet har sålunda skapats genom en form för 

snöbollssampling. Såsom en snöboll växer när den rullas framåt i snön, växer 

informantgruppen som ett resultat av att intervjuprocessen fortskrider, dvs. 

genom de första etablerade kontakterna och de åtföljande intervjuerna. 

Representativitet kan inte garanteras med denna typ av metod, men med en 

grounded theory ansats (Glaser & Strauss 1967) i basen kan en viss kontroll av 

det generella respektive ideosynkratiska ändå bibehållas. I en sådan ansats fästs 

uppmärksamheten vid saturationspunkter, lägen där samma information börjar 

upprepa sig (Alasuutari 1994:107-110; Glaser & Strauss 1967:61-62). När 

tillräcklig information på någon fråga bedöms vara uppnådd, avslutas 

datainsamlingen om detta. Samma information upprepar sig också trots att 

samtalet inte följer temaintervjuns struktur, utan har en memoarinriktad 

uppläggning med endast kort introduktion till minnandets inriktning. Den 

upprepar sig både som faktainnehåll, men också – vilket är viktigare – som 

tillämpade kategorier i berättandet. Sammanlagt har kontakter etablerats med 
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drygt 40 personer från de fem valda företagen när informationsansvariga och 

informanters sekreterare – med vilka den konkreta intervjun bokats in – och 

några misslyckade försök inkluderas i talet. En hel del bakgrundsinformation har 

erhållits i de inledande kontakterna med företagens informationsavdelningar och 

informanternas sekreterare. De första telefonsamtalen har erbjudit grundläggande 

landmärken enligt vilka intervjuerna och undersökningsstrategin i respektive 

företag har kommit att läggas upp. Sålunda har även de icke i direkt intervjusyfte 

kontaktade personerna kommit att bidra till undersökningens utformning och 

resultat. Trots detta är empirin ändå primärt en undersökning om de intervjuade 

aktörerna, inte företagen. 

 Även ett frågeformulär har använts i syfte att samla in bakgrundsinformation 

om informanterna. Informanternas egenskaper på ett antal variabler framkommer 

ur bilaga 3 där deras svar på frågeformuläret har sammanställts. 

 Valet av presskälla i fastställningen av samhällsdiskurser kan göras på många 

olika sätt för att få en representativ bild av de dominerande diskurserna. Olika 

former av tidningar betjänar olika typer av läsare och kunskapsbehov, de har 

olika samhällsinflytande samt innehar olika relationer till tid. Tidskrifter som 

utkommer månatligen eller kvartalsvis har som syfte att behålla sin aktualitet 

under en något längre tid. Dagsnyheter har mindre synlighet i sådana tidningar. 

Tidningar som utkommer en gång i veckan strävar ofta att kommentera på ett 

mer reflekterande och analytiskt sätt de dagsaktuella händelserna. Dagstidningar 

rapporterar däremot aktuella nyheter men innehåller även diskussioner och 

debatter av djupare karaktär. Även om dagstidningarna i stor kvantitet 

rapporterar refererande om olika händelser, vilket i mindre utsträckning belyser 

tillämpade begreppsliga kategorier än i exempelvis veckotidningar, är deras 

fördel i diskursavspeglande syfte ambitionen till övergripande skriftligt 

mediainnehåll, eller annorlunda uttryckt avsaknaden av strävan efter 

specialisering. Även dagsaktualiteten, som kräver en form för rutinisering med 

hänsyn till tillämpade kategorier, utgör en fördel hos denna mediaform för 

undersökningens syften. De åskådliggör mer vardagliga diskurser genom att de 

är skrivna och producerade snabbt och måste konsumeras snabbt. De måste 

motsvara publikens kategoriseringar. Dessutom kan dagstidningarna anses ha 

mest inflytande av de olika tidningsformerna genom deras stora utbredning. De 

flesta läser dagstidningar och dagstidningar kommer dagligen.  

 Utöver intervjuer, frågeformulär och tidningsmaterial har statistiska data 

samlats in om integrationen av ländernas ekonomier. Data om företagsköp, 

fusioner, utländska investeringar och utlandsägda företag har analyserats för att 
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kunna konstatera det transnationella fältets omfattning. En undersökning av ett 

sådant strukturellt slag som en fältkartläggning är skulle betjänas av en grundlig 

statistisk redovisning. I idealfall skulle exempelvis transnationella ekonomiska 

nätverk och transnationellt byggda organisationer mätas och jämföras med sina 

lokala och nationella motsvarigheter. Eller alternativt vore statistiska data om 

ekonomiska aktörers – såsom affärsmännens och deras företags – kommunika-

tionsmönster och den sociala interaktionens rumsliga inriktning och omfattning 

belysande. Men forskningsläget är sådant att de institutioner som producerar 

tillgänglig statistik – som indikatoriskt ofta är nationella eller internationella 

organ – sedan länge har producerat omfattande statscentrisk statistik, medan 

transnationell statistik fortfarande är en bristvara. Nationalstaterna är de 

kategorier enligt vilka statistiska data samlas in och redovisas och sådan data 

lämpar sig dåligt för kartläggningen av transnationella fält.  

 Bakgrundsmaterial om ekonomiska och historiska motiv till företagsfusioner 

har i viss utsträckning undersökts. Dokument såsom erbjudanden till aktieägare, 

börsmeddelanden och årsredovisningar har studerats. Sådant material erbjuder 

dels uppslag för intervjuteman, dels en tolkningsram mot vilken medvetna 

strategier hos informanten kan förstås. Men det är inte fusionsorsaker som har 

varit av primärt intresse, utan utfall, konsekvenser och i synnerhet uttryck för 

mer generella sociala fenomen har fokuserats.  

 Förutom att urvalet är begränsat till näringsliv och en svensk-finländsk kontext 

så har den även könsmässigt en begränsning som försvårar generella utsagor om 

hela mänsklighetens framfart mot globalitet. Bland informanterna finns endast en 

kvinna, vilket även motsvarar Garstens (1994:42) konstaterande om 

affärsledarskapets manliga dominans. Samma manliga dominans gäller även i 

det material om eliten i Finland som Anu Kantola (2002:72-73) analyserat. 

Förekomsten av kvinnor i företagsledningen har uppmärksammats i Sverige och 

kvotering till styrelseposter har föreslagits från hög politisk nivå. I början på 

2003 valde också ett flertal företag i Sverige in kvinnor i styrelserna. Bland dessa 

företag finns också några svensk-finländska företag. Det har framkommit i 

studier av hela makteliten i Sverige att kvinnor är särskilt underrepresenterade i 

näringslivet (Göransson i Brevinge 2003:24). Men även denna slagsida kan 

anses snarare vara intressant än en brist. Eftersom inte en heltäckande 

representativitet utgör målsättningen i valet av grupp varur information insamlas 

utan ett speciellt inflytande och en specifik relation till transnationella fält, 

ekonomi och spatial mobilitet, blir frågeställningen om könsmässig asymmetri i 

detta sammanhang snarare illustrativ för denna kategoris roll i världsandens 
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tillblivelse. Vad som därför kanske kan antas på basis av detta urvals blivna 

utseende är männens och maskulinitetens fortsättningsvis stora inflytande i den 

världshistoriska processen.  

 

 

5.3 Konkreta undersökningsmetoder 

 

Företagsledarnas verksamhetsomgivning, livsvärld och uppfattningar har 

kartlagts genom intervjuer. Dessa intervjuer har gjorts som personporträtt och 

muntliga memoarer över de tio senaste åren i informantens liv. Intervjustrategin 

har tekniska och epistemologiska likheter med den forskningsgren som kallas 

muntlig historia, men avsikten är såtillvida olik att här inte samlas in reliabel 

information om hur saker och ting egentligen var. Intervjun har varat i omkring 

en timmes tid och har alltså i de flesta fall ägt rum på informantens arbetsplats. 

Intervjun har också genom denna inramning fått en prägel av nytta snarare än 

nöje för informanterna. Men som ett ytterligare åskådliggörande av 

globaliseringens aktualitet och resemetaforens giltighet kan nämnas att två av 

intervjuerna gjordes på Helsingfors-Vanda flygplats i mellantiden mellan 

informantens två flyg och en gång samlades data in genom telefonintervju i 

London. Den sistnämnda åskådliggör platsens förändrade betydelse genom att 

intervjun gjordes per telefon trots att en anledning till att intervjuaren fanns i 

London var för att intervjua.  

 Informanten har betts berätta fritt i memoarform om de tio senaste åren i 

arbetet, om bakgrunden till fusionen och dess konkreta genomförande, om sin 

utbildning, sina fritidsintressen, hobbyn och massmediakonsumtion, om resor 

både i arbetet och på fritiden. Det yrkesmässiga har betonats men syftet har varit 

att åstadkomma en helhetsprofil på personen. Syftet har varit att på så sätt 

komma fram till det generella hos de undersökta personkategorierna och deras 

sätt att uppfatta världen. Det yrkesmässiga har betonats såväl genom intervjuns 

uppläggning som genom vad personerna själva betonat. Intervjun har inletts med 

en erinran av fusionen mellan det svenska och det finländska företaget och 

informantens roll i denna. Några uppvärmningsfrågor har inte använts, utan 

bakgrundsinformationen har samlats in med hjälp av frågeformulär som 

informanten fyllt i på egen hand. Ifyllandet har skett efter intervjun oftast så att 

informanten fyllt i den senare och skickat den till intervjuaren. Intervjun har gått 

direkt in på det centrala och informanten uppmuntrats börja berätta fritt och 
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självständigt. Genom att personerna berättat själva har kronologin och det 

stilistiska i berättelsen varierat. Dessutom har även eget, informantspecifikt 

innehåll förekommit rikligt. En stor del av diskussionen omkring personen har 

också kommit att beröra jobb och karriär i och med att personerna ofta lever för 

sitt jobb. Dessa personer tillhör det som Richard Florida (2002) kallar den 

”kreativa klassen”, som är ytterst motiverad för sitt arbete. Jobbet är vid sidan av 

familjen ofta det viktigaste i informantens liv, ibland till och med det klart 

viktigaste.  

 Memoarens fördel som intervjustrategi är att den skapar en resa i tiden. 

Berättelsen blir dynamisk och översiktlig istället för att fastna i detaljer omkring 

informantens arbete. Tankekategorier från en allmän kulturell repertoar används 

snarare än sådana kategorier som relaterar till specialfrågor inom ramen för 

ekonomi eller teknik. Förutom att sådan ekonomisk och teknisk special-

information är i sammanhanget ointressant – med undantag av det som 

åskådliggör en allmän världsbild och förankring – så är den också för individuellt 

varierande bland de berörda informanterna för att exempelvis saturation skulle 

kunna uppnås. En annan fördel med memoarstrategin är dess placering mitt 

emellan ideografisk och nomotetisk ansats (Nilsson 1997; Nordin 1994:15). 

Memoarstrategin fungerar som ett sätt att komma åt ”samhället i individen” (jfr 

Berger 1966:110-141), men den kräver en koppling till strukturella fråge-

ställningar för att ”hagiografi – ideologiproduktion och medaljutdelning” 

(Nilsson 1997:20, 24) skall undvikas. Det som kallats tänkekollektiv är ett sätt att 

anknyta memoaren till samhället. I ett sådant kollektiv ingår personer som 

ömsesidigt utbyter tankar och är i interaktion (Jonsson 1997:99). Företagsledarna 

kan betraktas som ett sådant kollektiv som delar livsstilar och värderingar och 

umgås med varandra. Undvikande av hagiografi skapar dock inte svårigheter i 

sammanhanget eftersom företagsledarna själva, som enskilda personer, inte 

utgör det viktiga forskningstemat; det handlar inte om enskilda företagsledares 

biografier, utan om ett tänkekollektiv. Dessutom undviks sådana problem genom 

att diskurser och habitus analyseras, som båda är kritiska, strukturbetonande 

analysmetoder. Diskursanalysens tillämpning i arbetet kan sägas sammanhänga 

med en icke-voluntaristisk ontologisk ansats till det sociala där habitus och 

producerade diskurser är reflektioner av rådande strukturella förhållanden. De 

handlar om aktörens sociala inbäddning. De framlagda diskursernas struktur-

producerande kraft blir däremot en frågeställning för framtida forskning.  

 Avsikten med memoarstrategin har varit att erhålla stoff för en habitusanalys. I 

memoarens metodik måste biografiforskningens insikter tillämpas i modifierad 
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form, dvs. på ett sätt som beaktar de skrivna och talade berättelseformernas 

skiljaktigheter och olika villkor. Bachtins (1991:53-66) diskussion om biografin 

som litterär genre pekar på väsentliga drag i hur kategoriseringen av världen nås 

genom en memoarinriktad strategi. Genom biografisk metod kan människans 

levnadsbana, existentiella kriser, retorik och presentationsstrategi i det offentliga 

såsom självprisning eller ursäktande och försvar, förhållanden mellan yttre och 

inre samt föränderlighet och stabilitet analyseras (ibid.).  

 Det har framförts att detaljerade förklaringar i anslutning till anförda argument 

ofta visar på fenomenets problematik för individen (Hyvärinen 1998:320). 

Denna slutsats är inte allmängiltig för diskussioner och resonemang, eftersom 

dialogiska situationer kan frammana sådan särskild noggrannhet i beskrivningen 

av en situation. Dessutom visar detaljerade förklaringar på ett reflexivt 

förhållningssätt till verkligheten där den senare inte nödvändigtvis uppfattas som 

problematisk, men heller inte är entydig eller självklar. I ett memoarsammanhang 

framkommer de utförliga beskrivningarna självmant och åskådliggör således det 

tankearbete som ligger bakom beskrivningen. Frågans problematik illustreras på 

så sätt men även stoff för habitusanalysen kan på detta sätt utvinnas exempelvis 

genom ökade möjligheter att fastställa individens sätt att förhålla sig till 

verkligheten. Har personen exempelvis en pragmatisk eller intellektuellt 

problematiserande verklighetsrelation? Till denna del är den berättade memoaren 

ett sätt att komma åt sådan grundlig reflektion som trots allt är avsevärt mindre 

kognitivistisk, på grund av intervjuarens minimerade respons, än i diskussionen 

frammanad detaljrikedom.  

 Av avhandlingens inspiratörer har Pierre Bourdieu skrivit om och använt 

biografin som metod på ett omstritt sätt som både inspirerat (Jonsson 1997:98) 

och kritiserats av (Vilkko 1997:112-114) biografiforskare. Biografins 

samhälleliga förankring; i synnerhet i konstnärsbiografier och biografins 

gestaltning av livet som ett lineärt levnadslopp, utgör stridsämnet i dessa 

diskussioner. Debatten är mer angelägen i skrivna biografier än i muntliga 

memoarer och i konstvetenskapliga diskussioner omkring estetikens autonomi. I 

muntliga berättelser är framställningen i mindre grad kontinuerligt förlöpande 

och lineär utan är istället mer fragmentarisk och går ofta in på avvägar – den 

styrs inte av samma produktionsvillkor och form som skriven text. 

 Dagböcker, brev och andra skrivna dokument kan erbjuda rikt material för 

analysen av habitus. Men sådan information är svår att finna och få tillgång till 

om företagsledare som fortfarande är yrkesaktiva. Inte heller brev är 

oproblematiska vid tolkningen av en personlighet som Olof Lagercranz 
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(1997:168) visar i diskussionen om August Strindbergs brevväxling. Författarens 

brevväxling fungerade i hög grad som en övning av litterära tekniker snarare än 

som enkel avspegling av sinnestillstånd eller personlighetsdrag. C. Wright Mills 

har genomfört en analys av företagsledare i boken The Power Elite ([1956]1981) 

som ligger nära en habitusanalys. Mills skriver att direktörerna snarare är talare 

och lyssnare än läsare och skrivare. De läser sällan skönlitteratur eller filosofi och 

skriver korta promemorior (ibid.:130). Informanterna i denna undersökning 

avviker dock från Mills konklusion eftersom många av informanterna framför 

läsning som sitt hobby. Här åskådliggörs eventuellt samhällets förändring mot 

allt mer kunskapsintensiva verksamhetsformer, där människor i alla ledande 

kategorier ständigt måste förkovra sig i sina kunskaper. Men det är trots allt 

osannolikt att de skulle vara aktiva dagboksskribenter. Däremot kunde framtida 

forskning om företagsledares habitus även uppmärksamma och analysera 

systematiskt den litteratur som företagsledarna tillägnar sig. 

 Av Bachtin (1991) nämnda innehållsliga teman i biografier kan intervjuerna 

klart konstateras beröra yttre teman mera än inre. Informanterna har endast i liten 

utsträckning gett uttryck för egna sinnesstämningar eller känslor. Egen 

existentiell reflektion förekommer i begränsad utsträckning, även i den del av 

intervjun som tematiserat informanten som individ. Mills (1981:138) hävdar att 

framgångsrika direktörer tenderar att betona tur när de tänker tillbaka på sina 

karriärer. Informanternas medelålder var under intervjuperioden 50 år 

(standardavvikelsen är 7,5 år). De befinner sig mitt i sina karriärer och gör ännu 

inte sådana inre summeringar av sitt arbetsliv.  

 Frågan om livsvärldens globalisering är också en teoretisk ram som pekar mot 

den biografiska undersökningsmetoden. I en existentiell variant av livsvärlds-

analys är den egna reflektiva attityden den viktigaste dimensionen att analysera i 

talet. I en mer fenomenologisk och praxeologisk ansats, som tillämpas här, blir 

talet om handling och verksamhet lika viktiga dimensioner vid analysen av 

livsvärldens globalisering. Men det allra viktigaste att uppmärksamma i talet är 

de rutinartat använda kategorier i verklighetsbeskrivningen och skapelsen av en 

intersubjektiv verklighet med samtalsparten. I det sistnämnda avseendet är den 

fenomenologiska förståelsesociologin heller inte lika individualistisk som den 

weberianska (se t.ex. Weber 1983:13). Men då är det också väsentligt att 

analysera intervjusituationens påverkan på den skapade intersubjektiva 

sanningen; den särskilda vi-relationens betydelse mellan informant och 

intervjuare. Memoaren är en metod som ger, genom friheten att tala utan avbrott, 

rätten till informanten att utforma vi-relationen utifrån dennes utgångspunkter 
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och en sådan strategimodifiering som t.ex. symboliska interaktionister hänvisar 

till, där tolkningar av interaktionssituationen kontinuerligt påverkar det efter-

följande talet (Alvesson & Sköldberg 1994:64-49; Coser 1977:574-575; 

Grönfors 1982:26) kan minimeras.  

 Memoarens begränsning till en tioårsperiod motiveras av periodens relativa 

längd i näringslivet. Tio år är en lång period för företagsledare som agerar i något 

som kallas kvartalsekonomin. Chefers framtida öden kan ibland bestämmas av 

företagets kvartalsredovisning och aktiekursernas fluktuationer. I näringslivet 

sker allt snabbt och denna kategori människor byter också ofta arbete. Det har 

visat sig att även bland undersökningens informanter har tioårsperioden för några 

innehållit arbete inom flera olika företag. För att inte införa en ytterligare 

förändringsdimension i memoaren, som skulle innehålla byte av arbetsplats, 

borde informanten helst ha varit anställd av samma företag. Åtminstone fyra av 

informanterna hade en kortare arbetshistoria i företaget än tio år vilket illustrerar 

företagsledarnas mobilitet. Dessutom har en icke systematisk uppföljning av 

informanternas situation under forskningsprocessen visat att åtminstone två 

informanter har bytt arbetsgivare och två berörts av omplaceringar efter intervjun 

i och med omstruktureringar i företaget. Även mer generella samhälleliga 

orsaker finns till att tio års-perioden valts som undersökningsperiod. Perioden 

efter 1991 har karakteriserats av den bipolära världsordningens sammanbrott 

med de nordiska ländernas större geopolitiska frihet som följd. Medlemskapet i 

EU har varit en av konsekvenserna av denna förändring. Globaliseringsfrågan 

har blivit aktuell under post-1991-perioden och denna aktualitet skulle också ha 

kunnat medföra globalism bland transnationellt aktiva individer. Samtidigt vore 

en kortare memoarperiod problematisk med tanke på undvikandet av alltför 

detaljerad information samt för erhållning av djup och perspektiv i minnandet. 

 Konkret har intervjuerna genomförts så att jag gett en kort inledning till 

undersökningen omkring dess institutionella förankring, generella tematik, 

konfidentialitetstekniker, tidtabell och finansiering, utan att presentera mina 

specifika frågeställningar för informanten. Den undersökningsfrågeställning som 

presenterats för informanten har varit den svensk-finländska fusionen och det har 

understrukits att intresset ligger vid personliga erfarenheter av fusionen, inte 

företagets officiella ställningstaganden.  

 Vissa fusioner har varit ägardrivna, andra ledningsdrivna. I de föregående 

fallen kan ledningens lojalitet med ägarnas beslut vara mindre. Informanterna har 

exempelvis framfört vikten av att vinna själar vid företagsköp. Det är viktigt att 

få den operativa ledningen och personalen i det förvärvade bolaget att stå bakom 
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köpet och börja arbeta för den nya ägaren. Det är möjligt att ledningen förhåller 

sig mer kritiskt till en ägardriven fusion och vågar endast framföra sin kritik 

under konfidentialitet. 

 Informanten har förklarats att intervjun och informationen i sin helhet är 

konfidentiella och att personerna eller företagen på basis av intervjun inte 

kommer att kunna identifieras. Anonymitetsprincipen har betonats för att få 

tillgång till informanter, för att möjliggöra friare diskussion från deras sida, på 

grund av affärsföretagens informationsstyrning och tematikens möjliga 

känslighet, och innebär att informanterna måste hållas hemliga. Tekniken bakom 

bearbetningen och förvaringen av intervjuerna har redogjorts och informanten 

har försäkrats att utomstående inte kommer i beröring med det insamlade 

datamaterialet. Informanterna har också berättats att koder används i anslutning 

till datamaterialet för att andra än intervjuaren inte skall kunna identifiera 

informanterna. De har även fått veta att endast valda delar av intervjuerna blir 

redovisade och alltid så att personen och företaget döljs. En grundlig presentation 

av konfidentialitetsteknikerna har sannolikt inneburit en fördel gällande tillgång 

till informanter och informationens uppriktighet och riklighet genom att många 

informanter hänvisat till att företaget är ett börsbolag och genom att fusionerna 

varit av olika art. Företagens framgång i kvartalsekonomin sammanhänger med 

en lyckad intrycksstyrning (jfr Goffman 1988) och publicitet omkring fusioner – 

som kanske inte alltid har varit lyckade – kan leda till svängningar i 

börskurserna.  Det har också betonats bland informanterna att man inte vill läsa 

om dessa frågor i kvällspressen och det har hänvisats till företagets karaktär av 

börsbolag. Även sådana frågor har ventilerats huruvida man gjort kontrakt med 

hjälparbetskraften som anlitats för utskrivning av intervjuer från ljudband med 

hänsyn till tystnadsplikt. Konfidentialiteten har också betonats av andra 

elitforskare i deras metodologiska diskussion: Anu Kantola (2002:76) drar 

liknande slutsatser om konfidentialitetens stora betydelse i elitintervjuer; Johan 

Galtung (1967:154-155) konstaterar att elitinformanter ofta är rädda för att 

anonymitet inte följs och att studiet kommer att användas som bas för social 

kritik mot personerna.  

 Explicita frågor har ställts i minimal utsträckning och egentligen endast ifall 

berättelsen stött på problem på grund av materialbrist; ifall personen upplevt att 

han inte har något mer att berätta eller tillägga. Då har tips och vinkar för fortsatt 

berättande lagts fram. I vissa fall har följdfrågor ställts till det tidigare ifall a) det 

sagda har varit oklart, b) temat har varit särskilt intressant för mig eller för 

informanten, c) det har uppkommit spontant en följdfråga som kunnat belysa 
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djupare den diskuterade frågan och d) följdfrågan har ökat respondentens 

motivation för intervjun. En likartad öppen intervjustrategi har tillämpats i den 

Sitra-undersökning från 1995 med Finlands mest centrala beslutsfattare som Anu 

Kantola analyserade i sin avhandling om av den ekonomiska krisen i början av 

1990-talet (Kantola 2002:71).  

 Bifall eller kommentarer till svaren har i mån av möjlighet undvikits och en 

strävan efter ett så neutralt nyfiket förhållningssätt till det berättade som möjligt 

har kultiverats. Detta har dock inte lyckats på bästa möjliga sätt. Även 

intervjuaren har ofta åsikter om det som behandlas, kan vara trött och led och det 

kan ibland vara svårt att dölja dessa tillstånd. Att undvika ge bifall i interaktionen 

kan också fenomenologiskt innebära vissa problem. Människorna förväntar sig 

samspel i interaktionen som visar att det sagda är förståeligt, att det råder enighet 

om saker och ting och att den andra är intresserad och inte fientligt inställd. 

Elitinformanter visar enligt Mykkänen (2001:118) när man skall reagera på 

humor, när det är dags igen att bli allvarlig och vilka som är lämpliga 

gemensamma bekymmer. Att bryta mot sådana underförstådda och outtalade 

förväntningar kan upplevas som tyst kritik och även annars ifrågasätta 

interaktionssituationen i grunden. Den väcker misstankar hos samtalsparten, som 

vanligen väntar sig någon form av responsivitet i interaktionen. Små detaljer i 

interaktionen kan ibland styra tolkningarna och situationsbestämningarna, vilket 

de som hänvisar till personkemi ofta intuitivt uppfattar. I interaktionssituationer, 

med intressen inblandade hos deltagarna, uppvisas ofta högre grad av kodifiering 

och kontroll av dialogiskhet och responsivitet. Jag har försökt undvika att skapa 

en upplevelse av intressen och behov av kontroll. En experimentell aspekt i 

intervjun skapas i situationer med utebliven responsivitet och en risk finns för att 

interaktionens grundläggande krav på konsensus inte uppfylls och 

kommunikationen bryts.  

 En motsatt strategi har emellertid också sina problem. För stor medgörlighet 

kan av elitinformanter tolkas som undfallenhet och konformism som inte 

förtjänar respekt. Å andra sidan kan även medgörlighet väcka misstankar och 

den kan tolkas som insmickrande list (jfr Ekwall & Karlsson 1999:157). Den 

teoretiska motiveringen till strategin att minimera responsiviteten är försöket att 

utöva epoché i själva interaktionssituationen. Intervjuarens förutfattade meningar 

eller reaktioner borde inte få komma åt att fabricera en viss respons. Skälet är 

med andra ord metodfilosofiskt detsamma som försöket att undvika ställa 

explicita frågor.  

 Men det är inte lätt att ställa sig vid sidan av den konstruerade intersubjektiva 
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verklighet som skapas under intervjuns gång, varken som utelämnat bifall, eller 

som utträde ur en situationell intersubjektiv verklighet. Det kan alltså inte påstås 

att intervjuerna skulle fungera som ett epochébaserat test av det intersubjektiva. 

Dels beror detta på metodiska tillkortakommanden, dels på elitinformanternas 

vana att ”hålla låda” och deras självsäkra övertygande som ställer sig opåverkad 

av bristen på bifall och förekomsten av motsägelser. Elitinformanter låter sig 

sällan rubbas i sin övertygelse (jfr Solbrække 2002:18) och då upplöses 

samspelets problematik. Men memoaren som intervjuform minskar på behovet 

av bifall och responsivitet och ger fritt spelrum för informanten att berätta om sitt 

liv. Det är inte heller en brytning av intersubjektiviteten i dialogen som erbjuder 

det rikaste materialet om rutinartade kategorier och självklarheter. En sådan 

brytning frammanar snarare reflektion och visar outtalade bakgrundsförvänt-

ningar som görs problematiska. Trots att bifall alltså har undvikits, har även en 

smidig kommunikation eftersträvats. 

 Betydelsen av att förbereda sig ordentligt inför elitintervjuer poängteras av 

exempelvis Juri Mykkänen (2001:119-120). Elitinformanter är ofta mer kritiska 

än andra och de frågor som behandlas får inte upplevas triviala eller irrelevanta 

(Galtung 1976:156). Kari Nyheim Solbrække (2002) beskriver de särskilda 

problemen med att intervjua elitgrupper, där en frågeställning är under-

sökningens relevans för informanterna. Det kan vara svårt att motivera 

elitinformanter som har knappa tidsresurser, om undersökningen inte anses ha 

relevans för dem. I föreliggande undersökning uppstod inga stora problem med 

att motivera respondenterna till att ställa upp eller tala. Fem personer av 22 

kontaktade blev inte intervjuade. En av dessa personer kunde inte ställa upp på 

grund av arbetsförhinder och två av personerna förmedlade kontakten vidare till 

andra möjliga informanter. Fusionen har skett relativt nyligen eller pågår 

fortfarande när intervjun genomförs och händelserna i anslutning till den är 

sålunda ännu i färskt minne och känns angelägna. Dessutom innebar 

hänvisningen till tidigare intervjuer med motsvarande personer en klart 

motivationsökande faktor. I några fall har dock undersökningens nytta och frågor 

om dess användning tematiserats. En fördjupning i den intervjuades situation 

skapar också motivation hos informanten och hjälper forskaren att klara av 

situationer där informanten på sätt och vis testar intervjuaren (Mykkänen 

2001:119-120). Med strävan att beakta informanternas särart, har intervjuerna 

förberetts genom studier av skriftligt material som företaget publicerat såväl på 

internet som i pappersversion. Informantens uppgift och roll har fokuserats i 

förberedelserna så att ifall uppgifter om personen har saknats, har företagets 
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ekonomiska förhållanden studerats inför intervjuer med till exempel 

ekonomichefer. Förutom företagens publikationer och årsrapporter har även 

deras börslägen erbjudit sådant material.  

 Det uppstår emellertid också problem med försöken att öka motivationen med 

stöd av faktakunskaper eftersom intervjuerna varit öppna och deras innehåll inte 

skulle styras genom att ställa detaljerade frågor. Kommentarer har ibland 

presenterats för att visa att bakgrunden till olika frågor är känd, men samtidigt 

måste en dialogisk inställning hos informanten förhindras där förmodade 

självklarheter undviks genom uttryck som; ”som du ju vet”. Kommentarer har 

också presenterats försiktigt och sparsamt för att inte genom dessa styra 

diskussionen in på nya, färdigt konstruerade spår. Kommentarer av ovanstående 

typ har förekommit ofta i sådana intervjuer där informanten varit medveten om 

att någon annan ur samma bolag intervjuats tidigare. Men förekomsten av sådana 

utsagor innebär också en intressant aspekt av förutfattad gemensam kunskap och 

utgångspunkt. 

 

 

5.4 Analysen och tolkningen 
 

Den rätta och betydelsefulla frågan är vad det innebär att vara människa, inte 

vad självförståelse är, eftersom det inte är fråga om förståelsen utan om 

varat.318 (Carl-Gustaf Lilius, i Hannula 1997:136) 

 

Ett praktikinriktat avståndstagande från den kognitivistiska ansatsen och det 

metodologiska rättesnöret till en attityd av intersubjektivitet och perspektivens 

utbytbarhet är värdefullt i Lilius utsaga. Fritt formulerade intervjuer, utan klar 

struktur och där informantens eget berättande uppmuntras, möjliggör habitusens 

fria spel (till skillnad från i hög grad kodifierade sammanhang) (jfr Bourdieu 

1994:76-86). Hyvärinen (1998) skriver att så kallade narrativa frågor för in 

informantens berättelse i större sammanhang och historier på annat sätt än 

traditionella sociologiska frågor som snarare ger generella och teoretiska svar. 

Inledningen av intervjun med en fråga om de gångna åren i arbetet och fusionen 

är en sådan fråga som leder in informanten på att berätta en berättelse. De 

teoretiska frågorna ställs först till det insamlade materialet (ibid.:323) och 

analysen går ut på en tolkning av innehållet, inte en återgivning av det sagda i 

intervjun (Kantola 2002:57-58). Detta är ett tillvägagångssätt som följts i arbetet. 
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Samtidigt är det utkastade nätet mycket stormaskigt och kan innebära vissa 

validitetsproblem enligt traditionella operationaliseringskriterier. Men här anlitas 

hellre Bachtins (1991) rättesnöre enligt vilken 
 

Texten som sådan är inte död: från vilken text som helst kommer vi alltid i 

sista hand fram till den mänskliga rösten, vi stöter så att säga på människan, 

ibland genom att passera genom en lång räcka förmedlande länkar. (Bachtin 

1991:169)   

 

Bara texter läses aktivt och med tolkning så kommer man åt det talande subjektet 

i vilken som helst text. Texten är betydelsebärande och bär spår av sin skapare. 

Även andra tänkare har framfört likartade uppfattningar om texters, talesätts och 

hållningars materialmässiga rikedom. Exempelvis fenomenologen Maurice 

Merleau-Ponty (2000) tänker i liknande banor: 

 

Det finns inget tal, ingen mänsklig gest, hur än baserad i sedvänja eller gjord 

i ouppmärksamhet, som inte skulle ha betydelse i relation [till historians] 

dimensioner. Jag tror att jag tigit om min trötthet, prästen tror att han inte har 

sagt annat än en fras som är lämpad för situationen, men plötsligt får min 

tystnad eller hans tal en betydelse, eftersom min trötthet och hans förlitan på 

formen inte är slumpmässiga, de berättar om en viss avsaknad av intresse, 

och därmed om en viss attityd till situationen. Från nära håll ser allt i 

händelsen ut att vara slumpmässigt i den stund som den genomlevs: strävan 

efter någonting, ett lyckosamt möte, någon lokal situation verkar avgörande. 

Men slumpmässigheterna upphäver varandra och således anhopas molnet av 

fakta och hänvisar till ett visst sätt att förhålla sig till en mänsklig situation en 

händelse som har bestämda konturer och om vilken man kan tala.319 

(Merleau-Ponty 2000:180) 
 

Allt tal och all text, även tystnad och förhållningssätt avslöjar kulturellt 

betydelsebärande information som är utifrån olika perspektiv analyserbart. I 

denna betydelsemättade bemärkelse är materialets rikedom alltid ett större 

problem än bristen på specifikt material. 

 Som analysnivå finns föreställningar. Deras objektiva riktighet som 

korrespondens med verkligheten är inte särdeles intressant, utan deras yttre 

relevans utgörs delvis av att de ofta kommer att bli verkliga till sina konsekvenser 

(Thomas & Znaniecki 1927; jfr även Berger & Luckmann 1991).320 Men 
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föreställningarnas specifika och egentliga yttre relevans sammanhänger med den 

epistemologiska idealismen som ansats i tidsdiagnostisk forskning. Före-

ställningarna avspeglar samtidens karaktär. I biografiforskningen görs distink-

tionen mellan å ena sidan realister som söker efter korrespondens och placerar 

berättelsens innehåll alltid i det förflutna och å andra sidan konstruktivister som 

hävdar att ihågkommelser görs alltid på dagens villkor, utifrån dess kontext och 

dess kunskapsförutsättningar samt för att konstruera världen (Hyvärinen 

1998:329). I finländsk empirisk forskning har exempelvis Matti Kortteinen 

(1992) i högre grad tillämpat en korrespondensansats, medan Anu Kantola 

(2002) har utgått från en konstruktivistisk ansats. Syftet i undersökningen är inte 

att utgå ifrån intervjuernas eller informanternas verklighetskonstruerande 

karaktär, eftersom företagets verksamhetssätt och framtidsutsikter inte utgör 

analysens frågeställning. Informantkategorin fungerar snarare som en testgrupp 

för och illustration av teoretiska idéers hållbarhet. Samtidigt bidrar intervjuerna 

med empiriskt material till en på induktiv logik baserad teorigenerering. Teorin 

växer så att säga fram som ett resultat av de fynd som görs i analysen av det 

empiriska materialet. Grounded Theory-ansatsen innehåller såväl induktionens 

som deduktionens logik eftersom forskningen i termer av teoretiska 

utgångspunkter och resultat växer fram i själva forskningsprocessen. Sålunda är 

valet av informantkategori viktigt, förutom med hänsyn till test av teoretiska 

utgångspunkter även beträffande utvecklingen av teori. 

 Ur den tillämpade varianten av konstruktivistisk ansats följer också en speciell 

aspekt av reliabilitet. Syftet är inte att bevisa att företagsledarnas tal om 

exempelvis kulturskillnader stämmer överens med verkligheten. En sådan 

verklighetsrelation är inte intressant i sammanhanget. Det intressanta är istället 

huruvida intervjuerna kan sägas erbjuda material för en tolkning om att 

företagsledare tenderar att tala om kulturskillnader. Reliabiliteten handlar alltså 

om huruvida de andragradstypifieringar som görs av forskaren är rimliga mot 

bakgrunden av de förstagradstypifieringar som företagsledarna gör i sitt tal (jfr 

Alasuutari 1994:106-107). Med obefintliga möjligheter att här redovisa för och 

återge intervjuernas innehåll, måste reliabiliteten motiveras på andra sätt. 

Informationens reliabilitet ökas av datainsamlingsmetoden. Företagsledarnas 

tankekategorier mäts precist genom att de får tala fritt och genom att specifika 

frågor undviks. Med hänsyn till innehållet; de specifika tillämpade tanke-

kategorierna i företagsledarnas tal och den relativa betydelsen hos det som valts 

ut som indikation på tankekategorier i förhållande till annat tal, kan ingen formell 

reliabilitetstest framföras. Reliabiliteten är kontextuell, situationell och 
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teoriförankrad. Men graden av saturation och nomotetisk information i det 

insamlade talet utgör en form för reliabilitetstest. Om saturation uppnås snabbt 

på teoretiskt relevanta områden och informationen börjar upprepa sig, är detta ett 

tecken på att mätningen är reliabel. I undersökningen har dock ingen formell test 

på saturation anlitats. 

 Det är validitetsmässigt relevant att analysera materialets och i synnerhet de 

intervjuade företagsledarnas representativitet för denna kategori människor. 

Validiteten handlar alltså om valet av informanter. Kan den individuella 

variationen anses vara under kontroll och erbjuder den anlitade snöbolls-

samplingen representativitet? Ett centralt argument för materialets validitet är att 

de informanter som intervjuats representerar i sig själva en stor del av den 

relevanta undersökningspopulationen. De uppskattas representera cirka 10-15 

procent av direktörskategorin på ledningsgruppsnivå i de undersökta företagen. 

De fem företag informanterna representerar är också en stor andel av alla svensk-

finländska transnationella företag och är centrala ekonomiska aktörer. Företagen 

utgör ungefär hälften av alla större svensk-finländska företagsfusioner som blivit 

transnationella under de gångna tio åren. 

 En ytterligare aspekt på validitetsproblematiken är om intervjuer med 

memoarstrategi producerar typiskt tal för företagsledare (jfr Kantola 2002:70-

71). Genom att personerna har ombetts berätta fritt om sina erfarenheter, 

motsvarar talet i stort sådant tal som företagsledare normalt producerar. 

Direktörer är de som har rätt att tala, medan underlydande lyssnar och 

implementerar. Såtillvida förverkligas direktörers rätt att tala även i intervjuerna. 

Men deras verksamhet är i normala fall mer pragmatisk, operativ och konkret. 

De tenderar inte att välja ett så stort perspektiv på sin verksamhet som intervjun 

inviterar dem till. Detta kommer också fram i några kommentarer till 

intervjuerna, där informanterna noterar att de inte vanligtvis har möjlighet att 

fundera över sådana saker i sin vardagliga verksamhet. Men direktörer bör ha 

förmåga att sätta saker i perspektiv och kunna lokalisera även den vardagliga, 

operativa verksamheten i ett större sammanhang. Det är ett av kraven som ställs 

på företagsledare till skillnad från specialister.  

 Analysen av fältförekomst görs genom analyser av vad som kan kallas 

diskurser och typifieringar om företagsstruktur, marknader, informantens och 

företagets konkurrenter (specialiserade omkring något), presenterade mål-

sättningar i verksamheten, attityder och värderingar samt slutligen fördelningen 

av tillgångar – specifikt fältaknutet kapital: erfarenheter av transnationell verk-

samhet, pengar, avancemang, språkutbildning, resor osv. För att citera Broady 
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(1990:285):  ”för  studiet  av  fält är utforskandet av modus operandi, [---] hur 

[---] föreställningar och praktiker produceras och befästs, överordnat 

utforskandet av opus operatum, de så att säga färdiga [---] föreställningarna 

och praktikerna.” Intervjuerna uppfyller detta krav bättre än en utvidgad analys 

av företagets skriftliga material skulle göra. Diskurserna är i enlighet med en 

retorisk läsning (jfr Hyvärinen 1998:327) nödvändiga teman som måste 

behandlas i samband med intervjuer om företagsfusioner. De är framkallade 

såväl av teori om organisationsstruktur och transnationell marknad som induktivt 

av intervjumaterialets beskaffenhet och innehåll.  

 Hur aktörer ”dansar tillsammans” tematiseras i intervjuerna. Det handlar om 

en vanlig metafor för social integration (Bourdieu 1990:292) som visar hur 

”olikhet kan orkestreras till gemensam rörelse”. Tal om kulturskillnader och 

konflikter indikerar bristande överensstämmelser på habitusnivån, trots att 

människor är disponerade att fungera i en profithyllande postindustriell 

marknadsekonomi och delar samhällsklass, utbildningsnivå och fritidsintressen. 

Analysen av aktörers habitus genomförs som diskussion och presentation av ett 

idealtypiskt nationalistiskt företagsledarhabitus, för att undvika avslöja vilka de 

intervjuade informanterna är. Samtidigt kan också sociologiska analysens 

generalistiska giltighetsanspråk bibehållas, som gör att resultatet i viss 

utsträckning gäller även för andra individer och andra undersökningstidpunkter. 

Idealtypen är inte bunden till en konkret, empirisk individ och har sålunda en 

bredare giltighet (Weber 1977:96-163). 

 För att träffa på nationalistiska habitusens dimensioner måste till en början 

sätten att tala i nationella termer kartläggas. Intervjumaterialet har inledningsvis 

genomgåtts och analyserats med hjälp av en diskursfokuserande innehållsanalys. 

Denna analys har väglett i habitusanalysen av informanternas benägenhets-

struktur. För en analys av de samhälleliga diskursernas utseende har förutom 

intervjuer, företagsledares skriftliga memoarer och biografier, företagshistoriker 

och kulturkonsulters böcker, även massmedieinnehåll analyserats. Här har 

tidningspressen ägnats särskild uppmärksamhet.  

 Diskursanalysen har baserats på de typifieringar som talarna själva producerar 

och som teoretiskt är olika aspekter av samma fenomen. Men denna läsning har 

ändå varit teoristyrt selektiv, så att det uttalade har uppmärksammats när det är 

relaterat till det teoretiskt relevanta. De typifieringar som informanterna 

producerar omkring annat, exempelvis sina inkomster, har lämnats åsido.  

 Således är indikatorerna på transnationella fält, vardaglig nationalism och 

nationalistisk habitus både teoriförankrade och framkomna ur intervjumaterialet 
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och de övriga undersökningsmaterialen. Skillnaderna finns i olika analysers olika 

betoningar. Fältanalysen bygger huvudsakligen på teoretiska resonemang av 

Bourdieu kombinerade med intervjuer och litteratur om transnationella 

företagsorganisationer. Vardaglig nationalism analyseras med hjälp av en 

kombination av intervjudiskurser, samhällsdiskurser och fenomenologisk teori 

och slutligen i vardagliga nationalismens underavdelning; i habitusanalysen 

kombineras alla dessa element. Analysen av vardaglig nationalism har även tagit 

fasta på individuella egenskaper. I analysen av habitus har många subtiliteter, 

stilistiska aspekter och oavsiktliga, teoretiskt relevanta uttalanden uppmärk-

sammats. Habitusanalysen har utmynnat i konstruktionen av ett idealtypiskt 

habitus som presenteras.  

 

5.4.1 Lässtil och analysmetod 

En grundläggande utgångspunkt i läsningen av intervjuer har varit en kritiskt 

distanserande attityd till det sagda. Ett försök att läsa mellan raderna, att 

kontextualisera och ifrågasätta har gjorts. Dock inte bokstavligen mellan raderna, 

dvs. genom att nödvändigtvis tolka dolda meningar i det sagda, utan genom att 

placera det sagda i ett sammanhang, som talaren kanske inte alltid ser med den 

omedelbara avsikt som finns med uttalandet. Läsning mellan raderna 

framkommer med andra ord i huvudsak som ett sätt att välja indikatoriska 

utsagor för teoretiskt relevanta frågeställningar. Sociologin har ofta som sitt syfte 

att analysera och belysa sådant som av individerna inte direkt explikeras och 

sådant som ofta tas för givet eller som man inte reflekterar över. Den 

durkheimianska traditionen (Broady 1990:256) och den hermeneutiskt inriktade 

forskningen (Alvesson & Sköldberg 1994:35) har ofta haft detta som sitt syfte. 

Pierre Bourdieu framför som sociologens primära uppgift avslöjandet av faktorer 

som påverkar beteendet bakom individernas omedelbara medvetande. Han 

hävdar att sociologins kritiska uppgift är att avslöja det som är censurerat och 

förnekat, att avslöja den dolda sanningen (se Bourdieu 1993:9; 1995:91, 300). 

Solbrække (2002:19) skriver att en kritisk analys kan bygga på de frågor som 

ställs och hur materialet analyseras, snarare än i sättet man skaffar sig tillgång till 

ett fält. Många människor är tveksamma över att ställa upp på intervjuer som 

riskerar innebära kritik. När en kritisk ansats tillämpas i det empiriska arbetet 

görs detta främst på analysen av det färdigt insamlade intervjumaterialet. 

 Den epistemologiska idealismens och fenomenologins utgångspunkter har 

varit vägledande i den empiriska undersökningen, som även möjliggör många 
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olika lässtrategier. Grundnivån för den tillämpade läsningen är ideationell snarare 

än interpersonell eller textuell. Den ideationella nivån hänvisar till innehållsliga 

aspekter av världens egenskaper, processer och relationer (Hyvärinen 1998:316). 

Men uppmärksamhet på det ideationella är även ett sätt att nå fram till den 

vardagliga praktiken, det rutiniserade sättet att förhålla sig till olika företeelser. 

Kantola (2002) för en diskussion omkring problematiken med att inte enbart läsa 

intervjuer så att de stöder det egna tänkandet. Hon utarbetade metodiskt olika 

tabeller där olika informanters synsätt genomgicks för att kontrollera 

representativiteten och riktigheten i tolkningarna (ibid.:85-89). Här har en strikt 

formalisering och kodifiering av läsningen av intervjuer undvikits och istället har 

en kvalitativ och metodiskt pluralistisk innehållsanalys använts. Den kan sagas 

vara konfigurationell på så sätt att den söker efter de konfigurationer321 som 

förekommer i intervjuerna. Andra forskare har pekat på farorna med att 

kvalitativ forskning ibland tenderar, inspirerad av positivismen och 

naturvetenskapen, att formalisera forskningsprocessen i så hög utsträckning att 

själva poängen går förlorad (Solbrække 2002:13). En sönderspjälkning av det 

under intervjuns gång sagda i olika logiska kategorier (variabeltänkande), enligt 

någon bestämd metodisk dimension, där kategoriernas relationer dessutom ofta 

kartläggs i kvantitativa och relativa termer, leder exempelvis lätt till en förlust av 

intervjuns sammanhang. En diskursiv och fenomenologisk läsning i inramningen 

av transnationella fält och nationalismen bland transnationella aktörer har varit 

rättesnöret för läsningen av intervjuer. Denna metod att läsa intervjuer har 

inneburit en helhets- och sammanhangsinriktad analys med uppmärksamhet på 

relevanta indikatorer som sedan i mer detaljerad form lyfts fram från själva 

intervjumaterialet i och med läsningen. Indikatorernas relevans garanteras av 

utsagans upprepning samt ett befintligt kommunikativt förhållande med 

samhällsdiskurser och med teorin, alltså uteslutande innehållsliga kriterier. Ingen 

form av uträkning har tillämpats i läsningen av intervjuer. 

 Intresset i arbetet ligger inte på reflexivt formulerade medvetna ståndpunkter 

med vilkas hjälp exempelvis identitet skulle kunna spåras. Den kategori inriktade 

läsningen är sålunda lämpligare för den tillämpade metateoretiska ansatsen än 

exempelvis en retorikanalys vore. Det är rutinartade uttalanden, i dessa 

tillämpade kategorier och en naturlig attityd som uppmärksammas. Sådana 

talesätt som ofta förekommer i förhållande till arbetsomgivningens förändring 

under de gångna tio åren och i förhållande till organisationen lyfts fram. 

Diskursmetod och fenomenologisk andragradstypifiering har också tillämpats i 

analysen av aktörers nationalistiska habitus såtillvida att några återkommande 
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innehållsliga teman har analyserats. Diskurser och andragradstypifieringar är ett 

sätt att få tag på tankekategorier, eftersom all beskrivning är språklig beskrivning 

och datainsamling har skett genom intervjuer, inte observation av beteende. 

Sålunda får analysen av habitus en strukturalistisk (diskursiv) nyans, snarare än 

praxeologisk.  

 Det är närmast en foucauldiansk tolkning av diskursbegreppet som anlitas i 

detta arbete, vilket innebär en bred samhällelig förankring av diskurserna, inte 

endast deras lingvistiska struktur.322 Kantola (2002:62-65) beskriver Foucaults 

diskursbegrepp som talesätt som avspeglar världsåskådningar och diskussions-

rymder där individerna positionerar sig i förhållande till varandra. Alasuutari 

(1994:185) betonar å sin sida att den foucauldianska diskursanalysen framhäver 

diskursernas institutionella och organisationella förankring. Av dessa två olika 

sätt att bedriva foucauldiansk diskursanalys är Kantolas (ibid.) bättre lämpad för 

undersökningens fenomenologiska ansats, eftersom den i högre utsträckning 

betonar den tolkande aktören. Båda metoderna tillämpas dock, och resultatet blir 

närmast en kombination av dessa. Analysen av fältförekomst har nämligen en 

mer strukturalistisk karaktär och ser hur tal sammanhänger med institutionella 

och strukturella förhållanden. Materialmässigt har också två olika slag av 

diskursanalyser tillämpats: den första kan kallas samhällsdiskurs, den andra 

intervjudiskurs. Den föregående förekommer oberoende av genomförda 

intervjuer och återfinns i massmedia (tidningar, böcker, film, radio, television 

och musik), i företagsledares memoarer och i annan företagslitteratur. Den 

senare diskursanalysen söker efter likheter och återkommande samtalsämnen 

och -sätt i intervjumaterialet. Metoderna har kombinerats i framställningen och 

bearbetningen av den framväxande textuella produkten. 

 Analysen av aktörers habitus följer i högre utsträckning en läsmetod som 

härstammar från analysen av biografier, närmare bestämt den variant som 

innebär sökandet av samhället i människan (Hyvärinen 1998:312; Jonsson 

1997:87-102; Nilsson 1997:24-25). Habitus kommer som följd av detta att 

presenteras i form av en idealtypisk, vardagligt nationalistisk habitus. Men 

habitusanalysen förankras även i de producerade diskurserna.  

 Hyvärinen (1998) skriver om olika konkreta sätt att läsa biografier; tekniker 

för att uppmärksamma olika, bestämda aspekter i texten. Han gör åtskillnad 

mellan språklig, narrativ, retorikuppmärksammande och realistisk läsning. Även 

så kallad aktantanalys förekommer ibland som analysmetod i detta slags 

kvalitativa undersökningar. Det är dock meningslöst att hålla olika lässtilar strikt 

i sär, eftersom blandformer ofta används. Den hermeneutiska analysen bygger på 
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en kontextualisering och en helhetsförståelse av den mening som produceras i 

talet. Det centrala är den konstellation som gäller i intervjun och för informanten. 

I detta arbete har lässtilen inte uttryckligen tagit fasta på den språkliga, retoriska 

eller narrativa formen, utan rättesnöret är en kritisk kontextrealism genom 

epistemologisk idealism. Med andra ord: vägen till en kontextuell sanning om 

existerande diskurser och de av människorna tillämpade tankekategorierna går 

via analysen av tankarna och uppfattningarna. I analyser av aktörers habitus 

måste då även de språkliga strategierna uppmärksammas. Detsamma gäller för 

de retoriska inslagen som också lägesbestämmer aktören i förhållande till ett fält 

och till andra aktörer. Även en  narrativ läsning finns med i bakgrunden som ett 

sätt att få insikt i berättelsens (intervjuns) struktur och helhet. 

 Habitusanalysen innebär också en relationistisk fenomenologi (Broady 

1990:246) där det specifika hos de analyserade människorna relateras till andra 

kategorier människor. Informanternas klädsel kan exempelvis relateras till 

klädseln generellt i svenskt och finländskt arbetsliv och konstateras vara mera 

formellt och uniformaktigt än vad som allmänt dominerar och klart mer formellt 

än inom t.ex. universitetsvärlden. Informanternas habitus åskådliggörs ännu 

bättre när samma klädsel jämförs med den klädselkod som gäller bland 

affärsmän i London. Att de intervjuade affärsmännen i denna jämförelse har 

mindre formell klädsel och tillåter större individuell variation, och i vissa 

sammanhang inte gör det, är också belysande i enlighet med den relationistiska 

fenomenologin för individernas habitus. Och studier av praktiskt bemästrande 

(Broady 1990:231) av sociala situationer – såsom intervjukontexten och kravet 

att kunna berätta en berättelse – utgör också en central aspekt av habitusanalysen. 

Analysen av habitus fäster sig vid mer fundamentala aspekter än medvetna 

avsikter (ibid.:253) och har därför som uppgift att helhetsmässigt analysera även 

sådant som inte kan hittas i det sagda. 

 Analysen av habitus fäster också uppmärksamhet vid beskrivningar av 

individualitetens och personlighetens förändringar. Beskriver individerna att de 

genomgått subjektiva metamorfoser samt hur och i anslutning till vad har detta 

skett? En sådan läsning får sin grogrund från Michail Bachtins (1991) begrepp 

kronotopen och bland annat analysen av personbeskrivningarna i antikens 

äventyrsromaner (ibid.:14-66). Dessa romaner är reseskildringar som kastar in 

individerna i farliga äventyr, men varur hjältarna alltid utträder oskadda och 

oförändrade. När informanten exempelvis säger sig vara 50 år gammal, 

genomlever en nostalgifas och sörjer över gångna tider där man hann med en 

runda golf i anslutning till en arbetsresa, beskriver detta istället en smärtsam 
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förändring hos individen. Smärtsamheten illustrerar benägenhetsstrukturen och 

det viktiga för personen. 

 Det är skäl att ännu i korthet beröra skillnaden mellan diskursanalys och 

habitusanalys. Båda har sitt idéhistoriska ursprung i en poststrukturalistisk 

diskussion men de fokuserar olika aspekter av det mänskliga. Någon kanske 

frågar sig på vilket sätt habitus begreppsliga särart och avvikelse från diskurser 

kommer fram i behandlingen av datamaterialet. Svaret är att diskursanalysen och 

habitusanalysen relaterar till enskilda intervjuer på olika sätt. Diskursanalysen ser 

intervjuerna som text och de olika intervjuerna kan sammanfogas till en enda 

lång text. I texten söks sedan efter tankekategorier och typifieringar. Denna text 

börjar inte i intervjuerna och slutar heller inte här, utan finns överallt i samhället. 

I habitusanalysen betonas däremot den enskilda intervjun. I habitusanalysen söks 

efter en referensram eller benägenhetsstruktur som analytiskt sett skapar en 

koherens i den inkoherenta information som informanten producerar. Kategorier 

och förstagradstypifieringar, narrationsteknik, retorik, språkliga strategier och 

symboliskt material utgör hållpunkter för habitusanalysen. Dessutom 

uppmärksammas sådant som hör till intervjukontexten såsom bemötanden, 

klädsel och iscensättning av situationen. Intervjuerna hålls med andra ord 

separata i habitusanalysen och det söks efter en personprofil som globalistisk 

eller nationalistisk. Habitusanalysen är dock inte en personlighetsanalys, utan 

samhället i förkroppsligad form. Eftersom det är förkroppsligat är gränserna 

mellan enskilda individer – det vill säga i detta sammanhang intervjuer – relevant 

till skillnad från diskursanalysen. Såtillvida är habitusanalysen också trogen den 

muntliga memoarformen som informationskälla. 

 

 

5.5 Några kritiska reflektioner kring intervjuerna 

 

Matti Kortteinen (1992) lyfter med förtroendeingivande medvetenhet fram 

metodologiska problempunkter vid etnografisk forskning och problemen med 

korta intervjuer. Han för fram existensen av en ofta beskriven så kallad 

lycklighetsmur (onnellisuusmuuri) som ett hinder för att få människorna att 

berätta om sina inre känslor och upplevelser (ibid.:37-38, bilaga 1). Även Roos 

(1987) presenterar begreppet i analysen av vanliga finländares skrivna memoarer 

om livet. I Kortteinens realistiska och hederfokuserande ansats är detta klart ett 

problem i intervjuerna som han måste försöka lösa. I den tillämpade ansatsen 
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med kombination av arbetserfarenheter och personlighetsbeskrivning i 

föreliggande undersökning finns också motsvarande dilemma. Det har visat sig 

att många informanter är rätt så reserverade i att berätta om sig själva, trots att det 

i intervjuns början betonats att undersökningen har en aktörsansats. Det är dock 

möjligt att intervjuns första del som berört fusionen och företaget gör att 

informanterna har haft aningen svårt att vända tankarna till sig själva som person 

trots att de inledningsvis berättats att andra delen av intervjun kommer att beröra 

sådana aspekter. Men informanterna är kvicktänkta individer och kan 

omorientera sig snabbt i olika situationer. En annan förklaring till knappheten i 

personbeskrivningen är den allmänna strategiska försiktigheten hos dessa 

informanter eftersom de är nyckelpersoner i stora organisationer, är 

genomtestade vid anställningarna och är kända till sina egenskaper på 

arbetsmarknaden genom så kallade Head Hunters verksamhet. Konkret innebär 

detta att analysen av habitus förutom innehållet i det sagda även måste bygga på 

de språkliga och retoriska medel som informanterna använder i sina berättelser 

och informanternas hela sätt att närvara i intervjusituationen. Som 

tilläggsmaterial har även enkätsvar använts som innehåller ett antal 

personrelaterade frågor. Men lycklighetsmuren är inte här en i hög utsträckning 

döljande och misskännande323 mekanism, utan dessa personer är också 

framgångsrika och lyckligt lottade människor från vilka en eländighets-

beskrivning inte är att vänta. Problemet är antagligen betydligt större bland 

medelklassinformanter eller utsatta grupper där förhållanden och upplevelser kan 

vara svåra, men umgängesnormerna gör att informanten inte släpper intervjuaren 

in på livet.  

 Memoaren har i sammanhanget även två metodologiska problem. Det första 

problemet gäller reflexionens och kognitionens ontologiska ställning. Memoaren 

tenderar att ha en textuell syn på individen. I följe praxeologin skulle observation 

av aktörers handlingar vara lika central som analysen av deras idéer. Men med 

denna informantkategori och undersökningens praktiska villkor har sådan 

observation av faktiskt beteende inte möjliggjorts. Det har inte varit möjligt att 

leva tillsammans med företagsledarna eller delta i deras arbete och resor. En 

metaforisk användning av memoarbegreppet i intervjusituationen är inte heller 

lika kognitivistisk som en skriven memoar är. I intervjusituationen är 

tidsresurserna och förutsättningarna till reflektion begränsade. Flera rutiniserade 

förhållningssätt genomsyrade av common sense, intersubjektiv enkelhet och 

normalt prat förekommer i en sådan memoarsituation. Vid en skriven memoar 

innehar författaren däremot mer kognitiv agentur, exempelvis genom 
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framförseln av mindre tillgängliga inre betraktelser, än i en dialogisk 

intervjumemoar där en diskursiv förankring till den gemensamma verkligheten 

ständigt måste bibehållas. 

 Det andra problemet hänger ihop med inriktningen av memoaren på fusionen, 

när den uttryckliga analysen egentligen går ut på andra frågeställningar, och 

fusionen endast är en del av det som tematiseras i analysen och snarare utgör 

grunden för urvalets utformning. Fusionen utgör ett urvalskriterium som inramar 

undersökningsobjektet till ett transnationellt sammanhang snarare än utgör den 

huvudsakliga forskningsfrågan. Samtidigt innehåller fusionsdiskussionen många 

teman som skulle möjliggöra egna undersökningar med andra frågeställningar. 

Såtillvida är undersökningens problemställning mycket snävare och mer specifik 

än datamaterialets innehåll. Eller annorlunda tänkt är forskningens teoretiska 

frågeställningar betydligt mer omfattande än endast fusionens topos, men 

fusionen är ett sätt att nå dessa frågeställningar. Samma praktiska argument 

måste framföras som ovan beträffande tillgång till informanter i denna kategori 

människor. Det skulle vara svårt att få tillgång till dessa aktörer med 

undersökningsteman såsom analysen av nationalistiska tankekategorier. Även ett 

avslöjande av globaliseringstematiken skulle sannolikt ha lett till en defensiv 

inställning hos informanterna efter de oroligheter som ledsagat ekonomiska 

toppmöten under de senaste åren. Globaliseringen har blivit ett politiskt laddat 

begrepp i dagsaktuella ekonomirelaterade diskurser. Detta framkommer också 

indirekt i informanternas språkbruk, där de föredrar ordet internationalisering 

och undviker användningen av ordet globalisering. Däremot är fusionen en 

konkret process som informanterna genomgått och om vilken de är motiverade 

att diskutera och har en vilja att dela med sig av sina erfarenheter. Fusionen kan 

med andra ord betraktas som en konkretiserad motsvarighet till livsvärldens 

globalisering. Det är heller inget ovanligt förhållande i kvalitativ forskning, utan 

snarast en inneboende aspekt vid en sådan uppläggning, att endast en del och 

vissa aspekter av det insamlade materialet blir föremål för analys. Att någonting 

teoretiskt generellt lyfts fram och analyseras i allmänt tal och diskussion av 

diverse teman, kan även anses som en styrka i uppläggningar som fokuserar på 

rutiniserade förhållningssätt och självklarheter. 

 Ett ytterligare problem som ofta framförs i anslutning till intervju-

undersökningar och memoarer är möjligheten att minnas korrekt vad som hänt. 

Detta problem diskuteras exempelvis av Kantola (2002:76-77) i hennes rätt 

likadant upplagda studie omkring den ekonomiska politiken under den 

ekonomiska recessionen. Med den tillämpade fenomenologiska och konstruk-
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tivistiska ansatsen är detta egentligen inte ett problem såsom i korres-

pondensinriktad epistemologi (Alvesson & Sköldberg 1994). Intresset ligger här 

istället vid föreställningar och typifieringar. Jag tilltalas också av tanken att det 

förflutna konstrueras i nuet och påverkas av problem som är angelägna för 

tillfället. Sålunda handlar inte undersökningen om hur det egentligen var och 

gick till och den metodologiska reflexionen om huruvida informanterna kommer 

ihåg händelserna rätt. Det handlar istället om att se vad som är angeläget för 

individerna nu och vilka tankekategorier de utnyttjar i sin berättelse om det 

förflutna. Vilket symboliskt material använder sig informanterna av i sin 

berättelse om de gångna tio åren i sitt liv, i sitt arbete och om fusionsprocessen? 

Informanterna konstruerar ju sig själva och sin värld i nuet, i den berättelse de 

skapar när de intervjuas. 

 Intervjun av informanten flera gånger skulle möjliggöra skapelsen av en mer 

förtroendefull relation där olika saker kunde tematiseras olika gånger och där 

samma frågor kunde behandlas på olika nivåer. Tyvärr har detta inte varit möjligt 

inom ramen för undersökningens tidsram. Problemet är också större i en 

uppläggning där syftet är att diskutera hur saker och ting egentligen är, det vill 

säga i en korrespondensinriktad analys. Men även i tolkningar om hurudana 

människor är, förändras tolkningarna ofta över tid och genom att människan 

träffas flera gånger. I denna människokännedom-ansats är tolkningens riktighet 

dock lika mycket beroende av intervjuarnas antal som av intervjutillfällens antal. 

Människor har olika roller till olika interaktionsparter och det är möjligt att den 

intersubjektivitet som kunde skapas genom flera intervjuares tolkningar av 

informantens habitus skulle ge en fastare grund att stå på än en intrasubjektivitet 

genom upprepade intervjuer med samma samtalsparter. Även variationen av 

intervjuaren har varit utesluten inom ramen för den genomförda 

undersökningen. En sådan utgångspunkt måste väljas där relaterandet av 

informanterna till varandra, till andra människokategorier och den 

bakgrundsinformation som erhållits från frågeformulär erbjuder en tillräckligt 

stabil grund för analysen av habitus. 

 Observation genom deltagande i arbetsmiljöer och på möten skulle också vara 

ett effektivt sätt att analysera det transnationellas utseende och nationalismens 

förekomst. Möjligheten att även följa informanterna i deras arbete, på möten och 

resor skulle erbjuda ojämförbart illustrativt material för en habitusanalys. Med 

hjälp av observation skulle tankekategoriernas aktiva spel i sociala situationer 

synliggöras. Och många metodologiska problem omkring konflikten mellan 

reflektion och rutinartad självklarhet skulle kunna undvikas. Med aktörsansatsen 
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skulle detta ha medfört praktiska problem genom att mer formaliserade 

tillvägagångssätt sannolikt skulle ha krävts för att få tillgång till fältet. Nu ställde 

informanterna upp som individer, vilket inte krävde något forskningstillstånd. En 

observationsbaserad metodik skulle antagligen ha krävt ett tillstånd att forska i de 

undersökta företagen. Vad gäller möjligheten att observera eller intervjua flera 

gånger gäller ordspråket att ”det bästa är det godas fiende.” En insistering av 

möjligheten till upprepade intervjuer skulle kanske ha inneburit att många 

informanter helt och hållet skulle ha vägrat ställa upp. 

 Att kontakter etablerats i syftet att bedriva akademisk forskning har 

uppmärksammats i många fall. En positionering i förhållande till universitets-

världen förekommer, som skulle vara intressant i sig som undersökningsområde. 

Budskapet har nämligen inte varit entydigt. Det har talats provokativt och 

nedsättande om ”teoretiska övningar, utan praktisk användning och med 

förbrukning av dyrbar tid” i anslutning till konsultverksamheten vid fusionen. 

Det har berättats om arbetssökning i det akademiska där personen har utsatts för 

en ytterst svår anställningsintervju. Nyttan med forskning har kommenterats i 

förbifarten eller mellan raderna. Men diskussionen har också anknutit till 

familjemedlemmar som forskar eller söker in till universitetsstudier. Det har till 

och med förekommit fall där informanten velat hjälpa med kontakter till andra 

forskare som är igång med liknande undersökningar och uppriktig vilja att hjälpa 

till vid undersökningar har funnits. Universitetsanknytningen kan anses generellt 

ha medfört en viss respekt från informantens sida. Det hänger sannolikt ihop 

med universitetens fortsättningsvis höga status som högsta utbildningsnivå. Men 

det handlar även om universitetens icke-kommerciella och icke-utilitaristiska 

egenskaper, som betraktas öka den producerade forskningens tillförlitlighet. 

Samtidigt har universitetstillhörigheten haft en neutraliserande effekt, som gjort 

att jag betraktats komma utanför fältet och vara ofarlig och har möjliggjort för 

informanten att resonera friare och mer allmänt än vad som är rådande mönster i 

personens dagliga verksamhet. Den allmänna slutsatsen är att denna 

informantkategori har haft en positiv inställning till forskning och har, mot vad 

som ofta antas, gärna ställt upp på intervju.  

 

 

5.6 Redovisningen av den gjorda analysen 
 

I rapporteringen av intervjuutsagor får inte informanterna gå att identifiera. 
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Informantens person har dolts genom att aldrig hänvisa till företagets namn, 

bransch eller informantens befattning. Detta möjliggörs genom positioneringen 

av utsagorna inom diskurser och genom redovisningen av en idealtypisk habitus. 

Det vore intressant att kunna analysera och presentera informanterna som 

individer i biografisk form och skriva habitusanalysen och förekomsten av 

nationalistiska diskurser med anknytning till de riktiga informanterna av ”kött 

och blod.” Såtillvida är exempelvis Fagerfjälls (1997) populärvetenskapliga 

industrihistoria illustrativ och intressant. Tyvärr är detta inte möjligt inom ramen 

för undersökningens uppläggning med förtroliga, personliga intervjuer. 

Anonymiteten måste respekteras på bekostnad av precisionen och informanterna 

måste hållas hemliga.  

 Arbetets teoripresentation har skrivits primärt i dialogisk och dialektisk stil 

enligt formeln: Det är inte precis så, utan snarare så. Men detta kan vi rädda 

från det tidigare påståendet, i likhet med Habermas behandling av andra 

teoretiker ”att tänka med dem för att gå bortom dem” (McCarthy 1984:ix). Det 

handlar alltså i grunden om ett dialektiskt sätt att genomföra begreppslig 

diskussion (jfr Israel 1979:56). Det är också ett allmänt samhällsvetenskapligt 

sätt att komma fram till definitioner efter analyser och logiska resonemang. 

Definitionerna är sålunda, som Allardt (1981:40) påpekar, snarare en del av 

resultaten än utgångspunkter för analysen. Strukturellt förhåller sig 

avhandlingens del två Det transnationella fältet och del tre Vardaglig 

nationalism också dialektiskt till varandra. Men samtidigt skall en dialektisk 

skrivstil även fästa uppmärksamhet vid konkretion och kontextualitet. Såtillvida 

borde alltså dialektiken mellan det abstrakta och konkreta fungera även i 

begreppsliga presentationer (jfr Israel 1979:56; Markovic 1984). I den inledande 

begreppsliga delen har dock empiriska exempel för klarhetens skull uteslutits 

nästan utan undantag. Senare presenteras däremot empiri och teori 

sammanflätade.  

 Kontextualiteten i den förda begreppsliga diskussionen består i rummets, 

tidens, sociala förhållandens och den analyserade samhällssfärens kraft att 

bestämma innebörden för de olika begreppen. Begreppen får sin innebörd av och 

har i sträng mening giltighet endast för de nordiska nationalstaterna under sena 

nittonhundratalet och vid millennieskiftet när statens administrativa kapacitet i 

stort ännu är intakt, välfärdstaten har slagit igenom, och statens legitimitet är 

outmanad trots att ekonomin och affärslivet i Norden genomgår stora 

omstruktureringar i termer av expansion, transnationalisering och koncentration. 

Till denna del är texten i sig själv också en del av en både samhällelig och 
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samhällsvetenskaplig diskurs i Norden. En påminnelse om kunskapens 

produktionsvillkor under sådana omständigheter är på sin plats:  

 

Ett jämförande ögonkast på samhällsvetenskapernas utveckling ger skäl att 

kräva, att modellen som strävar efter att förklara nationalitetens och 

tidsepokens särdrag inom dessa vetenskapers rum, tar hänsyn till två 

grundläggande faktorer. För det första, den sociala beställning som finns på 

samhällelig kunskap, vilken beror speciellt på den dominerande filosofin i 

statliga byråkratier (liberalism eller keynesianism). Ett starkt statligt 

kunskapsbehov har kunnat försäkra gynnsamma förhållanden för 

utvecklingen av en från ekonomiska krafter relativt självständig, men strikt 

till statliga problem underställd samhällsvetenskap. För det andra borde 

modellen ta i beaktande skolinstitutionens och det vetenskapliga fältets grad 

av autonomi i förhållande till dominerande ekonomiska och politiska krafter. 

Autonomin förutsätter säkert en utvecklad kritik av samhälleliga rörelser och 

samhällelig makt, samt på samma gång experternas (jag tänker exempelvis 

på durkheimianer) starka självständighet från dessa rörelser.324 (Bourdieu 

1998:89). 

 

I synnerhet första delen av Bourdieus utsaga äger relevans i ett nordiskt kontext. 

Samhällsvetenskapen har varit anknuten till ett starkt statligt kunskapsbehov och 

därav har också samhällsvetenskapen kommit att kontinuerligt reproducera de 

kategorier som anknyter till staten, såsom exempelvis nation, territorium och 

befolkning. För minoritetsforskare har detta tidvis varit obekvämt. Men samtidigt 

har en samhällsvetenskaplig autonomi också kunnat bibehållas, genom 

forskningens universitetsanknytning, som möjliggjort kritiken av politiska och 

ekonomiska utvecklingstrender. Det är mot denna bakgrund som undersök-

ningens diskursiva position i ett nordiskt sammanhang kan förstås. Att inte ta 

statliga kategorier för givna är en nödvändighet i en samtidsanalys som studerar 

nationalismens betydelse och förekomst och möjliggör, förutom att i sig innebära 

en kritisk ansats, även en relativisering av den etablerade sanningen. 

 I fortsättningen kommer ibland långa citat att redovisas för att åskådliggöra 

informanters resonemang i de fall då det citerade särskilt tydligt framför det som 

funnits relevant. Oftast har det empriska materialet dock lämnats utanför den 

textuella presentationen och strävan finns att uppnå en dialog mellan empirin och 

teorin i varje avsnitt.325 Det empiriska material som presenteras, återges 

emellertid nästan ordagrannt och i den dialogiska talspråksform som de haft 
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under intervjun. Redigering av uttalanden har skett endast minimalt för att 

möjliggöra delaktigheten i materialet i all sin rikedom. Dialektala och 

sociolektala uttryck är aspekter av habitus, som exempelvis åskådliggör 

folklighet. Att redigera är att förenkla och skapar förmedlande länkar metodiskt 

sett på olämpliga ställen. Samtidigt är det stilistiskt nödvändigt att redigera 

uttalanden med lätt hand så att de passar in i en skriftlig framställning. 

Innehållslig redigering är också nödvändig för att göra uttalanden begripliga. 

Detta har gjorts bland annat genom att göra meningar fullständiga med att föra in 

ord som saknats inom klammer. Responsen till det sagda har redigerats bort från 

utsagorna och endast frågorna presenteras. 
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6 Sammanfattning 
 

I denna del, som kallats världen i vardaglig mening har arbetets teoretiska 

utgångspunkter presenterats. Delen är teorikommenterande och innehåller både 

redogörelse och kritisk diskussion av olika samhällstänkares begrepp och teorier. 

Resonemangen leder till nya teoretiseringar och begreppsliggöranden av 

företeelserna.  

 Metateoretiskt har arbetet positionerats inom epistemologisk idealism och 

fenomenologi samt inom dialektisk teori och metod. Globaliseringsteoretiker, 

såsom Albrow, Giddens, Waters och Beck har diskuterats utifrån dessa kriterier. 

Deras makrosociologiska teorier har, trots många förtjänster, konstaterats ensidigt 

betona världens systemintegration och vara bristfälliga med hänsyn till en 

förståelse av globaliseringens subjektiva och intersubjektiva aspekter.  

 Ett utkast till en teori om fenomenologisk globalisering har presenterats där 

livsvärldens förändring tematiseras. Globaliseringen handlar då om subjektiva 

metamorfoser som är medvetenhetsbaserade resor för individerna. Den 

fenomenologiska globaliseringen ersätter inte förståelsen av globaliseringen som 

systemintegration, utan är snarare en nödvändig komplettering till den annars 

ensidiga globaliseringsteorin. Diskussionen konkretiseras genom en behandling av 

transnationalitet som sociala rum där globaliseringen sker i olika former, såväl i 

system- som i livsvärld. I del två analyseras, både teoretiskt och empiriskt, 

huruvida det transnationella kan förstås i termer av Pierre Bourdieus fältbegrepp.  

 Diskussionen omkring globaliseringen och det transnationella har åtföljts av en 

begreppslig redogörelse av nationalismen, som inte här betraktas som någon 

analytisk motpol till globaliseringen. Nationalismen uppfattas heller inte primärt 

som ett politiskt eller ett subjektivt identifikatoriskt fenomen, även om sådana 

teoretiska ansatser också i korthet presenterats, utan i detta arbete har 

nationalismen begreppsliggjorts i termer av vardaglig naturlig attityd. 

Nationalismen som idealism är en form för världsförankring. Den vardagliga 

nationalismen innebär en typifiering av sociala grupper i termer av nationer och en 

nationalistisk uppfattning om normer som gemensamma. Nationens fenomeno-

logiska förankring i människors livsvärld under den internationella tidseran innebär 

att en nationalistisk habitus kan spåras hos individer som är verksamma inom 

transnationella fält. Denna tes analyseras såväl teoretiskt som empiriskt i 

avhandlingens del tre. 

 Del ett har avslutats med en beskrivning av metodologiska frågeställningar 

omkring den empiriska behandlingen av de presenterade teoretiska frågorna. 
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Utöver en beskrivning av allmänna epistemologiska aspekter vid en dylik 

undersökning, har även bakgrunden till den i avhandlingen genomförda 

undersökningen om transnationellt aktiva svenska och finländska företagsledares 

tankekategorier presenterats. Den empiriska undersökningen har förklarats vara 

illustrativ och teorigenererande där intervjuer med denna illustrativa special-

kategori människor förenade med analys av annat datamaterial har utgjort basen 

för sökningen av diskurskonfigurationer och tankekategorier som upprepar sig och 

är typiska för nämnda undersökningsgrupp. De har uppfattats som indikationer på 

diskurser som gäller i samhället, tankekategorier som används och de habitus som 

individerna besitter. Dessa indikerar i sin tur tidens anda och möjliggör en 

samtidsdiagnos. 
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Del 2: Transnationella fält 
 

 

 

Hur Leifs nya farkost ser ut  

och hur havet han skall segla på är olikt den arkipelag 

och de älvar han tidigare rört sig inom. Leifs manskap skall lära sig  

nya sätt att segla och samarbeta. 
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7 Begreppet fält 

 

Denna kreativa utbildning av människan genom arbete (bildning) skapar 

historia – dvs. mänsklig tid.326 (Kojéve 1989:53) 

 

I föreliggande kapitel presenteras Pierre Bourdieus teori kring sociala fält. Syftet är 

att beskriva begreppet fält och att föreslå en tillämpning av fältbegreppet på 

transnationella företeelser. Tillämpningen av fältbegreppet på det transnationella 

kan belysa systemglobaliseringens konkreta konsekvenser för och manifestationer i 

den mänskliga verksamheten. Fältbegreppet illustrerar hur transnationalitet idag inte 

längre är någon sporadisk eller extraordinär företeelse, utan tillhör vardagen inom 

många samhällssektorer. Ämnet är dock så stort att endast en ytlig översikt av dessa 

resonemang kan presenteras här. Utvecklingen av Bourdieus fältbegrepp på 

transnationella företeelser är en väldig forskningsuppgift såväl teoretiskt som 

empiriskt. I föreliggande begreppsliga diskussion koncentrerar jag mig på 

fältbegreppets idealistiska och fenomenologiska aspekter. Denna något ensidiga 

betoning skapar en önskad koherens till avhandlingens olika frågeställningar och 

delar. En seriös utveckling av fältbegreppet för transnationella sammanhang skulle 

dock kräva en annorlunda ansats med koncentrerad uppmärksamhet enbart på 

fält.327 Fältets materialitet i termer av handling borde då också uppmärksammas. 

Med detta i minnet görs likväl ett försök att diskutera fältbegreppet i anslutning till 

de aktuella frågeställningarna. 

 

 

7.1 Tanketraditioner och lägesbestämningar 

 

Begreppet fält har förekommit i många vetenskapliga traditioner. Fenomenologer, 

socialpsykologer, strukturalister och naturvetare har tillämpat fältbegreppet på olika 

sätt (Broady 1990:279). Antropologer hänvisar med fält till den lokalitet där de 

empiriska observationerna, dvs. det så kallade fältarbetet genomförs (jfr Hannerz 

2001). I Pierre Bourdieus begreppsapparat, som i detta arbete tillämpas på det 

transnationella, existerar sociala fält när människor och institutioner strider om 

något som är gemensamt för dem och där människorna och institutionerna på 

något sätt är avgränsade (se Bourdieu 1988: 785, n. 5). Det karakteristiska för 

sociala fält är att de utmärks av specialiserade agenter och institutioner, specifika 
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former av symboliskt kapital328 som det kämpas om inom fältet, specifika 

investeringar, insatser och vinster (Broady 1990). Fälten bör i kravet på specificitet 

äga en relativ autonomi.329  

 Fält definieras som ”ett system av relationer mellan positioner besatta av 

specialiserade agenter och institutioner som strider om något för dem gemensamt” 

(Broady 1990:270). Fält konstitueras sålunda i synnerhet av de relationella 

egenskaperna mellan olika positioner på fältet (Bourdieu & Waquant 1995:36-37). 

Det är viktigt vid fältanalyser att fästa uppmärksamhet vid de objektiva relationerna 

mellan olika positioner som intas av individer, grupper eller institutioner (Broady 

1990:286).  

 Utifrån idealistisk synpunkt är det intressant att innehållet i fältets verksamhet 

utgörs av något som är mål för kamp och konkurrens. Det som av Bourdieu kallas 

kapital,330 är i grunden en symbolisk aspekt som tar sig olika objektiverade former 

inom olika fält. Detta kan ytterligare beskrivas så att kapitalet utgör kommunikation 

inom fältet så att det är kapitalet som binder ihop positionerna på fältet och gör att 

de relateras till varandra. Kapitalet kan i sin tur studeras som objektiva institutioner 

och strukturella relationer, samt som intersubjektiva attityder och representationer. 

Sociala fält är med andra ord inte synonyma med konkreta materiella strukturer 

eller formella institutioner, utan fälten är mer än sådana strukturer. Strukturer kan 

vara objektiverade delar av sociala fält. Formella strukturer och institutioner kan i 

sin tur också innehålla sociala fält.331 

 Fältbegreppets styrka är att det hänvisar samtidigt till strukturer, handlingar och 

idéer. Bourdieus interdependenta begreppsapparat (kapital, fält, habitus) kan 

sålunda tolkas med betoning på olika aspekter beroende av varifrån tolkningen 

utgår. Donald Broadys (1990) tolkning av Bourdieus begrepp är idealistisk 

såtillvida att hans inledning av begreppsgenomgången med kapitalbegreppet tas 

som en indikation på epistemologisk och metateoretisk ståndpunkt. Sålunda 

betonas kultur och idéer i Bourdieus författarskap och de symboliska och 

idémässiga aspekterna blir centrala i fältbegreppet.332 Det symboliska betonas ofta i 

samband med fältanalyser (Bourdieu 1994:107). Men Bourdieu (1994:13) gör sig 

till tolk för en sorts dialektisk praxeologisk materialism när han skriver: 

 

  Den huvudsakliga bristen hos all hittills existerande materialism [---] är att 

saken betraktas endast i form av objekt för begrundan, inte som mänsklig 

aktivitet, praktik. Det var nödvändigt att återta från idealismen den ’aktiva 

sidan’ hos praktisk kunskap som den materialistiska traditionen, särskilt 

genom teorin om ’reflektion’, hade övergett till den.333 
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Bourdieus teori är materialistisk såtillvida att den handlar om en praxeologi, en 

logik om praktiken, där praktikerna förstås som endast i begränsad grad fria och 

reflexivt skapade av individen.334 Bourdieu hävdar att subjektivismen måste 

överges eftersom den inte har förmåga att beskriva tvången i den sociala världen. 

Teorin tar uttryckligen avstånd från såväl objektivistisk idealism, som strukturens 

realism och pläderar för ett (på sitt sätt idealistiskt) konstruerat förhållande till 

verkligheten där själva aktiviteten och det praktiska förhållningssättet till världen 

tematiseras (jfr Broady 1990:577).335 Bourdieu (1990:52) skriver på ett 

fenomenologiskt sätt om hur världen tvingar sin existens på individen i form av 

saker som skall göras och sägas i den aktiva närvaro man har i världen. Detta gäller 

såväl för praktiskt förnuft som för vetenskapligt förnuft, och följer sålunda en 

fenomenologisk epistemologi. Ett allmänt konstaterande om Bourdieus sociologi är 

att den är inriktad på praktikens fenomenologi och strukturalism och är också på 

sätt och vis både idealistisk och materialistisk. Den är såtillvida dialektisk till sin 

natur (jfr Billig 1995:42). 

 Praktikerna tillhör sociala fält och handlingens logik kan förstås mot bakgrunden 

av fältets verksamhetssätt.336 Men praktikerna är inte endast derivata av strukturella 

fältförhållanden utan de har en skapande kraft, så att det sociala rummet skapas – 

såväl analytiskt som reellt – genom de klassficerande praktikerna (Bourdieu 

1998:20).337 Bourdieu (1990:55-56) skriver:  

 

  I korthet, som produkt av en speciell klass av objektiva regelbundenheter, 

tenderar habitus att skapa alla ’rimliga’, ’av sunt bondförnuft’ karakteriserade 

beteenden (och enbart dessa) som är möjliga inom gränserna för dessa 

regelbundenheter och som troligen sanktioneras positivt eftersom de är 

objektivt anpassade till logiken som karakteriserar ett speciellt fält, vars 

objektiva framtid de förebådar.338  

 

De specifika fältens existens kan förstås genom vad Bourdieu (1994:14) kallat 

genetisk strukturalism där fältens historiska uppkomst genom handling och kamp 

tematiseras. På så vis är fälten samtidigt både konsekvenser av, och orsaker till, 

handling och praktik. I föreliggande arbete innebär begreppet fält en sfär339 för 

praktisk handling och interaktion som uppstår och består genom en organisering 

omkring ett ideellt innehåll, dvs. den resurs som fältets aktörer konkurrerar om. 

Fälten kan också mer konkret kallas för rum eller platser (topos) för social handling.  

 Begreppet intresse beskriver fältbegreppet på ett illustrativt sätt och innebär 

enligt Bourdieu (1994:87) ett sätt att undvika naiv idealism som hävdar tänkandets 
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frihet. Intresse innebär en vilja att investera i ett spel och investeringen är villkoret 

för inträde i spelet. Fält existerar när det finns ett spel som aktörer vill delta i och är 

villiga att göra en investering i för att få delta. I detta sammanhang används ordet 

spel analogt med fält i och med att det enligt Bourdieu (1994:48, 87, 110) finns lika 

många typer av intressen som det finns fält. Det är alltså fråga om specifika 

intressen och investeringar på de olika fälten. 

 På sätt och vis är alla fält för Bourdieu fält för interaktion, eller mer exakt fält 

inom vilka interaktion äger rum. Fält är sociala rum där handling pågår. 

Interaktionen inom fälten styrs av fältspecifika förhållanden men på ett i hög grad 

universellt sätt (Bourdieu & Waquant 1995:122-144, 287). Men fältbegreppet kan 

inte uttömmas som någonting uppbyggt av konkret interaktion. Fält konstrueras av 

handlingar (och attityder) som är relaterade till andra individer, grupper och 

institutioner. De konstrueras av vad Max Weber (1983:3,16-19) kallat sociala 

handlingar. Relateringen behöver dock inte vara konkret interaktionell, utan kan 

hänvisa till abstrakta relationer.  

 

 

7.2 Empiriskt verktyg 

 

Fältbegreppet är inte ett rent teoretiskt begrepp med klart analytiskt aprioriskt 

innehåll utan Bourdieu har utvecklat begreppet till ett forskningsverktyg som kan 

tillämpas i empiriska undersökningar, vilket åskådliggörs av Donald Broady 

(1990:271): 

 

Vi kan inte hoppas på någon uttömmande lexikalisk definition av begreppet 

fält. Fältbegreppet är ett verktyg som får mening genom att användas i 

undersökningar. En undersökning av ett fält i Bourdieus mening innebär att 

konstruera ett system av relationer som förbinder positionerna, att särskilja de 

dominerande positionerna, att urskilja de tillgångar som är knutna till olika 

positioner, att kartlägga de typer av investeringar och insatser som avkrävs 

agenterna och de typer av strategier och banor som står dem till buds, att 

undersöka agenternas system av dispositioner, att fastställa det aktuella fältets 

relationer till andra fält, och så vidare. I likhet med så många andra bland 

Bourdieus begrepp är fältbegreppet ett ”öppet” begrepp, närmast ett 

forskningsprogram.340 
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En ofta förekommande hänvisning till modus operandi, sättet som det sociala livet 

fungerar i praktiken, snarare än till opus operatum, dvs. färdiga och manifesta 

föreskrifter om hur någonting principiellt bör fungera (Bourdieu 1990:57; Broady 

1990:285) är ett försök att formalisera begreppet. Praktiken är enligt Bourdieu 

(ibid.:52) stället för dialektiken mellan de ovanstående principerna. 

 Aktörerna på ett fält karakteriseras av att de handlar i relation till andras 

handlingar. Vid fältanalyser bör man därför inte söka efter aktörernas egenskaper 

(väsen/typer) utan sökarljuset riktas till hur de förhåller sig till varandra (Broady 

1990:283). Bourdieu gör sig sålunda till tolk för en liknande syn som Marx har när 

han hävdar att man inte skall se på abstrakta antropologiska eller ontologiska 

egenskaper för att förstå människan, utan man skall analysera sociala relationer 

under en given historisk period och relatera individer till andra individer (jfr Israel 

1979:139). 

 

 

7.3 Tillämpningar 

 

Manuel Castells (2001) sociologiska begreppsliggöring av globaliseringen och 

transnationella företag bygger på idén om nätverk. Castells pekar på mer flexibla 

och flyktiga arrangemang än Bourdieus fältbegrepp. Och hans syfte är 

dokumenteringen av sådana arrangemangs förekomst och deras makrosociala 

konsekvenser. Det är viktigt att belysa de flöden och konfigurationer som sådana 

nätverk innehåller och skapar. Ty tanken om transnationalitetens manifestationer i 

fält måste även begränsas eftersom all transnationalitet ingalunda kan beskrivas som 

sådana fält. Däremot är informationsålderns transnationella flöden ofta flöden inom 

och mellan nätverk. Men tillämpningen av begreppet fält tillför nya, precisa 

begreppsliga instrument för sociologiskt relationella analyser av en inte längre helt 

ny transnationalitet som nätverket – i sin mer kartläggande och beskrivande syfte – 

enligt min uppfattning inte möjliggör.  

 Aktörerna på fälten besitter olika roller. Med utgångspunkt i sociala kollektiv 

och organisationer kan fält förstås som en transnationell marknad. I sådana fall finns 

på den transnationella marknaden företag som är klart nationella och idkar export, 

begränsat transnationella företag där fusioner av företag från några länder 

genomförts och rent globala transnationella företag utan något hemland eller –

region (Doz & Prahalad 1986:56-58). Fältets gränser är då den transnationella 

marknadens gränser. Oftast utgörs gränserna av ett geografiskt område där det 
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konkurreras om marknadsandelar.  

 Om vi utgår från individuella aktörer kan fältet utgöras av det transnationella 

företaget där individerna har olika roller. I fusionerade företag och i globala företag 

finns aktörer med kännedom om det specifika lokala och nationella fältet. I dessa 

företag finns också i koncernfunktioner människor vars roll är sammanbindningen 

av olika enheter och kunskap om den transnationella organiseringens villkor.341 En 

analys av den transnationella organisationen och de individuella transnationellt 

inriktade aktörernas förhållande till andra aktörer inom företaget är ett sätt att 

analysera fältets modus operandi. Ett annat sätt är analysen av aktörens förhållande 

till den transnationella marknaden.342 

 Fält är historiskt förankrade och resultat av långa och långsamma processer av 

gradvis ökande autonomi (Bourdieu 1990:67; 1994:87-88). Transnationella fält har 

inte haft lång historisk utveckling som autonoma fält, utan har nyligen varit 

underordnade nationella fält. I Norden har historiskt funnits institutionaliseringar av 

det som under nationalstatens epok kallas transnationalitet. Kalmarunionen, 

Hansan och skeppsfart med multietnisk besättning representerar likartade sociala 

arrangemang som de nutida transnationella fälten. Men det är de teknologiska 

förändringarna som har möjliggjort ökad interaktion och social organisation över 

nationella gränser och det är som en konsekvens av detta som transnationella fält 

växer fram. Också nationalstatens reträtt sedan 1970-talet inom vissa centrala 

områden av ekonomisk reglering har möjliggjort och framtvingat framväxten av 

transnationella fält. Samhällsförändringens allt snabbare takt (jfr Toffler 1973; 

Hobsbawm 1999), gör det meningsfullt att tala om transnationella fält trots 

avsaknaden av lång uppkomsthistoria.  

 Fältbegreppet har hos Bourdieu varit nationellt förankrat. Men i Bourdieus  

(1999:61) senare författarskap förekommer även diskussioner kring det globala 

fältets struktur. Denna diskussion hann Bourdieu emellertid inte utveckla teoretiskt. 

 Samma kod påbjuder motsatt uppförande inom olika sociala fält (Broady 

1990:280). Med hänsyn till det transnationella jämfört med det nationella kan 

språkgruppstillhörighet exemplifiera detta. Inom ett nationellt fält tenderar 

medlemmar i språkliga minoriteter ofta att underkommunicera sin grupptillhörighet 

(jfr Eriksen 1993:28-29, 31). Inom nationella fält har minoritetsgruppen ofta låg 

status och individer råkar ut för olika slag av sanktioner om de öppet kommunicerar 

sin minoritetstillhörighet (ibid.:28-30). För minoritetsindivider är transnationella 

rum såsom flygfält, bilfärjor och internationellt sammansatta kollektiv befriande. De 

präglas inte av en lika tydlig kulturell hegemoni som nationella sociala fält. Ifall 

minoritetsspråket uppskattas i det transnationella som ett gångbart 
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kommunikationsmedel, blir den egenskap som inom andra fält är en belastning av 

motsatt karaktär, dvs. kapital på det transnationella fältet. Stark finlandssvensk 

närvaro i nordiska sammanhang hänger ihop med det transnationella fältets 

egenskaper. I synnerhet i svensk-finländska sammanhang, där transnationalitet 

återför konstellationen på många sätt till situationen före 1808, är begreppet 

transnationellt fält särskilt lämpligt.  

 Ett transnationellt interaktionsfält kan inte bestämmas av nationella fältspecifika 

maktförhållanden, vilket gör det i viss bemärkelse autonomt. Inom de framväxande 

transnationella fälten sker en autonom och egenartad utveckling av olika 

kapitalformer. Såsom statens uppkomst ledsagades av fysiska maktapparater som 

armé och polis (Bourdieu 1994:89), följs de transnationella fältens uppkomst av 

vissa organisationsformers utveckling varvid i synnerhet matrisorganisationen är 

relevant. Såsom statens framväxt ledsagades av ansamling av ekonomisk kapital i 

termer av nationalekonomi och beskattning (ibid.), karakteriseras de transnationella 

fälten av en ackumulation av ekonomisk kapital med hjälp av resursutvinning och -

användning genom flöden tvärs över nationella gränser exempelvis som 

direktinvesteringar i andra länder. Detta sker till och med genom utnyttjande av 

gränsers existens för ekonomisk vinning såsom i valutahandeln och glokaliserande 

aktivitet på en geografiskt stor marknad. Med hänsyn till kulturellt och 

kunskapsmässigt kapital är de transnationella fälten däremot ännu outvecklade. Det 

är här som en eftersläpning och anakronism kan iakttas som kommer att behandlas 

i avhandlingens del tre, i diskussionen om de transnationella aktörernas nationella 

habitus och i del fyra i diskussionen om habitus hysteresis.  

 

 

8 Två typer av transnationella fält 

 

I detta kapitel skall Bourdieus teoretiska verktyg i korthet tillämpas på 

transnationella företeelser. Detta sker såväl teoretiskt som empiriskt i förhållande till 

den genomförda undersökningen av företagsledare från fusionerade svensk-

finländska företag. I kapitlet presenteras två fälttyper som är relevanta för 

undersökningen. De presenterade fälttyperna är transnationell matrisorganisation 

och transnationell marknad. 

 De transnationella företagen är ingalunda ett nytt fenomen utan har följt i 

imperialismens kölvatten (Cohen & Kennedy 2000:118-119). I 

östersjösammanhang kan Hansan  framföras som ett historiskt exempel på 
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transnationell företagsverksamhet.343 Uppkomsten av transnationella fält som 

renodlar de transnationella egenskaperna hos dessa företag är emellertid ett nyare 

fenomen av systemvärldens globalisering. Koloniala tidens slogan var handeln 

följer efter flaggan” (ibid.:118), men idag följer de transnationella företagen inte 

längre i flaggans fotspår, utan agerar enligt en transnationell logik. Flaggan, förstådd 

i termer av nationalstater, försöker genom olika bestämmelser såsom tullar, skatter, 

arbetsmarknadsåtgärder påverka villkoren för denna transnationella frammarsch. 

Ofta med begränsad framgång (jfr Cohen & Kennedy 2000:121-124).  

 De transnationella fälten, som är av nyare härkomst än transnationellt aktiva 

företag, har möjliggjorts av teknikens utveckling och därav uppnådd större frihet 

från rummet och geografin. Kanske någon hävdar att det inte finns någonting nytt 

vid de transnationella fälten, utan att de existerat redan länge. I exempelvis 

Wallersteins (1974) teori ses världssystemet som en marknad.344 Men en 

transnationell organisation skulle ha varit svår att upprätthålla under en tid av 

långsammare resor och teknologiskt mindre avancerade kommunikations-

möjligheter.  Marknaden å sin sida var transnationell egentligen endast som en 

exportmarknad och marknaden reglerades under en lång period av merkantilismen 

(Lindgren 1997:32-35). Produktionen kunde endast i begränsad utsträckning vara 

rent transnationell. Och någon valuta- och kapitalmarknad värd att tala om 

existerade inte före 1800-talet (ibid.:37-39, 43). Kapitalmarknaderna begränsades 

kraftigt efter 1931 (ibid.) och den globala finansmarknaden uppstod först under 

andra halvan av 1900-talet (Fagerfjäll 1999:267) och blev i början på 1980-talet 

integrerad tack vare informationsteknologin (Castells 2001:43, 119). I dag är 

kapitalmarknaden lika viktig för företagen som de andra marknaderna. Detta har 

skett i synnerhet som ett resultat av att bolagens värde inte längre i samma 

utsträckning bestäms på basis av dess vinst och lönsamhet, utan på investerarnas 

tilltro till företagets aktie (ibid.:177-181). I vissa fall har kapitalmarknaden med köp 

och försäljning av bolag och investeringar i andra branscher blivit av lika stor 

betydelse som företagets egentliga produktion och försäljning. Manuel Castells 

(ibid.) åskådliggör detta genom Amazons börsvärde jämfört med värdet i Rysslands 

statsekonomi. Bolagets värde var dubbelt större än hela Rysslands statsekonomi i 

slutet på 90-talet trots många ryska bolags goda lönsamhet jämfört med Amazons. 

Monetariseringen, där kapitalmarknaderna utgör den högst utvecklade formen, 

utgör också en indikation på ekonomins marknadisering. Ju mer monetarisering, 

desto mer marknad (Lindgren 1997:36).  

 Den svensk-finländska ekonomiska integrationen är av gammalt datum och stor 

kvantitet. Redan under medeltiden och den svenska stormaktsperioden var det 
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ekonomiska utbytet mellan rikets östra och västra delar omfattande. Handel har 

idkats bland annat med fisk, tjära och segelbåtar (Zilliacus 1995:51-68). Även 

under de senaste decennierna har handeln mellan länderna varit omfattande. 

Sverige har varit Finlands näst största handelspartner med en andel på tio procent av 

Finlands utrikeshandel och Finland har varit åttonde största handelspartnern för 

Sverige (Ekwall & Karlsson 1999:80). 

 Utlänningar har genom tiderna startat många företag i båda länderna. Många 

väletablerade företag som idag betraktas som delar av ett nationellt kapital i båda 

länderna har egentligen utländska rötter. Även svensk-finländska företagsköp har 

varit vanliga. Ekwall och Karlsson (1999:137-138) hävdar att det skett fler svensk-

finska företagsfusioner under 1990-talet än någonsin tidigare. År 1997 var vart 

tredje utlandsägda företag i Finland svenskägt. Av finländska investeringar i 

utlandet riktades en dryg femtedel till Sverige (ibid.:73-75, 78-79).   

 Är svensk-finländska företag egentligen transnationella? Robin Cohen och Paul 

Kennedy (2000:121) ställer upp ett antal kriterier för att företag skall anses 

transnationella: de skall kontrollera ekonomiska aktiviteter i mer än ett land; de bör 

eftersträva en jämförelse av länderna och maximering av fördelar som uppnås 

genom landsvisa skillnader; de är geografiskt flexibla genom en förmåga att 

överföra resurser och åtgärder mellan länderna; de manövrerar med större finans-, 

komponent- och åtgärdsflöden mellan olika segment inom företaget än flöden inom 

ett bestämt land; samt de har betydande ekonomisk och social inverkan på global 

nivå.345 De flesta av dessa kriterier uppfylls av svensk-finländska fusionerade 

företag.  

 Två konkreta kriterier – förutom en gränsöverskridande ickestatlighet i det 

abstrakt analytiskt transnationella och de ovanstående kriterierna – uppfylls för att 

de i undersökningen aktuella svensk-finska företagen kan uppfattas som 

transnationella. Deras ägande är transnationellt fördelat på många olika länder och 

lokaliteter på ett ickestatligt vis (i praktiken genom att de är börsbolag) och deras 

marknad och produktion utsträcker sig till ett större område än en eller två 

nationalstater.  

 Det finns även andra typer av transnationella fält såsom fältet för utövning av 

professionell sport, diasporiska invandrarsamhällen, transportmedel mellan 

länderna, transnationella medborgarrörelser, shoppingturism samt innovations-

spridning över landsgränserna. Jag skall som exempel i korthet beskriva det 

sistnämnda fältets egenskaper eftersom det äger relevans för den genomförda 

empiriska undersökningen. Erhållande av ny kunskap är ett sätt att bibehålla 

konkurrenskraften – eller konkurrenspositionen i Castells (2001:120) terminologi – 
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och utgör ofta ett viktigt skäl till företagsfusioner (Pihkala 2001:302-303; jfr 

Fagerfjäll 1999:261). 

 Diffusionsfältet, som belysts i en tidigare studie om innovationsspridning mellan 

Finland och Sverige (Helander 1999), är ett idealtypiskt transnationellt fält. Det är 

ett fält inom vilken innovationer mellan länderna sprids. Ett allt viktigare fält i 

nutidens interdependenta och på systemens nivå globaliserade värld (Gordon 1995) 

ty för trans- och multinationella bolag utgör innovationerna sättet att bibehålla 

konkurrensfördel ofta t.o.m. i större utsträckning än stordriftsfördelarna gör (Held et 

al. 1999:260-261). Fältet har en egen autonomi eftersom specifika nationella 

förhållanden inte avgör positionerna, spelreglerna eller det symboliska kapitalet 

inom fältet. Regler för interaktionen på fältet måste förhandlas fram oberoende av 

nationella förhållanden. Symboliskt kapital kan på diffusionsfältet härstamma från 

vilken sfär som helst. Kapitalet kan vara kulturellt, ekonomiskt, fysiskt eller socialt 

och komplicerade konversionsmekanismer mellan kapitalarterna existerar 

(Bourdieu 2001).346 Det viktigaste är att aktörerna förstår och känner igen kapitalet 

och värdesätter det (Bourdieu 1994:99). Diffusionen av innovationer utgör kapital 

inom fältet och skapar motiv för att inträda på fältet. Detta fält är emellertid 

idealtypiskt i begreppets strikta bemärkelse genom att det endast sällan förekommer 

i någon institutionaliserad och formaliserad empirisk form eller självständigt, utan 

snarare är en abstraktion och sammanhänger med branschspecifika andra sociala 

fält.347 

 Sådana sektor- och branschspecifika fält som har sina egna regler och 

kapitalarter, har vuxit fram under historiens lopp i samhällssektorers utveckling och 

har haft nationella kännetecken.348 Inom dessa fält förs striden om det viktigaste 

symboliska kapitalet,349 med hjälp av en strategisk användning av andra 

kapitalarter. Sådant kulturellt kapital har i nationella sammanhang utgjorts av 

innovationer från och kontakter med enheter av organisationen belägna i det andra 

landet. Men kontakter och innovationer har inte endast varit av instrumentell art i en 

så viktig relation som den svensk-finländska. Kontakter med och innovationer från 

ett annat land har varit antingen viktiga i sig som symboliskt kapital – där det 

symboliska kapitalet ligger ofta nära ett socialt kapital – eller som former av 

kulturellt kapital för att nå den grundläggande målsättningen. I situationer där den 

ultimata målsättningen på fältet är exempelvis ekonomisk vinst är detta ovanstående 

kontakt- och diffusionskapital av mer instrumentell art för att uppnå det viktigaste 

symboliska kapitalet, själva profiten. Kontakter med och innovationer från det andra 

landet kan utgöra ett kulturellt kapital i sig inom sådana sektor- och 

branschspecifika fält som är inriktade på förändring och förnyelse. Inom politikens 
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fält har starka personliga förbindelser med politiker i det andra landet, dvs. 

kontakter och innovationer som socialt kapital utgjort ett symboliskt kapital, vilket 

framgår exempelvis av socialdemokratiska partiledares memoarer i bägge länder. 

Lagberedningen, dvs. processen där initiativ tagits till ny lagstiftning och olika 

aktörer stegvis deltar i och påverkar lagtextens innehåll och utformning, är ett annat 

exempel där diffusion av innovationer har betydelse p.g.a. att experiment oftast inte 

kan genomföras utan idéer måste lånas och model tas från andra länder. Inom dessa 

nationella fält har diffusionsfältets förhållanden betydelse för definitionen av de 

symboliska och kulturella kapitalen. Då utgör förmåga att handla på diffusionsfältet 

ett kapital (jfr Helander 1999).  

 Inom diffusionsfältet mellan Finland och Sverige utgör svenska språket och 

medelklass- eller elithabitus kulturella kapital som förstärker möjligheterna till 

innovationsspridning och opinionsledarskap. Dessa egenskaper placerar två 

nationella minoriteter i motsatta lägen så att finlandssvenskar gynnas, medan 

sverigefinnar missgynnas av förhållanden på fältet (Helander 1999).  

 De två olika typer av fält som analyseras i föreliggande arbete hänvisar direkt till 

affärslivets transnationella nutid. Här är det transnationella fältets funktionslogik inte 

längre anknutet till någon nationellt inramad bransch eller samhällssektor. Nu är 

diffusionen en inneboende del av organisationens transnationella kärnverksamhet 

och utgör en strategi i kampen mot andra liknande organisationer (jfr Bartlett & 

Ghosal 1992:12-13; Held et al. 1999:260-261). Den första typen av fält hänvisar till 

produktionens transnationalisering i form av organisation och den andra till 

företagens marknadsläge i termer av transnationell marknad. Uppkomsten av 

teorier – som också uppstått i nämnda ordning – omkring dessa två olika 

dimensioner av den ekonomiska globaliseringen har berott på att företagens 

internationalisering blivit den ledande aspekten av internationella ekonomiska 

relationer (Pihkala 2001:298). 

 I denna del av avhandlingen analyseras transnationella fält som organisation och 

som marknad. En metaforisk beskrivning av de två presenterade transnationella 

fälten kan underlätta förståelsen av deras karaktär. Organisationen kan liknas vid en 

farkost som sjökaptenen Leif bygger ut och ändrar för att underlätta rörligheten, 

göra den snabbare och få den med mindre kraftansträngningar framåt. Men han 

behöver även mer utrymme och förstorar båten. Han ändrar roddarnas placering, 

bygger en mast och skapar möjligheter för segling. Några tidigare roddare skall nu 

lära sig segla och navigera. Andra skall byta från babord till styrbord. 

Förändringarna är nödvändiga för att han och manskapet skall klara av 

konkurrensen mot andra båtar som kommit från andra hav och för att han nu skall 
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kunna styra ut i andra riktningar, mot större vatten med brantare vågor, snabbare 

skiftande väder och flera antagonister. Ty det är en resa på de större och mer 

krävande vattnen som nu känns lockande för Leif. Där finns nya skatter att hämta. 

Utgårdabölingar hotar plundra Leifs hamnar och innanhav, varvid Leif måste 

försöka trygga sina intressen genom den analkande turbulenta seglatsen.  

 

 

8.1 Transnationella fältet som organisation 

 

När fältet utgörs av en transnationell organisation är målet för striden på fältet 

organisationens framgång. Beträffande affärsorganisationer utgör framgång på 

marknaderna i termer av tillväxt och vinst den viktigaste indikatorn på 

organisationell framgång.350 En starkare marknadsställning kan skapas genom 

stordriftsfördelar och genom att konkurrenter köps bort från marknaden. Olika 

positioner i organisationen förespråkar olika strategier och hävdar att de 

representerar organisationens bästa. Samtidigt är även befrämjandet av 

positionernas respektive intressen inom organisationen målet i det strategiska 

handlandet i de olika positionerna. I detta avsnitt exemplifieras det transnationella 

fältet som affärsorganisation och i synnerhet som matrisorganisation.  

 Manuel Castells – som diskuterar den nya företagsformen i informationsåldern 

och den globala ekonomin – presenterar statistik över multi- och transnationella 

företags förekomst och betydelse. Ett av Castells argument är att direkt-

investeringarna i utlandet sammanhänger med fusioner och förvärv samt att det 

genom dessa uppstår transnationella företags- och produktionsnätverk som har allt 

mer betydelse i världshandeln och produktionen (Castells 2001:140-141). När 

företag fusioneras inleds en integrationsprocess med syfte att samordna 

organisationerna. Det finns många olika metoder och motiv i denna integrations-

process och transnationella organisering. Castells (2001:145) konstaterar att 

förutsättningen för operationer inom det nya globala produktionssystemet med 

transnationella nätverk och en föränderlig produktions- och distributionsgeometri är 

att företaget är mycket flexibelt och har tillgång till kommunikations- och 

produktionsteknik som anpassas till flexibiliteten och erhåller genom detta förmåga 

att i minsta detalj kompatibelt foga ihop komponenter från mycket avlägsna platser. 

Ibland igångsätts ett omfattande maskineri med konsulter och integrationsgrupper 

som skall arbeta sig fram till en fungerande organisation. Konsulter som förmedlar 

kunskaper om kulturskillnader anlitas ofta i sådana sammanhang eftersom 
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företagens högsta led kännetecknas numera av en mångkulturell blandning (Castells 

2001:143). I det nordiska sammanhanget har Anita Ekwall och Svenolof Karlsson 

(1999) skrivit om nationella kulturskillnader mellan Finland och Sverige på basis av 

sina konsultationserfarenheter och med konsultationsmässiga instrumentella 

syften.351 Samtidigt som författarna presenterar många intressanta kulturella insikter 

om folkways, diskuterar mångsidigt olika relevanta teman i anslutning till svensk-

finländska relationer352 och elaborerar med metaforer om samspel och dans, 

tenderar skriften att reifiera nationella kulturer (ibid.). Samma analytiska problem 

gäller även Kati Laine-Sveibys (1987) etnologiska forskning kring kulturskillnader 

mellan Finland och Sverige och Lena Zanders (2002) artikel om nationella 

kulturens påverkan på organisations- och ledarskapskulturen. Istället för att 

tematisera den nationella attityden i trans- och internationella sammanhang som 

skillnadsbetonande så tematiseras nationella kulturskillnader som reellt existerande. 

Detta sker på ett sätt som förstärker den nationella attityden i form av 

nationsförankrade tankekategorier. En självförverkligande mekanism har skapats. 

 Sådana skrifter och konsulter har stort inflytande i fusionerade företags 

integrationsprocesser. Informanterna har upprepade gånger bekräftat att texter om 

kulturskillnader är riktiga, vilket snarare utfrån ett fenomenologiskt perspektiv 

återspeglar dessa individers och samhälleliga diskursers på förhand nationalistiska 

karaktär, än reella kulturella skillnader. Denna tematik kommer att analyseras mer 

utförligt i avhandlingens del tre. 

 I undantagsfall fortsätter enheterna trots fusionen som om ingenting hänt och 

den enda förändringen är att ett koncernkontor skapas ovanför enheterna och 

koncernen får en gemensam styrelse. Företaget fungerar då ofta som en traditionell 

linjeorganisation med de olika fusionerade bolagen som autonoma funktionella 

delar av koncernen. Sådana fusioner anses också ofta rätt framgångsrika (Ekwall & 

Karlsson 1999:139-140). Oftast innebär fusionen dock en ambition att skapa en 

gemensam, transnationell organisation. Dessa fusioner – som idag dominerar 

genom att företagen koncentrerar sig på sin kärnverksamhet – anses ofta medföra 

problem (Perlmutter 1968:70-71; professor Magnus Bild i Ekwall & Karlsson 

1999:140; Håstad 2003:8). Nationella fusioner och företagsförvärv sker ofta med 

syftet att skapa en mer diversifierad produktportfölj. Företag från olika bransher slås 

då ihop till större helheter. Sådana strategier tillämpades på 1970-talet, medan 

verksamheten fr.o.m. 1990-talet inneburit koncentration på kärnverksamheten och 

internationell tillväxt genom sammanslagning med eller uppköp av utländska 

konkurrenter (Håstad 2003:8). 

 En internationellt fusionerad organisation – som ofta får matrisstruktur (se 
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nedan) – genomdrivs först med syftet att uppnå synergimål genom sanering, 

rationalisering, och kostnadsbesparingar. Syftet är att bli kvitt överlappningar och 

det söks efter effektivaste möjliga produktions- och verksamhetsformer (jfr Håstad 

2003:8). Det talas om stordriftsfördelar som behövs genom att större, integrerade 

marknader kräver volym (jfr Talvitie 1999:245). Tanken om stordriftsfördelar har 

utmanats av en ny flexibel produktionsmodell som bygger på underleverantörskap 

och produktion i enlighet med efterfrågan på marknaderna (se Castells 2001:188). 

Men påståendet om att stordriftsfördelarna hör till ett fordistiskt förflutet är klart 

överdrivet bl.a. mot bakgrunden av de anledningar till fusioner som framförs av 

intervjuade företagsledare. Och i en internationell fusion är inte en ökad 

produktionsmässig flexibilitet någon automatisk konsekvens av samgåendet, utan 

den produktionstekniska samordningen kan vara en arbetsdryg process före större 

flexibilitet har uppnåtts. Ofta innebär också genomdrivandet av en transnationell 

organisation att en del anställda blir uppsagda. När ABB skapades, minskades 

personalen med tusentals personer (Kets de Vries 1994:27; Fagerfjäll 1999:266). 

Det är delvis mot denna bakgrund som anställda ser utländskt ägande av ondo. De 

ser risker i att utländska ägare inte känner någon lojalitet med de lokala 

arbetstagarna. Sådana intressekonflikter hänvisar till en klassisk konflikt mellan 

arbete och kapital som översatts till positioner inom det transnationella fältet och 

dessa positioners relationer. I sådana situationer har transnationalitet och 

nationalism ett klart samband. Nationalism kan med andra ord inom transnationella 

fält återspegla relationer mellan positioner. 

 Först i senare skeden av fusionen blir en starkare marknadsposition en aktuell 

strategi för den transnationella organisationen. Den första målsättningen är det som 

kallas snabba vinster, ”quick wins” genom synergifördelar. Men lyckade 

marknadsdrivna fusioner minskar även konkurrensen inom branschen. Därför är 

konkurrensmyndigheterna intresserade av att granska alla större företagsfusioner 

(Held et al. 1999:259). Inhämtning av strategiska kunskaper utgör en ytterligare 

anledning till internationella fusioner och företagsakvisitioner. I dagens ekonomi 

kan ofta företagens utvecklingsstrategier och kunskapsmängd vara av större 

betydelse för framgången i den globala ekonomin än tillgången till fysiskt kapital.353 

Sådan kunskap erhålls genom att göra strategiska akvisitioner av företag med 

relevanta kunskaper (Pihkala 2001:302-303).354 

 

8.1.1 Organisationsstrukturen 

Matrisorganisationen utgör dominerande organisationsform i transnationella företag 
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och även hos de företag som informanterna i denna undersökning representerar. 

Den liknar till stora delar det Manuel Castells (2001:197-199) kallar horisontellt 

företag vars egen struktur är ett slags nätverk. Sitt namn har matrisorganisationen 

fått från en visuell presentation av organisationsstrukturen (Morgan 1986:57). 

Strukturen visualiseras genom två analytiskt olika organiseringsdimensioner som 

tillsammans bildar en matris. Förutom att den som organisationsform är särskilt 

lämpad i integrationen av två olika funktionella helheter, så är den också ägnad för 

kostnadsbesparingar och rationaliseringar genom att överlappningar och 

dubbleringar av vissa funktioner avskaffas vid införandet av matrisen. 

Matrisorganisationen är inte en ny organisationsform utan har diskuterats sedan 

1950-talet och har redan i litteraturen från 1970-talet ansets vara lämpad för snabbt 

internationaliserande och växande företag (Wright Jr. 1979:58-59). Den har 

tillämpats i många europeiska och amerikanska bolag sedan 1970-talet men även 

fått en hel del kritik (Doz & Prahalad 1986:65). Matrisorganisationer förekommer 

inte uteslutande i transnationella sammanhang, men är särskilt funktionella för 

sådana förhållanden. Matrisorganisationen är lämpad för en osäker och turbulent 

omgivning genom att den bygger på flexibilitet (Daft 2001:497-498; Morgan 

1986:50-59; Wright Jr. 1979:58). Till exempel oljeindustrins omstrukturering efter 

”oljekrisen” på 1970-talet och den ökade konkurrensen visade kravet på effektivitet 

och flexibilitet som ofta organisationellt uppfylldes med tillämpning av global 

matrisorganisation (Siddall et al. 1992:37).  

 Matrisorganisationer uppvisar emellertid en stor variation i öppenhet och 

fixeringsgrad (Morgan 1986:50-59). Dessa organisationer har även kallats för 

uppgifts- eller projektorganisationer i och med att de ofta är uppbyggda omkring de 

två axlarna funktionell organisering och projektorganisering. I sådana 

matrisorganisationer utnyttjas projektgrupper som är inriktade på olika specifika 

uppgifter (Wright Jr. 1979:59). Alvin Toffler (1973:97-104) pekar också på 

projektorganisationers ökade förekomst med horisontala kommunikationsmönster 

som följd. 

 I de organisationer som förekommer i undersökningen finns även en rätt allmänt 

tillämpad matrisvariant där projekt-, affärsområdes- eller funktionell organisering 

korsas med geografiska enheter. I sådana företag är inte organisationen slutligen 

införd i ett rent transnationellt stadium där nationaliteten helt saknar organiserande 

verkan. Sådan ren transnationalitet är dock svår att genomföra i de fall där 

produktionen är förankrad i fysiska lokaliteter. Dessa matrisorganisationers 

transnationalitet garanteras emellertid av matrisens affärsområden som skär tvärs 

över de nationella gränserna och innebär ansvar för området inom hela företaget. 
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Huvudkontoren – där styrningen av sådana affärsområden och funktioner förlagts – 

kan med hjälp av informationsteknologin styra och kontrollera affärsverksamheten 

globalt oberoende av lokalitet (TT 2002:12-13, Held et al. 1999:271). Dessa 

matrisers transnationalitet garanteras även av att inget lands dotterbolag är 

dominerande inom koncernen utan fusionen bygger på det som i 

affärssammanhang kallas för ”merger of equals”.  

 Matrisorganisationens visuella representation kan exempelvis se ut på följande 

sätt: 

Figur 2: Matrisorganisationens visuella representation 

 

Av sekretesskäl355 presenteras inte de företags organisationsstrukturer som 

informanterna representerar. De företagsnamn som förekommer i presentationen 

hänvisar inte till undersökta företag. Den ovan presenterade organisations-

strukturen har utarbetats som en kombination av många visuella organisations-

presentationer och har ingen motsvarighet i verkligheten. Den presenterade 

matrisorganisationen illustrerar ett affärsområde. I stora koncerner med många 

affärsområden kan varje businessarea vara organiserat i matrisform. Då kan de 

vertikala pilarna också istället för geografiska områden för hela koncernens del 

bestå av affärsområden.  

 Det som skrivits om ASEA Brown Boveris organisation motsvarar i form och 

struktur i stort de flesta företag som figurerar i undersökningen. ABB som är ett 
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världsföretag och en global operatör (Nordström 1992:45) har enligt många 

affärsanalytiker blivit ett modellexempel på internationell fusion (Kets de Vries 

1994:27) och det har hänvisats till ABB också bland informanterna i den 

genomförda undersökningen. Klaus E. Agthe, styrelseordförande och direktör på 

ABB, skriver att företaget:   

[...] är egentligen en federation av nationella företag som organiserats enligt en 

gruppmatrisstruktur. Världsomfattade affärsaktiviteter är grupperade i åtta 

affärssegment som övervakar 50 affärsområden. Varje affärssegment är 

ansvarigt för globala strategier, affärsplaner, allokering av tillverkningsansvar 

och produktutveckling. ABB är även organiserat i geografiska marknader för 

ledarskapssyften. Det finns ett särskilt ABB-företag i varje västerländskt 

industrialiserat land. Dessa ”landsvisa företag” är vidare grupperade i 

regioner.356 (Agthe 1990:1).  

 

ABB:s matris har organiserats omkring axlarna affärsaktivitet och geografiskt läge 

(Daft 2001:497-498). De flesta undersökta företagen lägger trots allt mindre vikt 

vid nationell organiseringsform. De skapar matrisens axlar omkring organisa-

tionella funktioner och affärsområden eller alternativt vertikala affärsområden och 

horisontala affärssegment. INSEAD professorn Kets de Vries (1994:27) påpekar 

att: 

 

ABB är ett globalt nätverk i vilket affärsområdesdirektörer världen över fattar 

beslut om produktstrategier och prestationer utan hänsyn till nationella gränser. 

Inom den andra dimensionen av matrisen finns ett stort antal traditionellt 

organiserade nationella företag som är djupt förankrade i sina respektive 

hemmamarknader.357 

 

Det som också avviker i de aktuella företagen är att många av dessa har en nordisk, 

snarare än global, strategi och struktur. Men några av de nu globala företagen har 

börjat med en nordisk strategi och vissa av de för tillfället nordiska företagen siktar 

på global expansion.  

 Det hänvisas i intervjuerna bland företagsledare till att en global organisation 

inte kan läggas upp på annat sätt än genom tillämpning av matrisstruktur. Följande 

utsaga från en av de intervjuade företagsledarna i ett nyligen fusionerat företag 

med global fokus exemplifierar detta:  

 
MH: Vilken slags organisationsstruktur e ni på väg att köra in? Att gäller 
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dehär till exempel ledarskap o sånt här att e de, ha ni liksom nationellt 
indelat de?  

 
 SV: De e regionalt. Vi har... de e en matrisstruktur. Alltså vi har då 

businesslinjerna, fyra business.. ja nå kanske fem, [---] så har vi regioner 
då som e Asia-Pacific, Europa, jaa nå, Europe, Middle East, Africa tills 
vidare, South America o North America. Som de där e då liksom dehär 
marknadsorganisationerna o regionerna.  

 
 MH: Om det här med matrisorganisationerna... har ni haft det tidigare ren 

eller var de nåt som ni har infört?  
 

 SV: De e, alltså vissa businesslinjer ha haft matrisorganisationer redan 
tidigare egentligen, [---] ja har väldigt svårt o se att de int sku vara nån 
form av matris. [---] om de e en verkligen global organisation, till exempel 
som Kone så den fungerar i en viss form av matris o fungerar fortfarande. 

 

Agthes (1990:2) slutsats om matrisorganisationens oundgänglighet stöder 

informantens tolkning. Ingendera ser några möjligheter att tillämpa linjeorganisa-

tion i globala sammanhang. Det aktuella företaget har dessutom matrisorganisation 

på flera olika nivåer som framkommer från konstaterandet att hela företaget och 

vissa businesslinjer tillämpar matris. Men verkligheten är ändå inte så alternativlös, 

vilket åskådliggörs av Daft (2001:492-501) vars sammanställning av strukturella 

lösningar för global affärsverksamhet innehåller fem olika organiseringsformer 

lämpliga för olika typer av global verksamhet. Organiseringsformerna är förutom 

matrisorganisation: internationell division, global produkt divisionsstruktur, global 

geografisk divisionsstruktur och en så kallad transnationell model.358 Även Bartlett 

& Ghosal (1992) presenterar tre olika strukturella lösningar i företag med 

internationella och globala strategier. Vad som kallas multinationell struktur 

handlar om en organisation med stark koncernledning, men stor självständighet i 

de nationella dotterbolagen. I internationella strukturen är företaget ett konglomerat 

av självständiga nationella företag. I den globala organisationen är koncern-

ledningen stark och verksamheten är inriktad på standardiserade globala 

produktportföljer. Sålunda behöver inte företagets organisering alltid ske genom en 

transnationell martisorganisation. I ett av de undersökta företagen har strukturen 

globalt skapats på ett alternativt sätt genom det som närmast kan kallas global 

geografisk divisionsstruktur: 

 
SV: Vi helt enkelt.. egentligen betraktade vi inte ens Sverige och Finland 
som likvärdiga utan Sverige innehöll tre länder, Sverige, Danmark och 
USA och Finland innehöll Finland, Norge, Tyskland och också USA och vi 
lade... och [ett företag] som var ju från Norge. Vi lade alla dom här sju på 
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en och samma nivå och så ett koncernkontor ovanför allting [---] och vi 
bestämde också att dom sju personerna tillsammans med de... kontoren var 
ledningen så att vi gjorde inte, vi satt inte ett huvudkontor som bestämde 
allt och informerade fältet utan dom där fältgeneralerna dom blev 
tillsammans med oss ledningen. Sen skapade vi en tradition där viktiga 
beslut fattade vi i den gruppen och det var också så nu att vi betraktade det 
som en fusion utav sju kulturer, inte utav två och alla var likvärdiga 
kulturer.  

 

Detta företag har organiserats närmast efter modellen global geografisk 

divisionsstruktur och internationell struktur. En av de nationella bolagens chefer 

beskriver samma organisation på följande sätt.359 

 
  MH: Era revirer var landsvis? 
 

SV: Jo,  våra revirer var egentligen så, på sätt och vis var konceptet 
intressant liksom på så sätt… den gäller ju fortfarande, att vi hade liksom 
dubbelroll det vill säga vi har alla egna, på sätt och vis våra egna bolag att 
sköta, större eller mindre och de är på sätt och vis geografiska områden, 
men de är nog också i praktiken bolag och.. men sedan har vi denhär Club 
Vice President-rollen. Vi har en sådan som Interim, Interim management 
team, som, som alltså management club som är ett sådant av dessa så 
kallade viktiga landsdirektörer utformat organ som har fyra-fem, för 
tillfället till och med sex… nej vi är fem, så fem sådana som jag, sådana 
killar på dotterbolagens verkställande direktörsnivå, som utgör då en sådan 
någonslags besluts- och sparrningsbody huvudsakligen för [koncern-
chefen] som, som… vi har ju inte en sådan egentlig stor, omfattande 
koncernledning, som, som man kan säga att använder som någonslags 
liksom institution makt utan att hos oss är nog makten centraliserad, 
personifierad [hos koncernchefen] och runt honom, alltså i personen så vi 
har denna dubbelroll [---] att vi gör det på sätt och vis liksom genom 
styrelsearbetet, att jag är mitt eget bolags verkställande direktör. Sedan 
sitter jag som styrelseordförande eller medlem omkring världen. 

 

I detta företag tillämpas en polycentrisk organisationsstruktur (jfr Perlmutter 

1968:74-75) som liknar BP Oils reformerade organisation. BP Oil har en 

internationell strategigrupp som drar upp riktlinjerna för koncernens verksamhet 

och som består av de högsta cheferna i de nationella linjeorganisationerna (Siddall 

et al 1992:44). Till skillnad från BP Oil är den ovan åskådliggjorda organisationen 

transnationell genom att den inte har något enskilt moderland eller moderbolag (jfr 

Forsgren & Larsson 1985:142). Trots att matrisorganisationerna alltså är klart 

dominerande, så är de inte den enda organisationsformen i transnationella 

sammanhang. Jag kommer i det följande att koncentrera mig på matris-

organisationen, eftersom denna strukturellt renodlar transnationella egenskaper i 
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organiseringen och kan anses konstituera ett transnationellt fält.360 

 Matrisorganisationer är dynamiska, trots komplexitet och fara för byråkra-

tisering. De är dynamiska på grund av deras inriktning på horisontell struktur, 

företagsamhet och personens företräde framom strukturen (Agthe 1990:3). Wright 

Jr. (1979:59) drar – vid sidan av tolv andra uppräknade specifika fördelar – 

motsvarande slutsats om dynamik. Den åskådliggörs även av Percy Barnevik som 

säger att det oupphörliga framåtsträvandet och uppställandet av nya målsättningar i 

ABB borde ses som en livsstil istället för att tolka det som missnöje eller 

otacksamhet inför uppnådda målsättningar (Kets de Vries 1994:29). BP oils 

erfarenheter av matrisorganisationen blev däremot mindre positiva. Införseln av 

matrisstruktur medförde enligt förändringskonsulterna stor komplexitet, 

byråkratisering och mångtydiga och motstridiga rapporteringssystem (Siddall et al. 

1992:38). Konsekvensen blev att företaget genom råd av dessa konsulter övergick 

till en form av geografisk linjeorganisation (ibid.:39-40). Konsulterna kallar 

organisationen transnationell (Siddall et al. 1992:45), men den införda nya 

strukturen är närmast multinationell genom att nationella företag har en stor 

betydelse i organisationen, organisationen har ett klart hemland (jfr Hirst & 

Thompson 1995:40), som även British i namnet indikerar, och det transnationella 

representeras egentligen endast och ofullständigt av högsta ledningens inter-

nationella strategigrupp (jfr Bartlett & Ghosal 1992:48-51).  

 I det följande tillämpas en uttryckligen sociologisk ansats i analysen av 

organisationen där den transnationella matrisorganisationens karaktär av socialt fält 

framgår. Positioner och deras relationer på fältet och de intressen, strategier och 

attityder som förekommer fokuseras därnäst. 

 

8.1.2 Transnationella matrisorganisationens positioner  

När positionernas rymd diskuteras i transnationell organisering är det skäl att först 

presentera några aspekter av den organisationella miljön, dvs. det som Bourdieu 

kallar de specialiserade institutionerna inom fältet. Det finns i det transnationella 

sådana som kan kallas genomdrivande, avant garde-branscher och organisationer 

som antingen är eller inte är transnationellt organiserade. Det väsentliga för dessa 

branschers del är att de utvecklas exempelvis i sin marknadsförankring och sina 

innovationssystem i transnationell riktning.  

 Tidigare fusionerades oftast inom samma bransch verksamma företag med 

lönsamhetsproblem (jfr Mäkinen 1995:12). Idag är läget förändrat. Flera av 

informanterna hänvisar till omgivningens förändring mot större enheter som 
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drivkraft bakom fusionen och motiv i genomdrivandet av den transnationella 

organisationen. Det gäller att uppnå en så kallad ”kritisk massa” inom sin bransch 

(jfr Håstad 2003:8). Det är avant garde-branschernas och organisationernas 

handlingar som får konsekvenser för hela ekonomin och leder till fusioner i 

ytterligare företag och branscher (jfr Kets de Vries 1994:27). Processen kan kallas 

för det transnationellas diffusion inom ekonomin och det finns olika positioner 

såsom innovatörer, opinionsledande företag och branscher samt eftersläntrare i 

denna diffusion. Men inte ens eftersläntrarna är nödvändigtvis ekonomiskt svaga 

eller olönsamma, utan kan bygga på en affärsprincip med långsiktiga 

tillväxtförväntningar såsom exempelvis i traditionella familjeföretag, i statsägda 

företag eller i kooperativ (jfr Sundell 2003:8). De kan också ha karaktären av 

basindustri förknippat med råvaruförädling. De tvingas i en mer aggressiv global 

ekonomi – bl.a. avseende kapitalmarknaden och följaktligen företagets 

finansieringsvillkor (jfr Mäkinen 1995:273-284) – trygga sin framtid genom att slå 

sig ihop med andra företag.361 Fusionen är ett sätt att uppfylla kravet på samarbete 

och expansion även i ekonomiskt lönsamma, men i global jämförelse små företag. 

Utöver själva affärsorganisationerna och ekonomiska branscher som specialiserade 

transnationella institutioner finns det även handelskammare och olika typer av 

handelsbefrämjande projekt som ofta fungerar som opinionsledare i det 

transnationellas diffusion. Den svensk-finska handelskammaren i Stockholm är ett 

exempel på en sådan institution genom de träffar som arrangeras i dess regi för den 

ekonomiska eliten i båda länder. Det är bl.a. under sådana träffar som nya 

ledningsprinciper smittar och samarbetsprojekt föds. 

 Det är dock mer intressant i sammanhanget att analysera de olika 

aktörspositionerna i den transnationella matrisorganisationen. Det viktigaste, och 

samtidigt för denna organisationstyp mest karakteristiska relationella förhållandet 

mellan positioner, är förhållandet mellan olika direktörer på de olika 

dimensionerna i matrisen. I matrisen är inte enhetsdirektörerna i dominerande 

position såsom i linjeorganisationerna utan affärsområdesdirektörer (eller projekt-

ledare) dominerar (Wright Jr. 1979:59). De olika direktörskategorierna har olika 

positioner och relationer inom fältet. Affärsområdesdirektörer förväntas ha en 

helhetssyn i koncernen medan produktionsenhetsdirektörerna och de geografiskt 

förankrade direktörerna har kunskaper om lokala förhållanden. Arbetare och lägre 

chefer rapporterar till två direktörer i matrisorganisationen och produktlinje-

direktörerna dominerar i rapporteringssystemet. Detta leder ibland till spänningar 

och ambivalens med hänsyn till lojaliteter (Wright Jr. 1979:61; Kets de Vries 

1994:27; jfr även Lorange 1986:144-145). Tidigare fabriksdirektörer är de 
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kategorier som förlorar i makt och prestige vid fusionen och införandet av 

matrisorganisation. Denne blir endast en bland många direktörer och dessutom 

med mindre inflytande än före fusionen. Människor är ofta obekväma med 

tvådirektörssystemet och vantrivs med diffusa auktoritetsrelationer (ibid.; Bartlett 

& Ghosal 1992:31; Daft 2001:105). Projektledare och linjechefer tvingas 

rapportera till sina enhetsdirektörer eller landsdirektörer och till affärsområdes-

direktörer i koncernledningen och de sistnämnda har mest makt. Men produktions-

enhetsdirektörerna kan ha mycket makt över personernas karriärutveckling. 

Tveksamhet har uttryckts bland annat i fallet ABB om man kan vara global och 

lokal samtidigt (Kets de Vries 1994:28). 

 En intervjuad företagsledare delade med sig följande humoristiska visualisering 

av matrisorganisationens nya villkor: 
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(Tecknare och copyright okända) 

Figur 3: Karrikatyr av skillnaderna i ledarskap i konventionella organisationer och 
matrisorganisationer 

 

Avsikten med visualiseringen är att åskådliggöra hur matrisorganisationen präglas 

av mindre (enkelt) ordnade förhållanden och kan innebära samordningsproblem 

och rollkonflikter. Visualiseringen av matrisorganisationen åskådliggör den 

kontingens som präglar sociala fält och den brist på överskådlighet som finns för 

aktörer inom fältet. Det förflutna betraktas nostalgiskt som tiden av klarhet och 

enkelhet. 

 Matrisorganisationer kan skapa hälsosam tävlan genom fusioneringen av 

funktionell expertis med produktinriktad personal (Morgan 1986:59). En tävlan 

om interna resurser uppstår mellan olika produktområden (Wright Jr. 1979:59). 

Samtidigt kan en produktinriktning bibehållas i förhållande till den yttre miljön 

(Morgan 1986:59). Men Agthe (1990) lyfter fram strukturella problem i relationen 

mellan positionerna: 

 

Mycket ofta, även då dotterbolaget är ansvarigt både för tillverkning och 

marknadsföring, tvingas den i en position av implementering av en 

produktdriven snarare än en marknadsdriven strategi. Även när det lokala 

ledarskapet ”vet bättre,” är initiativet i sin helhet hos moderbolagets personal 

och koncernchefen. Ytterst, åtskilt från frågan om utpekande av skuld för 

misslyckanden, är huvudsakliga ansvaret för ledarskap utomlands, inbe-

gripande handledningen av dess genomförande, placerat i högkvarteret.362 

(Agthe 1990:5).  
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Om balansen mellan projekt- och funktionella grupperingar rubbas hamnar  

matrisorganisationen ur funktion (Wright Jr. 1979:60-61). Ofta uppstår konflikter i 

dessa sammanhang. Den transnationella organisationens framgång beror i hög 

utsträckning på interaktionen mellan global strategisk ledning och regional ledning 

och att dessa ledningsprinciper koordineras och balanseras (Agthe 1990; Doz & 

Prahalad 1986:55-71). Organisationen kan komma i farlig obalans ifall 

maktrelationen mellan ledningsprinciperna rubbas och blir ojämn (ibid.). Det är 

kommunikation som betonas för att balansen skall bibehållas (ibid.:2). 

Organisationell kommunikation ses som en lösning på tendensen att positionernas 

relationer blir obalanserade.  

 Men kommunikationskravet har även sina avigsidor. Wright Jr. (1979:59) 

hänvisar till tidskrävande möten som ett oönskat resultat i linjeorganisationer. 

Möten måste ordnas för att samordning skall uppnås mellan enheterna. Men möten 

används även i hög utsträckning i matrisorganisationer för att identifiera och lösa 

problem och utbyta information, och i synnerhet gällande arbetets koordinering 

(Bartlett & Ghosal 1992:31-32; Morgan 1986:50-59). I ABB träffas styrelsen flera 

gånger om året för att stå i växelverkan med produktlinjernas direktörer och 

regionala direktörer (Agthe 1990:3). Kravet på många möten anses som en av 

matrisorganisationens svagheter (Daft 2001:105). 

 Matrisorganisationen är sålunda med hänsyn till behov av möten inte uppenbart 

mer effektiv än linjeorganisationen, om dessa organisationsstrukturer jämförs inom 

ett nyttoinriktat organisationsteoretiskt perspektiv. Men synen på möten har kanske 

förändrats genom att en allt större del av företagens verksamhet går ut på 

informationsbearbetning (se Castells 2001: kapitel 3). Möten anses kanske inte 

längre per definition som ineffektivitet i förhållande till att få saker gjorda, utan kan 

betraktas som ett nödvändigt sätt att erhålla och dela med sig kunskap. Samtidigt 

medför möten i transnationella sammanhang logistiska och teknologiska problem 

genom att människors tider och resor måste samordnas så att de befinner sig på 

samma ställe, eller teknisk kapacitet måste ordnas för videokonferenser. 

Exempelvis Bartlett och Ghosal (1992:31-32) är kritiska till matrisstrukturen och 

hävdar att dess tillämpning i många fall misslyckats p.g.a. strukturens inneboende 

hinder för konfliktlösning, effektiv kommunikation och låga administrativa 

kostnader. 

 I matrisorganisationen finns från koncernledningens sida ett behov av 

centraliserad kontroll (Flecker & Simsa 2001), vilket kanske står i motsats till 

uppmuntrad företagsamhet lägst ner i organisationen (Kets de Vries 1994:27). 

Tidigare har en decentraliseringsvåg gått igenom de transnationella företagen, men 
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numera har koncernledningarna återtagit en del av kontrollen (Flecker & Simsa 

2001:170-171). Kontrollbehovet sammanhänger med ambitionen att skapa globala 

strategier, implementera dem genomgående i hela koncernen genom 

arbetsfördelningar och slutligen evaluera den genomförda strategin. Av detta följer 

att matrisorganisationen egentligen i högre utsträckning är en karakteristiskt global 

organisationsform – utöver dess uttryckliga egenskaper av transnationellt fält – än 

den av Castells (2001: kapitel 3) presenterade nätverksorganisationen som bygger 

på relationer mellan ett storföretag och mindre underleverantörer som man inte har 

fullständig kontroll över. Men kontrollbehovet varierar enligt Doz och Prahalad 

(1986:56-60) beroende av bransch, dotterbolagens ägoförhållanden och 

egenskaper, samt minskar enligt Pucik och Katz (1986:128) i företag med 

inriktning på social, snarare än teknisk information och där cheferna genomgår 

långvariga socialisationsprocesser till företagets kultur genom exempelvis 

arbetsrotation. Det anses att direktörer med moderbolagets nationalitet i 

multinationella företag är bäst socialiserade till koncernens kultur (ibid.:128-129). 

Socialisationen till koncernkulturen anses erbjuda nödvändig balans mellan globala 

strategier och lokal känslighet (Doz & Prahalad 1986:68). I transnationella bolag, 

utan klart hemland, finns däremot ingen formell koppling mellan nationell kultur 

och koncernkultur,363 vilket ställer andra krav på socialisation till företagets kultur. 

Framtidsinriktade belöningssystem – såsom nya karriärmöjligheter – anses fungera 

effektivare som kontrollmekanism i transnationella bolag, där det inte principiellt 

är en fördel gällande avancemang på karriären att ha moderlandets nationalitet (jfr 

Pucik & Katz 1986:130; jfr även Lorange 1986:145). Detta vållar emellertid vissa 

problem i och med att trappstegen i organisationshierarkin blir färre och 

mellanrummen större, samt genom att arbetshistorian inom företaget blir kortare 

(jag skall återkomma till detta senare). 

 Agthe (1990:1) skriver att global affärsverksamhet i synnerhet utmanar 

nyckelcheferna och Lorange (1986:137-138) visar på ett övertygande sätt hur olika 

typer av multinationella samarbetsprojekt ställer olika krav på ledarvalet. När 

projekten uppnår större kontinuitet och permanens, krävs det sådana tekniska 

färdigheter som bidrar till det gemensamma projektet. Färdigheterna måste 

dessutom vara av tillräcklig kvalitet. Direktörerna anses slutligen behöva 

tillräckliga kommunikations- och samarbetsfärdigheter och de bör kunna ge 

återkoppling till sina ursprungsorganisationer. Cheferna anses i en allt mer 

komplex omgivning vara tvungna att uppfylla krav som går långt utöver 

kunskapen och erfarenheterna hos en traditionell företagsledare (Agthe 1990:1; jfr 

Doz & Prahalad 1986:59; Prahalad & Doz 1987:2). Det har även hävdats att ABB-
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cheferna är överarbetade med många affärsområden, länder och funktioner (Kets 

de Vries 1994:28). Liknande utsagor förekommer även bland informanterna: 
 

SV: Nog har ju förståss resandet ökat kanske, att det är ju också i princip 
den ”pain in the ass” att man inte riktigt har tid för sig själv mera och det är 
förresten i sådana frågor en sådan, det vet jag, vi diskuterar det inom huset 
nu för tillfället rätt mycket, att där, där finns människor som befinner sig på 
yttersta gränserna för tillfället gällande utståendet av resandet. 

 
[---] 

 
Vi hade i tiderna, alltså jag också som vana att se lite på domhär 
flygrutterna så att det blev över fast några timmar tid fast för att från 
hotellet gå för att se på någon stad. Gå tillexempel längs huvudgatan eller 
shoppa eller nångång till och med spela ett varv golf någonstans i 
Singapore eller Dallas. Nu har man inga möjligheter, det är helt vanvettigt, 
att fritiden måste man sedan tillbringa hemma att det är väl inte, att många 
funderar att hur länge [koncernchefen] orkar, [---] så, så att hur länge orkar 
han, men hård är nog, förskräcklig takt är nog på. Att åtminstone om man 
säger att ledarskap genom exempel, att piska så det gör han nog. 

 

En paradoxal situation uppstår där kraven på transnationella direktörer är sådana 

som förhindrar ansamlingen av kunskaper och erfarenheter som kan vara till nytta i 

verksamheten. En direktör av global klass borde känna sig hemma i världens alla 

metropoler, men utan att hinna bekanta sig med stället, hinner dock ingen 

förankring till stället uppstå. Kapitalackumulationen av behövliga kunskaper för 

transnationella ledningsuppgifter blir i vissa positioner försvårad och verksamheten 

måste bygga på gamla kunskaper och tillitsfulla informationsnätverk, medan t.ex. 

sådana specialister som flyttar mellan företagets lokaliteter i samband med olika 

projekt får bättre möjligheter till sådan personlig kapitalackumulation. Ofta är 

uttryckligen alterneringen mellan globala uppgifter och lokalt ansvar ett sätt att 

genom karriärutvecklingen skapa ”balanserade” individer som kan manövrera 

mellan globala strategier och lokala behov (Doz & Prahalad 1986:66). En 

intressant spänning mellan positioner i termer av hierarki och lokalförankring 

uppstår. 

 Det finns även skäl att diskutera företagets anställda mer generellt i förhållande 

till positionerna på fältet. Relationerna är olika mellan olika positioner där det finns 

skäl att beskriva i synnerhet relationen mellan olika arbetstagarkategorier, 

arbetstagare i utförande arbeten och direktörer, samt förhållandet mellan 

arbetstagare och utländska ägare (styrelser). 
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Platt organisation 

I traditionella linjeorganisationer är arbetstagarna indelade i hierarkiska relationer 

och avancemang innebär stigande i den organisationella hierarkin. I 

matrisorganisationen tillplattas organisationen och färre nivåer med större avstånd 

mellan nivåerna kvarstår. Följaktligen försvåras även möjligheterna att stiga i 

hierarkin, vilket kan innebära frustration för ambitiösa anställda. Men 

tillplattningen av organisationen anses ha helhetsmässiga fördelar. Förre ABB-

chefen Barnevik säger att de nackdelar som en eventuell minskning av 

avancemangmöjligheter innebär, kompenseras av en effektivare och snabbare 

kommunikation som i sin tur är oundgörlig i en förändringsprocess (Kets de Vries 

1994:28). Informationsflöden kan kanske tryggas genom detta, men är en klen 

tröst för den ambitiösa anställda med minskade avancemangmöjligheter.  

 Ett fält med mindre hierarki men olika positioner har speciella och egenartade 

konsekvenser. Fältens dynamik, som traditionellt skapas av olika kapitalmängder, 

förändras. De minskade möjligheterna till kapitalackumulation och avancemang – 

som ofta konkretiseras genom rekryteringen av chefer utifrån364 – kan minska på 

den inomorganisationella dynamiken. Organisationens dynamik kommer att 

igångsättas mer av utomorganisationella, omgivningsrelaterade förändringar. 

Organisationen blir snarare kvickt reaktiv och pragmatiskt responsiv än innovativ 

genom långsam ackumulation.  Och eftersom organisationen är platt kommer den 

att motsvara den helhetsmässiga förändringen inom ekonomin mot nätverk 

(Castells 2001) och en horisontell arbetsfördelning (Florida 2002:113). I denna 

arbetsfördelning byter arbetstagarna horisontellt jobb inom sitt segment på 

arbetsmarknaderna genom  att byta organisation (ibid.). Kapitalackumulationen 

kommer att ske genom tillskansning av erfarenheter av motsvarande uppgifter i 

andra organisationer. Den laterala rörligheten förändras från ett sätt att dölja vissa 

personers avsaknad av nödvändiga egenskaper för avancemang (Levenson 

1965:373), till ett sätt att samla på sig värdefulla erfarenheter. Mobiliteten ökar 

kapitalmängden, vilket i längden kommer att innebära ett tryck underifrån mot de i 

hastighetskulturen lokalförankrade chefernas position. Såtillvida skapar 

organisationsförändringen en transnationell arbetsmarknad, vilket jag skall 

återkomma till i nästa kapitel. 

 I tillplattningen av organisationen får medlemmar i projektgrupper och anställda 

i utförande uppgifter mer ansvar och denna utveckling av organisationen innebär 

ofta att en del chefspositioner på mellannivå försvinner (Castells 2001:191, 197-

200, 206). De anställda hamnar i situationer av ständig kompetensutveckling men 
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samtidigt försvårade omständigheter för användningen av kompetensen som 

kapital för att uppnå högre positioner. Jämförelser av olika kapitalinnehav och 

kamp om resurser börjar ske mellan olika projektteam och affärsområden samt 

mellan olika funktionella specialister i projektgrupper:  

 
SV: Det fanns en viss verksamhet inom [den svenska delen av det 
nyfusionerade företaget] som antingen kunde ligga i [ett] affärsområde [---] 
eller i [ett annat] affärsområde. De spelar ingen, jag behöver inte gå in på 
alla detaljerna, [---] de blev lite granna dragkamp om den där 
verksamheten, ska dom där fyrahundra personerna ska ligga där i 
organisationen eller ska dom ligga där. O de va en ouppklarad fråga. 

 

I en horisontal konkurrens kan också iögonenfallande statussymboler, såsom nya 

innovationer, rekrytering av expertis, imponerande kontrakt och trendig 

marknadsföring få större betydelse än i hierarkiskt uppbyggda relationer. En 

informant belyser jämförelsen mellan olika affärsområdeschefer: 

 
SV:  Vi har ju sådana enheter som är cross-border alltså över länderna och 
av dessa i två så är ledaren svensk och de är bättre än finländarna och då 
när man borde få en sånhär  så dessa killar klarar sig bra, den ena i 
synnerhet klarade sig alldeles otroligt bra. 

 
MH: Finns det flera av dessa cross-border? 

 
SV: Det finns fyra varav i två finns finländsk och i två svensk ledare och 
dehär svenskarna är klart bättre. 

 

Ett annat exempel på relationer mellan arbetstagarpositioner är förhållandet mellan 

funktionella specialister med projektuppdrag och deras funktionsorganisationella 

hemvist samt förhållandet mellan olika specialistkategorier. Wright Jr. (1979:60-

61) skriver att projektgrupperna skapar specialiserad kunskap som kvarblir och 

planteras in i resten av organisationen när projektet slutförts och gruppens 

medlemmar återgått till sina funktionella hemorganisationer eller övergår till nästa 

projekt. Detta sker i idealfall. Det finns nämligen inga garantier för att 

specialkunskaperna betraktas som kapital i nästa projekt eller i – den ofta mer 

lokalt förankrade – funktionella organisationen. Det föreligger ofta en risk för att 

de återvändande projektanställda blir friställda när projektet har slutförts. En 

informant har t.ex. beskrivit hur inget program för repatriering fanns i företaget 

han tidigare arbetade för och hur hans kollega fick ett tomt skrivbord vid 

återkomsten från en utlandskommendering. Lorange (1986:140) påtalar problemet 
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och rekommenderar att det lönar sig för ursprungsorganisationerna att välkomna 

tillbaka personer från samarbetsprojekt, så att inte värdefulla mänskliga resurser 

går förlorade till konkurrerande företag. 

 Den fysiska åtskillnaden mellan funktionella specialister i projekt och deras 

organisationella hemvist kan innebära svårigheter att upprätthålla specialist-

inriktningen (Wright Jr. 1979:61). Specialisterna riskerar överge sina traditionella 

sätt att arbeta. De hänger kanske inte med i den funktionella utvecklingen inom sin 

specialitet under projektets gång – vilket i långvariga projekt innebär ett problem – 

och de tar över projektgruppens kultur och värderingar (Toffler 1973:99-100). 

Deras yrkesidentitet som specialister minskar, den särskilda identitet som var den 

primära anledningen till att de anlitats i projektet. Det handlar om svårigheten med 

att sitta på två stolar utan att hamna över på den ena eller falla emellan. I 

universitetssammanhang åskådliggör ibland de tvärvetenskapliga projekten 

liknande identitetsproblem. Motsvarande svårigheter med att kombinera en lokalt 

stark ställning och globalt styrelseordförandeskap framförs av en informant från en 

multinationellt och linjeorganisationsmässigt organiserad koncern:  

 
SV: Min roll så, så den förändrades till ytterst ickeoperativ i andra än i [det 
av mig ledda företagets] frågor, liksom när jag var gruppledare så var min 
roll ganska operativ [---] så  nu är den icke-operativ [---] där finns de egna 
verkställande direktörerna och då de inte mera… Det väsentliga är ju 
rapporteringsrelationen att denhär är ju en sådan denhär vår ledningsgrupp 
sådan amöba som hänger ovanför allting och kastar sin skugga på, på den 
frågan [---]. Det är på sätt och vis ganska intressant för att den är hela tiden 
liksom i informationsflödet. 

 
MH: Just. Är du som ägarens representant där i verksamhetsställena? 
 
SV: Jo, jo alltså uttryckligen som [koncernens] representant i domdär 
styrelserna. Inte som representant för [företaget jag leder], här finns just 
detta, detta rollutformningsproblem naturligtvis, att vilken hatt man i olika 
situationer har på sig och det är kanske en sådan allra svåraste fråga. Inte 
vet jag, nog har jag ganska bra där. Inte har allt lyckats helt perfekt men 
hattbyte är svårt för någon. Största delen kan det nog. 

 

En specifik empirisk frågeställning att fästa uppmärksamhet på inom detta 

transnationella fält vore rapporteringsvägarna i den transnationella koncernen. 

Särskilda studier av rapporteringen skulle belysa fältets funktionssätt och dess 

spänningar. Rapporteringen anknyter till organisationell kontroll, integration och 

till kontroll av informationsflöden. Ett sådant studium har dock inte varit möjligt 

inom ramen för denna undersökningsansats, utan skulle kräva en organisations-
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fokuserande ansats.365 

 Dragkamp mellan olika specialistkategorier som deltar i en projektgrupp uppstår 

också lätt. Intressekonflikter uppstår mellan ekonomiansvariga, tekniskt ansvariga 

och personalansvariga i projektgrupper. 

 

Förhållandet mellan operativ ledning (chefer) och anställda 

I den nya situationen förväntas ett otraditionellt engagemang från de anställdas 

sida. De förväntas fungera som ett lag, men inte – i traditionell facklig 

bemärkelse366 – i  förhållande till företagsledningen, utan med syftet att arbeta för 

företagets (projektets) bästa i en global miljö. Agthe (1990:1) skriver:  

 

Även ledaren på fabriksgolvet och hans eller hennes arbetare måste fokusera 

åtgärderna från ett världsvitt perspektiv, om inte för någon annan orsak så för 

att förstå krafterna som påverkar marknaderna för deras produkter och som 

tryggar deras jobb.367 

  

 Utsagan kan tolkas mot bakgrunden av fältets positioner. Den återspeglar en 

traditionell intressekonflikt mellan arbetare kontra den globala organisationen och 

dess talesmän, de operativa ledarna. Diskussionen omkring relationerna mellan 

ledning och anställda i den produktionsform som kallats toyotismen präglas av 

samma blindhet inför intressekonflikter och de förändrade förhandlings-

positionerna i denna konflikt (se Castells 2001:190-193). Därför kan de också 

endast indirekt illustrera framväxten av ett transnationellt socialt fält. Flecker och 

Simsa (2001:173) har pekat på denna intressekonstellation och den ökade klyftan 

mellan ledarskap och den lokala arbetskraften. Agthes (1990) version representerar 

företagsledningens position i enlighet med vad som kan förväntas av en ABB-chef. 

Den operativa ledningen får som uppgift att påminna arbetarna om de globala 

villkoren (Prahalad & Doz 1987:1). Och det är denna framväxt av en global 

arbetsmarknad i termer av arbetsplatsens placering som förbises i de teorier som 

koncentrerar sig endast på migranters begränsade antal som exempel på avsaknad 

av globala arbetsmarknader (se Castells 2001:152-153; Waters 1995). När den 

globala konkurrensen förs ned till verkstadsgolvet kan detta få vissa konsekvenser 

såsom rasism, sexism och universalism (Flecker & Simsa 2001:171-173; 

Wallerstein 1993:46-47). Situationen är paradoxal för de anställdas del. Å ena 

sidan inser de den globala marknadens krav på större enheter där den egna 

fabriken kan överleva endast som del i en större helhet. Å andra sidan är den egna 
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fabrikens jobb under ständigt hot att flyttas till någon annan fabrik inom koncernen 

eller att helt avvecklas. Med hänsyn till de senare alternativen kan de anställda inte 

förvänta sig odelat stöd från de egna företagsledarnas sida. En intervjuad 

produktionschef åskådliggör idealet om att (endast) koncernens bästa befintliga 

system borde utvecklas: 
 

SV: […] och sedan finns det igen en sådan gammal uppfattning när man 
talar om NIH-fenomenet368 [---] att vems är nu bättre, att man skulle 
komma ifrån det lite, att det inte alltid behöver vara så att det bästa är det 
som liksom inte är någonderas [---] det skulle vara bra liksom att se att 
vilket system är bättre och vi tar först den och utvecklar sedan den. Först på 
så sätt skulle [det] liksom vara snabbare att hoppa i utvecklingens så att 
säga trappa än att om vi liksom tar och utvecklar så att båda måste 
förändras för att det skall bli bra. 

 

Utsagan beskriver de samordningsproblem som finns i integrationen av tekniska 

produktionssätt och åskådliggör även dragkampen mellan de olika parterna i en 

fusionsprocess. Om ledningen är enig om best practices i produktionen har 

anställda en svår förhandlingsposition. Och han berättar – som svar på frågan om 

synergifördelar i produktionen – om möjligheten att stänga vissa produktionslinjer: 

 
SV: Det är ju ett sådant som sagt, alltså mål för kontinuerlig granskning. 
Att det slutar ju aldrig. Att det hänger ju så [mycket] på vilka 
bruksnivåerna i fabrikerna är. Med andra ord, att om du har liknande 
teknik [---] så naturligtvis tittar vi vilken deras bruksnivå är att om man nu 
genom att stänga en linje där får bättre liksom bruksnivå liksom här så görs 
det, men det görs även andra vägen. Men då görs det inte om det är på så 
sätt att man får till den andra liksom tre skiften och i den andra blir ett 
skifte kvar för det hjälper ingenting att där finns så, där finns besvär i 
sådant liksom flyttande av produkter att det inte lönar sig. Att bara då om 
du kan liksom tillfälligt liksom stanna någon maskin så har det sin egen 
liksom betydelse men inte det att man delar på lassen den har ingen. Sedan 
förstås i investeringsbesluten så har du alltid det att du kan styra. 

 

I transnationella kontexter är den egna enhetens eller projektgruppens ledare inte 

automatiskt lojal med de anställda – såsom i traditionella organisationer – utan 

förväntas ha insikt om koncernens bästa och visar ofta också i praktiken lojalitet till 

hela koncernen. Problemet är särskilt svårt i så kallade buffertsituationer där den 

lokala chefen har samma nationalitet som de underordnade och annan än 

koncernledningen (Brooke och Remmers 1978:130, 134-138). Anställda tvingas in 

i en global konkurrens både inom företaget (Flecker & Simsa 2001:171) och i 

förhållande till hela världsmarknaden, där det egna lagets överlevnad utgör det 
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primära intresset. Tidigare har i synnerhet olika projekt inom forsknings- och 

utvecklingsenheterna kämpat om resurser och överlevnad.369 I matris-

organisationer gäller detta alla sektorer av verksamheten. Denna kamp och 

konkurrens åskådliggör förhållanden mellan olika kategorier anställda (olika 

projektlag och enheter) och mellan anställda och den operativa ledningen.  

 Amitai Etzionis (1961) organisationsteori belyser även konsekvenserna av 

sådana förhållanden genom att den uppmärksammar individens reaktioner till 

maktanvändning (jfr Parker et al. 1969:98-101). Den ambivalenta situationen med 

inslag av nödvändighet och tvång kan förmodas leda till en viss grad av alienation, 

där laget skapar informellt expressivt ledarskap som får konsekvenser även för den 

instrumentella, formella ledningen. Men för att produktionen skall vara effektiv – 

och laget överleva i den transnationella omgivningen – måste det instrumentella 

ledarskapet äga företräde (jfr Etzioni 1961:113-126). Denna traditionella konflikt 

mellan ledning och arbetare får allt mer karaktären av konflikt mellan lokalt och 

globalt och har också ansetts påverka tillitsrelationerna inom de lokala 

organisationerna (Flecker & Simsa 2001:173). Generellt sett stärks de 

geografioberoende positionerna inom organisationen och dessa får mera makt, 

medan lokaliserade positioner förlorar i makt, trygghet och prestige. Arbetstagarna 

befinner sig i ett komplicerat dilemma där de oavsett val av taktik riskerar hamna 

”ut ur askan, in i elden”. 

 

Vem får skörda frukterna? 

Motsvarande inomorganisationella dilemman existerar i förhållandet mellan 

anställda och ägare och mellan olika ägarkategorier i situationer när nationella 

företag har eget ägarskap, när det finns koncernägare och nationella ägare. Vem 

har rätten till att skörda frukterna av framgången? Kets de Vries (1994:28) 

åskådliggör dilemmat:  

 

[T]ill vilka hör den förtjänade vinsten – till ett land som kan stöda ett lokalt 

företagande eller till en affärsområdeschef som kanske vill finansiera forskning 

eller öka kapaciteten?370 

  

Detta har blivit särskilt betydelsefullt när företagen minskat på vinstutdelningen till 

aktieägarna och har istället behållit vinsten inom företaget och riktat den 

inomorganisationellt till ny produktion (Castells 2001:178). Risken i sådana 

situationer är att förlorarna utvecklar relativ deprivation när deras förväntningar 
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inte motsvarar de belöningar som fås (jfr Hernes & Knudsen 1990:79-86). I det 

långa loppet skapar sådana upplevelser en inkorporerad underställdhet, där 

individerna slutar kräva mer än de får, trots att kraven vore rättvisa. Sådana 

situationer leder också till ritualism och exitstrategier där de anställdas pliktkänsla 

och engagemang minskar och vissa anställda byter organisation. Även innovativitet 

och revolt är möjliga lösningsmodeller i enlighet med Robert K. Mertons berömda 

teori om avvikande beteende vid situationer av ickeöverensstämmelse mellan 

målsättningar i kulturen och de strukturella möjligheterna (se Allardt 2003:275-

276). Bernard Levenson (1965:367-371) har tillämpat teorin på situationer av 

försvårad befordran. Samma reaktioner är sannolika inom projektgrupper och 

affärsområden när skördning av frukter består i förbättrade karriärmöjligheter och 

dessa försvåras i en transnationell verksamhetsform. En möjlig utveckling i sådana 

situationer är också att den enhet som skapat vinsten, men inte fått ta del av den, 

utvecklar en överlägsen attityd i förhållande till den enhet som får förbruka vinsten. 

Exempelvis bland marknadsföringen och produktionen kan en attityd av ”vi 

försörjer de där” uppstå i relation till forsknings- och utvecklingsenheterna. 

Samma attityder kan finnas i vissa regionala marknaders förhållande till andra 

mindre vinstbringande regioner. Detta kan i sin tur skapa kommunikations-

problem. Matrisorganisationen uppvisar genom denna horisontala tävlan om 

resurser uttryckliga egenskaper av ett transnationellt fält, men också hur den 

nationella positionen ibland inom ett sådant transnationellt fält kan bli grund för 

intressemotsättningar. 

 

8.1.3 Attitydernas fält 

Bourdieu skriver med fenomenologiska undertoner att positionernas rymd måste 

analyseras tillsammans med attitydernas rymd (Bourdieu & Waquant 1995:133). 

Attityder, intressen och värderingar bör alltså också diskuteras i anslutning till 

matrisorganisationen som transnationellt fält. Attitydernas rymd ligger nära 

analysen av aktörers habitus. Habitus är emellertid mer djuprotat och individuellt, 

medan attitydernas rymd hänvisar i högre utsträckning till vardagliga diskurser och 

reflexiv kunskap inom fältet. En diskrepans mellan habitus och attityder inom ett 

fält kan förekomma, ty människor är inte helt igenom konsekventa i sina tal och 

tankar. Attityder kommer att diskuteras mot bakgrund av den transnationella 

affärsvärlden och i förhållande till positioner i matrisorganisationen.  

 Den transnationella organisationen och globala ekonomin karakteriseras av 

informanterna med ord som ständig förändring, aggressivitet, snabbhet, strategi 



 154 

och personlig utveckling. Förändringstematiken beskrivs även av Garsten 

(2001:173-177) som nämner att transnationella aktörer utvecklar ett annorlunda 

förhållande till tiden; den blir flexibel och fragmenterad. Ett genomgående mönster 

i intervjuerna är att agenterna har varit internationella redan tidigare men att de 

senaste årens utveckling har medfört en stor förändring. Övergången från en mer 

lokalt inriktad verksamhet till en transnationell verksamhet åskådliggörs av en 

intervjuad verkställande direktör när denne reflekterar över förändringen i arbetet 

och näringslivets verksamhetsmiljö under de gångna tio åren: 

 
SV: Diskussionen startade från att, att vi inte hade en sådan strategi och, 
och var bara som i allsköns ro… det kan man säga. Så jag tror att fast jag 
skulle ha haft vilken som helst strategi och ambition så skulle det inte då i 
slutet på 80-talet ha ens lyckats denna grej så att då var denna livssituation 
annorlunda och annorlunda tänkesätt om affärsverksamhet och om den 
strategi som man driver framåt, allmänt taget alla företag. 

 
MH: En så stark globalisering hade ännu inte startat? 

 
SV: Nej jo, inte en sådan, just sådan aggressivitet saknades då jo. 

 

Attityderna till förändringen präglas inte alltid av bekvämlighet och en tveksamhet 

över den egna agenturen existerar. Men en slutsats från de genomförda 

intervjuerna är att transnationalistiska attityder kring den transnationella 

organiseringen dominerar. Ledarna är medvetna om den flexibilitetskrävande 

osäkerhet i organisationens miljö som har krävt ett antal stora organisatoriska 

förändringar (Castells 2001:187). Företagen har lyckats skapa en allmän 

medvetenhet bland ledarna om den transnationella organisationens nödvändighet, 

dess krav i termer av strategier, genomförda beslut, konstruktionen av kultur och 

ökningen av integrationen. På det uttryckliga ideologiska planet omkring det 

professionella och organisationen förefaller informanterna transnationalistiska. 

Detta exemplifieras särskilt tydligt i ett bolag som agerar inom en traditionalistisk 

bransch kännetecknad av stabil tillväxt, som i sin kapitalförvaltning diskuterar 

övergången till mer marknadsinriktad kapitalförvaltning. Attityderna i samman-

hanget är klart transnationalistiska med argument om snabb reaktionsförmåga, 

upphörsel med att vara ”baktung” och större avkastningsmöjligheter. 

 Men den transnationella matrisorganisationens positioner har också konflikt-

skapande potential som en inneboende egenskap. Problem uppstår i matris-

organisationer enligt Morgan (1986:59) som konflikter mellan enhetsmässiga 

lojaliteter och gruppmässiga lojaliteter. Samma gäller även ansvarsfrågor:  
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Gruppmedlemmar ses ofta som representanter för funktionella avdelningar 

och anses ansvariga för sina handlingar av avdelningschefer på vars gunst 

deras karriär kan bero. De är ofta bundna till att ”sitta inne” och ”rapportera 

tillbaka”, och kan sålunda anse det svårt att bli helhjärtat engagerade 

medlemmar av sina grupper. De duala lojaliteterna och skyldigheterna 

urholkar gruppernas effektivitet. I mer helutvecklade matrisorganisationer 

löses denna spänning av dualt ansvar till fördel för en betoning av 

gruppengagemang, som stöds genom lämpliga belöningar.371 (Ibid.) 

 

Detta får ett visst stöd även i den genomförda undersökningen372 såsom hos 

informanten med ”hattproblemet”. Även personer med helhetsmässigt Human 

Relations-ansvar uppvisar motsatta attityder från lokala chefer. Denna 

frågeställning har emellertid inte undersökts systematiskt i och med att 

informanterna huvudsakligen är representanter för transnationella koncern-

aktiviteter. Men följande utsaga åskådliggör tydligt intressemotsättningarna och 

attitydskillnaderna mellan förespråkarna för matrismässigt helhetsansvar och 

landsvisa enhetsintressen. En känsla av osäkerhet kan uppstå: 

 
SV: Man vet int riktigt va man ska följa. [en av de ansvariga 
koncerncheferna] kör med de att, att de e enhetsstyrt. Att varje vd för varje 
bolag till exempel en som, en vd för Sverige o ansvarar för resultatet, o 
Finland ansvarar för resultatet. Då igen [en annan koncernchef] kör mera 
med matris, matrisorganisation att de e processstyrt o, o helhetsfokus. O 
sen dehär vad som sist o slutligen gäller så de e lite oklart för tillfället.  

 
  MH: Ja, jo. Va, va sku de ha för olika konsekvenser?  
 

SV: Nå om man säger såhär om du enkelt, enkelt exempel, att om du 
förhandlar ett material o du som inköpare tittar, tittar på hel.., du har 
liksom materialet används i Sverige o Finland o du gör en deal, o dedäran 
helhetsresultatet, om du väljer den bissen, dedäran leverantören som kan 
ge dig inbesparingar men de kan betyda för ena, ena lande att den till o me 
måst höja på priset, så då fast det totalt sett sku ge dig totalt inbesparingar 
men om de till exempel för Sveriges skull betyder... så då godkänns de int 
utan man tar nån annan kompromiss istället, som kanske nånting 
däremellan. Att de e ett konkret, ska vi säga för inköpet bekant.  

 
  MH: Så där sku de va bättre med de här, på nåt vis med de här matris?  
 

SV: Matris o om nån sir på helheten så de e ju, borde int va nån skillnad. 
De e ju helheten som räknas. Bolaget heter [vad det heter, med det 



 156 

gemensamma koncernnamnet] o de spelar ingen skillnad varifrån dom 
kommer dom där pengarna bara man tittar på helheten.  

 

Peter Lorange (1986) skriver om lojalitetskonflikter mellan nationella intressen och 

multinationella engagemang på ett sätt som är relevant i transnationella 

sammanhang för matriser med affärsområden korsade med nationella bolag: 

  

I globala sammanhang kan det finnas ett problem när någon med 

moderbolagets nationalitet går över till ett samarbetsprojekt i ett annat land. 

Trots omplaceringen kan han ofta fortfarande betraktas som ansluten till 

ursprungsorganisationen. Lojalitetsfrågan kan då bli svår och skapa stress för 

de inblandade direktörerna. En likadan situation kan uppstå när nationell 

lojalitet står i konflikt med lojalitet till samarbetsföretagets affärer som har 

globala strategier som kan stå i strid med strikta nationella intressen.373 

(Lorange 1986:145) 

  

 Lorange hänvisar till vad som kan kallas den nationella habitusens konsekvenser 

inom det transnationella fältet. Han berör aspekter av det nationella som inte 

voluntaristiskt med lätthet kan väljs bort även om en medvetenhet om det skulle 

finnas. Den nationella habitusen berörs inte här, men diskuteras utförligt i 

avhandlingens del tre. 

 

Investeringar och strategier inom matrisorganisationen 

När investeringar i globala organisationer analyseras kommer uttrycket ”tid är 

pengar” fram mer än någonsin (Fagerfjäll 1999:265). Tiden för genomföring av 

integrationen och omorganiseringen efter fusionen är begränsad. Marknaderna 

reagerar snabbt på (uppfattad) ambivalens och klara besked från företags-

ledningens sida anses vara av stor vikt. En intervjuad Human Relations-direktör 

berättar: 
 

 SV: [D]å va vi väldigt väl förberedda. Vi hade fått ett par månaders 
planeringstid så att de va ingen dramatik i att det här läckaget uppstod för 
vi... o de som då va avgörande för hur den senare fusionen då gick de va 
då att då hade vi väldigt mycke svar att ge o väldigt mycke information att 
ge, både kapitalmarknad men också våra anställda. [---] men vi va hela 
tiden, från första början så va vi inställda på att allt vi gör ska gå, måste gå 
oerhört snabbt. Vi ska inte sätta organisationen [i] nånslags stadium att 
vara paralyserad eller en massa frågor o de blir oklarheter beträffande 
ansvar o annat utan, vi ska blixtsnabbt agera och, och börja operera i den 
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nya organisationsstrukturen. 
 

I ABB formulerades detta i företagets ”policybibel” där det enligt Barnevik slogs 

fast att det är bättre att ha ungefärligt rätt än exakt rätt avseende hastighet (Kets de 

Vries 1994:29). Barnevik kan tänkas mena att den ungefärliga hastigheten i 

tillverkade maskiner, produkter eller leveranstider är det viktiga. En annan, mer 

sannolik tolkning är dock att Barnevik anser att man kan nöjas med att ha nästan 

rätt i sina bedömningar eftersom man sålunda vinner tid. Exaktheten anses inte lika 

viktig. Barnevik har gestaltats som handlingens man och det farligaste har varit att 

ingenting göra (Fagerfjäll 1999:265). Men slutsatsen är att tiden sammanpressas i 

transnationella organisationer. Organisationerna försöker minimera kostnaderna av 

den tid som kommunikation över långa geografiska avstånd innebär. De försöker 

maximera vinsterna som snabb rörlighet i produkt- och penningflöden möjliggör.  

 Transnationella bolag kan göra vinster på expanderande marknader, men det 

kräver snabba handlingar för att flytta resurser till dessa lokaliteter. Också 

marknaderna och finansieringen lever i ett globalt nu och de transnationella 

företagen som är integrerade i detta ”nu” karakteriseras av vad som kallas för 

kvartalsekonomi. Företagens strategier, framtidsutsikter och öden bestäms av de 

kvartalsrapporter som bolagen ger ut fyra gånger i året. Aktiemarknaderna reagerar 

blixtsnabbt på dessa rapporter genom att föra in pengar i företaget (aktiekursen 

stiger) eller genom att dra sina pengar ut från det olönsamma investeringsobjektet 

(Castells 2001:127). Det finns till och med ett tryck mot ännu kortare tidsperioder 

för lönsamhetsrapportering: 
 
SV: Jag tycker att livet liksom, har liksom blivit förskräckligt utmanande. 
Eller utmanande också av det skäl att kapitalmarknaderna, även om de har 
ett hemskt långt tidsperspektiv liksom hur de definierar värdet på bolagets 
aktie så borde de se in i framtiden att hur detta bolags detdär förmåga att 
göra profit till ägarna, att hur de utvecklas in i den okända framtiden och, 
och de då in i nuet och det är bolagets värde. Men ändå så ser de så liksom, 
tidsperspektivet är hemskt kort, det är kvartalet, att hela tiden att vilket 
slags kvartalsresultat kan bolaget få till stånd och inte i vilken riktning 
kvartalsresultatet är på väg uppåt. Om det är neråt på väg eller är det på väg 
uppåt och vilka slutsatser drar man då av detta liksom i själva verket 
gällande hela det i all evighet, framtid. Att det är, att det har blivit liksom en 
sådan, å andra sidan liksom en sådan kortsiktighet från det då, från 
kapitalmarknadssidan som alltså liksom på sätt och vis är hemskt 
utmanande här i företagsledningen, där företagsledningen måste liksom se 
vilka som är arbetets målsättningar inom en lång tidsram och genom olika 
slags åtgärder då bygga och förverkliga strategin och då å andra sidan 
måste man kämpa med det att på tre månaders mellanrum kastar vi talen ut 
och kapitalmarknaderna... och i synnerhet inom vår bransch hemskt stora 
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kast då ännu varit... eee.. bolagets, i bolagets marknadsvärde. 
 

MH: Rent enligt dessa kvartaler? 
 
SV: Jo inte så mycket hos oss men nog har ju många andra bolag, många 
andra bolag haft en sådan liksom börda i nacken hela tiden liksom att 
borde förmå det, till det att den kvartalsvisa utvecklingen skulle vara så 
jämn som möjlig och den är, och sedan att dess balansering. Vi säger att 
också i företaget måste man göra investeringar eller åtgärder inom lång 
tidsram med vilka man då strävar efter att strategin kan genomföras och 
förverkligas. Om det då slår kraftigt in i något kvartalsresultat så är det 
liksom verklig balansering, bedömning av det och fundering att vad kan vi 
göra och gör vi det nu och hur kommunicerar vi det då till marknaderna 
om vi då… Och nu liksom allt mer åtminstone inom vår bransch kommit 
nu under de senaste par åren eller vi säger sista året så kommit då ett tryck 
att övergå i ännu tätare liksom marknad.. eeh detdär.. rapportering dit mot 
marknaderna, alltså att liksom trycket till att liksom mitt under kvartalerna 
berätta hur det går för oss. Nokia gjorde det igen att de gick och berättade 
nu, nu i december att hur deras sista kvartal nu då kommer att gå och hur 
de ser härifrån [---] och jag tror, att inom någon tidsram måste vi gå till det 
att vi har månadsrapportering som yttersta exempel i fortsättningen så [på 
vår] hemsida så rasslar hela tiden en kalkylator att du kan när som helst gå 
in på våra hemsidor för att se att hur mycket har dom nu liksom i börsen 
resultat. Kassa. Och då någon orderstock rasslar där vid sidan att hur 
dendär orderstocken utvecklas och den också liksom real time hela tiden, 
man behöver liksom inte… 

 

I transnationella bolag gäller det alltså att investera i snabbhetens kultur. 

Flexibiliteten är avgörande när hela miljön är i förändring (Castells 2001:187). 

Långsiktiga planer har relativt sett minskat i betydelse och det är istället hastigheten 

som gäller. Informanten illustrerar på mångsidigt sätt hur tid blivit en avgörande 

faktor för företagets framgång. Koncernchefers karriärer inom företag mäts i antal 

kvartal, som av en informant berättades som en skämtsam anekdot om en 

amerikansk företagsledare som svarade på frågan om sin karriär i företaget att han 

varit vd i tre kvartal. 

 Talet om arbetsresor är det klaraste uttrycket för investeringar inom den 

transnationella matrisorganisationen. Arbetsresor har ökat och det gäller i 

synnerhet för personer i ledande position i företagen (Kotthoff 2001:142). Tuomo 

Peltonen (1993:35-36) hävdar att villigheten att resa utgör en förutsättning redan i 

rekryteringsskedet till ett multinationellt företag. Anställda måste vara villiga att 

investera sin tid på resor mellan olika enheter i koncernen i olika länder och det 

hänvisas i intervjuerna ofta till antalet resdagar man har per året och vad dessa har 

för konsekvenser för privatlivet. En intervjuad skapar distinktion genom att hävda 
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att vissa tycker det är omständligt med att arrangera praktiska saker i anknytning 

till resorna, medan detta för honom är vardag. Han förhåller sig till det som jobb. 

Peltonen (1993:36) hävdar också att allt tyder på att finländare, till skillnad från 

exempelvis britter, är villigare att resa och ta emot utlandskommenderingar.  

 I dagens transnationella organisationer borde – ifall fältets logik slagit igenom 

hos aktörerna – sådana nationella skillnader ha försvunnit. Men utlands-

kommenderingar är inte alltid i realiteten en fördel i karriären, i motsats till vad 

globaliseringsideologin i organisationsteorin brukar hävda. En utlandskommen-

dering kan visa sig bli en investering som inte bär frukt för aktören och inte 

ackumulerar dennes kulturella och sociala kapital enligt vad som kunde väntas i en 

transnationell organisation. Kotthoff (2001:141) visar hur många direktörer på 

utlandskommenderingar upplever att de är förbisedda vid utnämningen till höga 

poster. Det oaktat finns det en utbredd ideologi om villighet till geografisk mobilitet 

och resor i de transnationella organisationerna. En tydlig indikation på resors 

betydelse i talet i globala organisationer och den mystik och kulturella signifikans 

som omger dem i businessvärlden är Marco Mäkinens (1995) mångtaliga 

anekdoter om flygfält och flygplan i berättelsen om Nokia. Hela boken (Mäkinen 

1995) är skriven som en reseskildring.  

 Under sina resor hinner de intervjuade transnationella aktörerna enligt egen 

uppgift inte göra annat än flytta sig mellan olika ställen och sitta på möten: 

 
SV: Nå vi reser ju nog mycke på jobbet, inte nu någo katastrofalt mycke 
alls att, att liksom att ja har hållit liksom att, att hundra e mycke, över 
hundra resdygn. Hundrafemti e jävligt mycke, tvåhundra e för mycke.  

 
  MH: När du reser i jobbet hinner du alls göra annat än sitta på möten o 

 sånt då?  
 

 SV: Nä, då e det, då e det liksom liksom flygfält, taxi, möte. O sen antingen 
till hotellet o lite jobb där eller, eller OK sen kan de vara en middag. Sen 
jobbar man följande dag eller så åker du hem samma kväll. 

 

Och en verkställande direktör svarar på frågan om han hinner göra annat under 

arbetsresorna än delta i möten: 

 
SV: Nej, nej alltså här finns nu en stor skillnad nu när du sökte efter 
kulturskillnader374 så, så [koncernchefens] ledningsstil är så hektisk att 
det är inte detdär man är, då när det är tid för att arbeta så då görs det nog 
säkert ingenting annat att. Den normala rutinen är sådan att när flygplanet 
landar så direkt till sammanträdet och rakt från sammanträdet till 
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flygplanen och igen vidare, att om du alltså... jag garanterar att du är i 
pisset om strumporna glömdes hemma när det helt enkelt inte finns tid 
att köpa strumpor. Att han har liksom sådan att han har liksom sin 
helvetes hårda rytm och vi hade i tiderna, alltså jag också som vana att se 
lite på domhär flygrutterna så att det blev över fast några timmar tid fast 
för att från hotellet gå för att se på någon stad. Gå tillexempel längs 
huvudgatan eller shoppa eller nångång till och med spela ett varv golf 
någonstans i Singapore eller Dallas. Nu har man inga möjligheter, det är 
helt vanvettigt, att fritiden måste man sedan tillbringa hemma.  

 

En ytterligare investering för aktören i den transnationella organisationen är 

satsningen på ständigt lärande. Mäkinens (1995) bok om Nokia åskådliggör 

återigen detta på ett tydligt sätt. Han berättar om ambitioner att skapa Nokia-

universitet och om direktörer som skrev på sin doktorsavhandling vid sidan av sitt 

arbete. Affärsomgivningen är så dynamisk och verksamhetsvillkoren i olika 

lokaliteter så varierande att en personlig förändring är oundviklig. Affärsvärlden 

har traditionellt varit inriktad på tämligen stabila nationella marknader med 

traditionella ägarstrukturer (jfr Väänänen 1996). Den transnationella inriktningen 

är ny och måste läras från grunden, samtidigt som den är ytterst föränderlig (jfr 

Toffler 1973:110). Detta krav på ständig inhämtning av nya kunskaper gäller 

genomgående alla organisationsnivåer och åskådliggörs av följande utsagor: 

 
SV: Att det är nästan nog liksom daglig skolning vad gäller då just detta 
liksom rent ekonomiska kunnande för de kommer då rent genom jobbet, 
jag har nu också en hemsk hög med material där just i anslutning till 
dendär IAS, IAS, hemska böcker. Dem borde jag hinna gå igenom och 
vada igenom för de måste gås igenom eller, eller om några förändringar 
inträffar med beskattning eller i anslutning till någonting så måste de 
genomgås och utredas. Förståss antingen med rådgivare men för att man 
skall kunna diskutera med rådgivaren så måste man ju redan veta något 
själv att det är nästan nog liksom daglig skolning vad gäller då just detta 
rent ekonomiska kunnande för det kommer sedan rent genom jobbet. 

 

Ekonomichefen berättar om kravet på ständigt lärande utifrån sin egen synvinkel. 

En produktionschef som talar mer utifrån ett organisatoriskt perspektiv av ständigt 

lärande berättar om en kunskapsevalueringsplan han har framför sig och som är 

under arbete: 

 
  MH: Dethär som är en sådan plan, är den ganska detaljerad? 
 
  SV: Alltså jo, jo den är jävligt detaljerad, den går ända till personnivån  
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  MH: Och här tänker du på hela koncernen. 
 

SV: Hela koncernen jo, jo uttryckligen den är gjord detdär med det 
gänget. 

 
MH: Du måste då veta alla de specifika liksom egenskaper som olika 
enheter har. 

 
SV: Jo, i själva verket behöver ju inte jag veta dem alla men vi säger att 
vi måste veta. Och vad som är vi så vi är lika med detdär fabrikens detdär 
domdär dragarna, produktutvecklingschefen, inköpscheferna, logistik-
cheferna. Det är ju med dessa människor vi går igenom det och detdär då 
tar vi det liksom därifrån och, och att vi börjar gå, att detdär igenom igen 
liksom att det börjar ju väldigt mycket därifrån, att vi måste liksom hitta 
att vilka är våra liksom kritiska framgångsfaktorer och då definierar vi, 
att vi måste uppnå en sådan och sådan nivå i det och efter det om vi 
definierar att vi måste vara liksom detdär i toppen av Europa. Så efter det 
så går vi ju då så att säga neråt. Att vi går till organisationen och börjar 
diskutera att vilken är nivån i Europa. Vilken är den som kunnande och 
då kommer vi att diskutera om det att vilken är nivån på baskunnandet 
eller hur? Att vilken måste vara liksom människans på sätt och vis 
kunskapsbas och det andra är då det att detdär vilka alla typer av 
skolning borde du ha liksom gått igenom att det går liksom på så sätt och 
sedan detdär dessa människor är på så sätt trevligt med i det [---] hos oss 
startar vi till exempel från det att det är en väldigt viktig sak för oss så då 
kommer just det att hej, vad måste man liksom detdär kunna. Vilken 
måste vara liksom arbetshistorien. Jag kan också lägga dit att du måste 
ha arbetat liksom i [en viss] industri och vilken typ liksom söker därifrån 
och sedan finns liksom att då när vi har definierat detta så det definieras 
tillsammans med den personen som finns i huset och sedan att hej hur 
upplever du, att, att kan du uppfylla dessa liksom. Berätta att vad du 
tycker att är sådana att detdär att var du har gap som man säger snyggt 
och sedan frågar vi att hej kan vi fylla detta gap liksom genom det att vi 
köper utifrån. Vilken är den leverantör som vi börjar samarbeta med, att 
av vem köper vi och sedan annars att vilka kurser du måste genomgå, så 
blir det personligt. Jag tycker att detta är det hyggligaste sättet på så vis 
att då blir människan engagerad till det. Så finns det inga liksom rädslor 
att det väntas för mycket och så vidare. 

 

Utsagan åskådliggör hur investeringen av inlärning och skolning reflekterar 

relationer mellan organisationspositioner och hierarkiska relationer inom företaget. 

Hänvisningen till den europeiska nivån i konkurrensens tecken – som den anställda 

skall kunna mäta sig med – ställer ”tumskruven” på den anställda, trots att man vill 

göra det på ett ”hyggligt sätt” genom att erbjuda olika alternativ såsom köp av 

kunskapen utifrån. Även detta sista alternativ aktualiserar emellertid för den 

anställda dennes utbytbarhet och varukaraktär. Förutom att utsagan visar hur 
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investeringar sker i lärande och kunnande så är ett anmärkningsvärt mönster i talet 

– som märkväl hänvisar till europeisk nivå – och genomgående i intervjuerna att 

det ingenstans tematiseras att aktörerna på det transnationella fältet bör lära sig bort 

ifrån en nationell attityd. I litteraturen omkring ledarskap hänvisas till en ökning av 

kulturell kompetens som en Human resource-strategi. Exempelvis hänvisar 

Barnevik uttryckligen till behovet att placera nyckelchefer utomlands i perioder på 

några år (Kets de Vries 1994). Betoning av språkkunskaper är också ett indirekt 

sätt att hänvisa till kulturellt vidgade vyer. Men ingenstans tematiseras den 

nationella attityden bland aktörerna som ett problem. Och även ledarskaps-

litteraturen fokuserar snarare interkulturella kommunikationsfärdigheter som en 

viktig mänsklig resurs (jfr Hannerz 1996). Det sistnämnda accentuerar ofta en 

nationell attityd genom dess reduktionistiska reifiering av kultur. 

 

 

8.2 Fältet som marknad 

 

Big money goes around the world 

Big money underground 

Big money got a mighty voice 

Big money make no sound 

Big money pull a million strings 

Big money hold the prize 

Big money weave a mighty web 

Big money draw the flies 

[---] 

Big money goes around the world 

Big money take a cruise 

Big money leave a mighty wake 

Big money leave a bruise 

Big money make a million dreams 

Big money spin big deals 

Big money make a mighty head 

Big money spin big wheels 

 

Rush: The Big Money  

(Text: Neil Peart, 1985) 

 

En fusion kan sällan genomföras endast med målsättningen att uppnå 

synergifördelar genom omorganisation. De genomförs i syfte att öka vinsten och 

Manuel Castells (2001:117) räknar upp fyra metoder för vinstökning: minskning 

av produktionskostnader, ökning av produktivitet, breddningen av marknaderna 

och påskyndning av kapitalomsättning. Oftast är fusionens största motiv expansion 

inom en marknad, en internationalisering av verksamheten, eller starkare 

marknadsställning genom köp av en konkurrent. De sammanhänger med fördelar 

av stordrift på marknaderna, där man kan producera billigare. Men här finns även 
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en risk för monopoler eller oligopoler som kommer att förhindra marknadernas 

funktion (Siebert 1999). Alla dessa motiv är mer framtidsinriktade och visions-

styrda än uppnåendet av de direkta synergieffekterna genom omorganisering. Men 

de kan även vara defensiva strategier som drivs fram av omvärldens 

omstrukturering. Pucik och Katz (1986:121) skriver: 

 

Utifrån ett företagsperspektiv är det dominerande mönstret i dagens världs-

ekonomi den ökade globaliseringen av marknadskonkurrens. Tidigare 

isolerade, geografiskt avgränsade marknader förändras, om inte alltid till 

globala marknader, så till en grupp sammanlänkade marknader där 

konkurrensförhållanden inom en kan kraftigt påverka konkurrensresultaten 

inom de flesta andra.375 

 

Det finns skäl att notera att det finns olika typer av transnationella marknader och 

som Castells (2001:123-169) diskussion om ekonomins globalisering visat 

sammanhänger alla marknader med varandra och påverkar varandras utveckling. 

Den traditionella export- och importverksamheten hänvisar till tillverknings- och 

försäljningsmarknader. Av dessa har tillverkningsmarknadens transnationalisering 

medfört ett hot om företagens omlokalisering och flyttning utomlands, och som 

följd nedläggning av arbetsplatser i lokaliteter med relativt sett högre produktions-

kostnader. Nationalstaterna försöker möta kraven på internationell konkurrenskraft 

direkt genom exempelvis skatte- och inkomstpolitiska lösningar och indirekt 

genom utbildningspolitik och investeringar i kommunikationer och annan infra-

struktur (jfr Held et al. 1999:259). 

 Försäljningsmarknadens transnationalisering sammanhänger med företagens 

expansionsambitioner att öka försäljningen genom att rikta den på större 

marknader. Manuel Castells konstaterar att utrikeshandeln i världen ökat under 

slutet av 1900-talet både i omfattning och värde (Castells 2001:129). Men det är 

aktie- och kapitalmarknaden som är den mest transnationella och globala av alla 

marknader. Det är denna marknad som är globalekonomins ”ryggrad” (ibid.:128). 

Pengar och andra resurser flyttas blixtsnabbt mellan olika lokaliteter i jakt på högre 

avkastning. Dessa förbindelser skapar ett globalt nätverk av ekonomisk 

interdependens. Det är denna marknad som mer än något annat stöder argumenten 

om globalitet. Även arbetsmarknaderna uppvisar transnationella egenskaper, både 

beträffande arbetets pris och beträffande segment på marknaderna som individer 

kan välja att rikta sig in på (Siebert 1999:12). Dessa marknader är anknutna till 

produktionsmarknaderna så att verksamheten lokaliseras till platser där tillgång på 



 164 

kvalificerad arbetskraft finns till konkurrenskraftigt pris. Valutamarknaderna – 

som utgör en femte form av transnationell marknad – har gjort nationalstater med 

egna valutor till ekonomiska enheter vars lönsamhet mäts på en global marknad 

(jfr Sassen 2001; Castells 2001:126).376 

 I detta kapitel diskuteras de fyra förstnämnda formerna av transnationell 

marknad. Den första, produktionsmarknaden, har berörts redan i föregående 

avsnitt om transnationell organisation som gör en del av diskussionen onödig att ta 

upp i detta sammanhang. Enligt Castells (2001:138) beror produktionens 

globalisering på tre sammanhängande faktorer: kapitalmarknadernas och direkt-

investeringarnas tillväxt, transnationella bolagens avgörande roll som producenter i 

den globala ekonomin, samt uppkomsten av globala produktionsnät.377 Arbets-

marknadernas transnationalisering som frikoppling av sambandet mellan lokalitet 

och arbetsplats är dock den viktigaste påverkande faktorn bakom denna 

utveckling. Även råvarutillgångar och tidsskillnader kan framföras som trans-

nationaliserande aspekter i tillverkningen. Då avses betydelsen av rent globala 

resurser som är värdefulla för tillverkningen. Komponenter till bilar tillverkas 

exempelvis i ett flertal länder (Giddens 1998:88), vilket i viss utrsträckning hänger 

ihop med tillgången på råvaror. Med hänsyn till användning av tidsskillnader har 

transnationell produktionsorganisation skapats bl.a. i dataprogrammering, där 

programmen via satellit efter arbetsdagens slut på den ena platsen skickas till andra 

sidan jordklotet för att programmeringen direkt kan vidta där och viceversa. 

Sålunda kan produktionen pågå dygnet runt med hjälp av en uppfinningsrik 

användning av geografiska lokaliteters särdrag och olika temporalitet. Dessa 

fenomen är tillsammans viktiga orsaker till de produktiva direktinvesteringarnas 

ökade diversifiering och riktning mot utvecklingsekonomierna (Castells 2001:139-

140). 

 Marknaderna blir transnationella fält som en konsekvens av aktörernas 

strategier. Såsom Perlmutter (1968:74-76) skrivit handlar företagets trans-

nationalitet också om ledningens attityder. Företagen – som leds geocentriskt - är 

inriktade på transnationella marknader, istället för traditionella lokala eller 

nationella marknader. Fältegenskaperna skapas också av jämförelsen av aktörerna 

med andra aktörer på fältet både i egna jämförelser, konkurrenters jämförelser, och 

i finansiärernas jämförelser på kapitalmarknaderna. Marknaderna är socialt 

inbäddade och motsvarar normer, konventioner och värderingar (Lindgren 

1997:45). Marknaderna är inte endast ett resultat av teknologiska förändringar och 

teknologin kan inte inrama marknaden. Exempelvis pekar Nordismen som 

marknadsstrategi på fältets ideationella egenskaper. Huvudkontorets lokalisering är 
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också en indikator på företagets förhållande till de transnationella marknaderna 

(Braunerhjelm 2001). Båda dessa strategier indikerar förhållningssätt till världen 

och det transnationella fältet. 

 

8.2.1 Positioner på den transnationella marknaden 

När marknad uppfattas transnationellt hänvisar beskrivningen vanligen till 

försäljningsmarknaden, dvs. till företag som valt som sin strategi att sälja sina 

produkter inom ett geografiskt område större än enskilda nationalstater. Motivet till 

den internationella expansionen ligger för företag från små länder i 

hemmamarknadens litenhet (Fagerfjäll 1999:261; Pihkala 2001:328). Ibland 

innebär transnationella marknader en form för translokalitet där punktvisa insatser 

görs i marknadsföringen till endast specifika lokaliteter – oftast storstäder – som är 

belägna i flera olika länder. Med marknaden avses i detta sammanhang vanligtvis 

varu- och tjänstemarknader, varvid de förstnämnda är transnationellt större 

(Castells 2001:130; Kosonen 1999:185; Nordström 1992:48-53, Siebert 1999:10-

11). Av svenska378 tjänsteföretag hade många försökt expandera internationellt 

men misslyckats före den lyckade Securitasexpansionen i slutet på 1980-talet 

(Fagerfjäll 1999:276-278). Tjänstesektorns transnationalisering försvåras av 

verksamhetens lokala karaktär. Varumarknaderna har inte dessa problem och är 

redan mycket transnationella. Men servicesektorn befinner sig för närvarande i en 

kraftig internationalisering och transnationalisering (Held et al. 1999:271). 

 Cohen och Kennedy (2000:123) hävdar att över 50 procent av all handel i USA 

och Japan handhas av transnationella företag. En stor del av världshandeln idag, 

kanske ända upp till en dryg tredjedel, är dessutom handel inom företag (ibid.; 

Castells 2001:138; Held et al. 1999:247). Sådana företag idkar inte export eller 

import i traditionell bemärkelse i den handel som sker inom företaget eller om 

själva organisationen också är transnationell.  

 Företagen på de transnationella marknaderna kan emellertid också vara 

nationella exportföretag. Existensen av ett transnationellt fält i termer av marknad 

förutsätter med andra ord inte en transnationell organisation i varje enskilt fall (jfr 

Kotthoff 2001:134-137). Men det är vanligt att en viss grad av organisatorisk 

transnationalitet krävs för att kunna agera på de transnationella marknaderna. 

Undersökningens informanter representerar företag som är transnationella i såväl 

organisatorisk som marknadsmässig bemärkelse. Exempelvis strävar ett av de 

undersökta företagen i första hand efter en regional och global organisk tillväxt. 

Syftet är att bli världsledande inom branschen i vissa specifika marknadssegment. 
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Även akvisitioner finns med i tillväxtstrategierna men har lägre prioritet. De 

strategiska positioner som rapporteras av företagen i exempelvis redovisningar och 

kvartalsrapporter handlar om marknadsställningar som åstadkommits regionalt 

eller globalt.  

 De transnationella företagen rapporterar ofta marknadsandelar inom det större 

geografiska området och jämför sig med andra företag som är inriktade på samma 

marknad. De kämpar om marknadsandelar med lokala, nationella, globala och 

andra i begränsad bemärkelse transnationella företag. Om marknadsandelar 

rapporteras nationellt, utgör detta bara en ytterligare variabel i mätningen av 

företagets resultat.  

 Enligt Agthe (1990:3) följer företagens internationalisering specifika stadier där 

exportambitionerna hör till de första stegen. Detta var emellertid mer 

karakteristiskt för en viss period i ekonomins globala systemintegration än för 

bestämda företags internationalisering, i synnerhet när Norden tas som exempel. 

Idag hänger de internationella företagsfusionerna och skapandet av transnationella 

företag mer ihop med hela affärsvärldens rörelse mot större enheter i en global 

affärsomgivning. Inom marxistisk vokabulär betecknas denna process som 

koncentrationstendenser.  

 Fusioner inom angränsande branscher medför stora ekonomiska sektorers 

organisatoriska och marknadsmässiga omstruktureringar, vilket också åskådliggör 

en situation av positioner och deras relationer inom en transnationell marknad. 

Sådana omstruktureringar igångsätts bland annat av frihandelsavtal och till 

exempel Europeiska Unionens integration till en enhetlig europeisk marknad.379 

När andra företag inom samma och angränsande branscher växer tvingas även 

tidigare nationella företag till internationella fusioner.  

 Fusionerna utgör en form för överlevnadsstrategi i en global ekonomi och 

hänger i marknadsmässiga termer, snarare ihop med kapitalmarknaden och 

produktionsmarknaden än med försäljningsmarknaden. Det oaktat är den 

transnationella försäljningsmarknaden ett viktigt nästa steg och en strategisk vision 

i företagets utveckling. Denna process kan i Norden dock förstås mot bakgrunden 

av Henrik Meinanders (2001) utsaga om att den västerländska 

marknadsekonomins globalisering har nått Norden senare än central- och 

västeuropeiska områden.  

 I varuhandeln är export- och importflöden mellan Finland och Sverige 

omfattande. Utrikeshandelsstatistiken medför emellertid analytiska problem, i 

synnerhet för transnationella produktionsorganisationers del där verksamheten inte 

handlar om traditionell exportverksamhet utan operationer mellan olika delar av 
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samma koncern.  

 Det förekommer emellertid vissa inkonsekvenser i inriktningen på en större 

försäljningsmarknad än nationalstaten. Försäljningsregionen är i många av de 

undersökta bolagen officiellt större, som t.ex. Norden, men när marknadsandelar 

rapporteras mer noggrant utgör nationalstaterna ändå grundkategorin. Det stora 

området indelas efter nationalstaterna, vilket enligt en intervjuad 

marknadsföringschef hänger ihop med historia; man har tidigare levt under 

förhållanden av skyddade marknader och konsumtionsvanorna är nationella. 

 Det är också en paradox att marknaden blir större och transnationell medan 

marknadsförarna i allt högre utsträckning måste ta hänsyn till lokal smak och 

kontext. Denna paradoxala utveckling kan förstås som en form för glokalisering 

(Beck 2000a:47-52; Robertson 1995:28-29). Det händer emellertid i linje med 

idén om den globala matrisorganisationen som lokal i världsskala (Kets de Vries 

1994:27). Processen sammanhänger också mer med tjänstemarknader än med 

varumarknader eftersom tjänsteproduktionen är mer lokal. Men även 

tjänstemarknaderna utvecklas mot mer transnationalitet som ett resultat av att allt 

flera tjänster också erbjuds via internet. Bank- och försäkringssektorerna har varit 

vägvisare i denna utveckling. 

 Produktionsorganisationens transnationalitet sammanhänger med produktions-

kostnader och hänvisar förutom logistik- och råvarukostnader även till 

arbetsmarknaderna. Fagerfjäll (1999:264) konstaterar att det för internationella 

företag var lätt att flytta från Sverige i slutet på 1980-talet och genom detta 

korrigera den otakt som fanns mellan svenska och globala marknader. Under 

denna period fanns en överhettning  på svenska arbetsmarknaderna och 

produktivitetsutvecklingen var låg (ibid.). Arbetet kostar olika i olika geografiska 

lokaliteter. Dessa kostnader har betydelse för företagets position på de 

transnationella marknaderna. Arbetsplatsens placering frikopplat från lokalitet och 

individ blir en transnationaliserande och systemmässigt globaliserande aspekt på 

arbetsmarknaderna. En konkurrens om arbetsplatser uppstår. Men arbets-

marknaderna är transnationella från ytterligare ett annat perspektiv. Det finns en 

växande skara individer som i arbetslivet profilerar sig på olika typer av 

transnationella uppdrag. Castells (2001:152) uppskattar denna expertgrupps antal – 

alla yrkeskategorier medräknade – till färre än tio miljoner människor. Dessa 

personer är eftertraktade på de allt mer transnationella arbetsmarknaderna. 

Tillgången på denna expertis kan också stå bakom företagens transnationella 

ambitioner. Men bristen på sådan expertis kan förhindra transnationell verksamhet 

eller skapa misslyckanden. Även några av de intervjuade direktörerna har skapat 
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sig en sådan transnationell profil som sedan visar sig mycket efterfrågad vid 

internationella fusioner och akvisitioner av utländska företag: 

 
SV: Alltså det fanns ju hård efterfrågan på oss, på de [detta företags] 
många killar som hade upplevt denhär internationaliseringsfasen och 
hade varit med om att köpa företag och i synnerhet ta dem över, att det är 
ju denhär takeover-fasen i den som är det essentiella, vem som helst 
köper ju dem men sedan hur jobbet går… 

 

Konkurrensen om globalekonomins experter förorsakar särskilda lösningar inom 

offentlighetens regi där invandringsrestriktioner slutar gälla (Castells 2001:152). 

För att öka möjligheten att locka människor inom denna brain gain-yrkeskategori 

till olika länder är staterna benägna att införa skatte- och pensionslättnader och 

andra arrangemang där det prutas på byråkratisk universalism. Det finns även 

specialiserade institutioner och agenter i anslutning till detta transnationella fält. 

Deltagarna i ekonomiskpolitiska debatter med syftet att minska statens inflytande 

över de mobila experternas liv är sådana specialiserade agenter. Så kallade Head 

Hunters som jagar dessa personer för att rekrytera dem till nya företag är ännu 

tydligare sådana specialiserade agenter som ofta själva utgör en transnationell 

yrkeskategori. I synnerhet vid fusioner ökar denna ”huvudjakt”: 

 
 SV: De kan bara bli en som blir utnämnd o [i] alla företag som slås 

samman på dehär sättet så finns de människor som är attraktiva för andra 
arbetsgivare o då börjar telefonerna att ringa på en gång, o Head Hunters 
börjar kontakta o fråga. Jag tror ja hade första veckan två eller tre 
headhunters som ringde o fråga hej e du intresserad att göra nånting annat. 
Eller tycker du dehär e bra då va. O de e ganska generellt för dom som e 
identifierade att liksom, att dom är de på arbetsmarknaden. 

 

Huvudjägarna har kartlagt de personer som finns på arbetsmarknaden och som kan 

tänkas vara aktuella för nya uppdrag. Och dessa identifierade personers möjlighet 

att ställa sig inom ett transnationellt segment på arbetsmarknaden avspeglar 

skapelsen av ett transnationellt fält. Men det är i synnerhet ägandet av företag som 

numera följer en transnationell logik. 

 Ägandet är inte längre lika uppenbart, synligt och representerat av människor 

och institutioner som tidigare under nationalekonomins tid. Kimmo Kiljunen 

(1999:192) exemplifierar detta med att företagen i Helsingfors värdepappersbörs är 

till 50 procent utländskt ägda. Direktinvesteringarna från och i utlandet åskådliggör 

detta fenomen på en generell nivå och visar var ägarna till företagen tenderar att 

finnas (se tabellerna 1 och 2).  
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 Finansieringen och ägandet har globalt utvecklats mot en allt högre grad av 

utländskt ägande (jfr Pihkala 2001:312-313). I Finland blev kapitalmarknaden 

transnationell i och med utländska ägandets liberalisering år 1993 i samband med 

anslutningsprocessen till Europeiska Unionen. Avskaffandet av regleringarna 

igångsattes på världsskala på 1980-talet och valuta- och aktiehandeln har 

tiofaldigats sedan 1985 (Castells 2001:126; Kiljunen 1999:200; Sassen 2001:195). 

Och direktinvesteringarna har  vuxit klart snabbare än världshandeln och världens 

produktion (Castells 2001:124-129, 138-139; Siebert 1999:11-12). 

 Förändringen i utländskt ägande har för företagens operativa ledning generellt 

inneburit vad som kallas roadshows där företagsledarna träffar investerare i 

europeiska och andra finanscentra såsom Frankfurt, London, Milano, New York 

och Tokyo. Med hänsyn till ägande och inskaffande av aktiekapital jämförs 

företagen globalt eller regionalt av investeringsbankirer när investeringsbeslut 

fattas. Skötseln av relationerna till kapitalmarknaderna kräver i sin tur immateriella 

investeringar av tid och energi: 
 

SV: Allt mer liksom har företagsledningens, alltså koncernchefens, 
koncernens ekonomichefs tid börjat gå till skötseln av investerare, 
skötseln av investerarrelationer och det skulle ta så mycket tid som man 
bara skulle ge det och det, och liksom på den sidan tycker jag att livet 
ännu har blivit liksom blivit hemskt utmanande. 

 

De svenska direktinvesteringarna utomlands ökade särskilt kraftigt mellan 1999 

och 2000 och berodde uttryckligen på koncernomstruktureringar, fusioner och 

företagsköp. Enligt Castells (2001:139) tillhör Sverige de länder där stora institu-

ionella investerare har sitt huvudkontor. Svenskar investerar mycket i Finland, som 

har sedan 1998 varit bland de fyra största investeringsmarknaderna för svenskt 

näringsliv. Det har också erhållits relativt hög avkastning på investeringarna i 

Finland (Riksbanken 2000:16). Samma gäller även för finländska näringslivet som 

hör till de största investerarna i Sverige. Sedan 1998 har mest direktinvesteringar 

från utlandet flutit in från Finland (Riksbanken 2000:20). Anledningen till den 

geografiska inriktningen i direktinvesteringsverksamheten anses vara företagens 

strategier att etablera sig och stärka sin ställning inom vissa marknader 

(Riksbanken 2000:11). Direktinvesteringar avspeglar med andra ord varu- och 

tjänstemarknaders regionala integration. Nordens andel har vuxit och utgör en 

viktig hemmamarknad för svenska företag (ibid:12).  

 Utländska investeringar har för Sveriges del utvecklats mot allt större kapital-

mängder, både vad gäller svenska investeringar utomlands och utländska i Sverige: 
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Tabell 1: Svenska direktinvesteringar i utlandet och utländska i Sverige. Investeringstillgångar 
1995-2002 
 
 

 
Svenska direkt-

investerings-

tillgångar 

utomlands totalt 

(Miljarder kronor) 

I Finland % I 

Finland 

av alla 

Utländska 

investerings-

tillgångar i 

Sverige totalt 

(Miljarder 

kronor) 

Från 

Finland 

% från 

Finland 

av alla 

2002 1242 176 14,2 1040 175 16,8 

2001 1280 164 12,8 982 149 15,2 

2000 1148 111 9,7 897 131 14,6 

1999 867 69 8 634 106 16,7 

1998 727 57 7,8 416 81 19,6 

1997 592 25 4,2 330 31 9,4 

1996 487 18 3,7 235 19 8,1 

1995 479 16 3,3 203 14 6,9 

 

Framställts på basis av statistik från Riksbanken 2000: tabellerna 3 och 10, Riksbanken 

2003: tabellerna 3 och 10 och Riksbanken 2004: tabellerna 3 och 12. 

  

 Siffrorna för de redovisade åren åskådliggör Finlands snabbt och kontinuerligt 

växande betydelse som svenskt investeringsmål. År 2002 har andelen av 

tillgångarna som placerats i Finland redan stigit till drygt 14 procent av alla 

utlandsinvesteringar. De finländska direktinvesteringstillgångarnas andel av alla 

tillgångar i Sverige är ännu större (16,8 %). Som mest har de finländska 

investeringarna i Sverige år 1998 varit uppe på omkring 20 procent av alla 

utländskt ägda investeringstillgångar. De sammanlagda utgifterna i Sveriges 

statsbudget stannade år 2001 på 792 miljarder kronor,380 vilket innebär att 

budgeten hade klart mindre storlek än de utländska direktinvesteringstillgångarna i 

Sverige. Detta åskådliggör landets kraftiga integration i globalekonomin.  

 Motsvarande statistik för Finlands del visar att kapitalmängderna ökat 

kontinuerligt i direktinvesteringarna mellan länderna och att Sveriges andel av 

direktinvesteringarna till Finland har blivit enorm. 
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Tabell 2: Finländska direktinvesteringar i utlandet och utländska i Finland 1995-2002  

 
 

 

 

Finska direkt-

investerings-

stocket 

utomlands totalt 

(Miljarder Euro) 

 

I Sverige 

 

% i 

Sverige 

av alla 

 

Utländska 

investerings-

tillgångar i 

Finland totalt 

(Miljarder Euro) 

 

Från 

Sverige 

 

% från 

Sverige av 

alla 

2002 61 18,1 29,7 32,4 17,7 54,6 

2001 59,3 14,9 25,1 27,3 15,2 55,7 

2000 56,0 14,2 25,4 26,1 13,2 50,6 

1999 33,7 10,9 32,3 18,2 8,6 47,3 

1998 25,2 8,6 34,1 14,1 7,0 49,6 

1997 18,5 3,3 17,8 8,7 2,6 29,9 

1996 13,8 2,4 17,4 6,9 2,1 30,4 

1995 11,0 1,6 14,5 6,2 1,8 29,0 

 
Framställts med statistik från Finlands bank, Statistikavdelningen 25.10.2002 & Finlands 

bank, Statistikavdelningen 3.11.2003. 

  

 Båda ländernas näringsliv har koncentrerat stora investeringstillgångar i 

grannlandet, vilket visas även av det andra landets stora andel av de utländska 

investeringstillgångarna. I jämförelsesyfte kan nämnas att utgifterna i Finlands 

statsräkenskaper för år 2001 var 36,1 miljarder Euro (www.stat.fi) vilket är 

betydligt mindre än de finländska investeringstillgångarna utomlands, men större 

än de utländska investeringarna i landet. Finlands kapitalmarknadsmässiga 

integration med omvärlden är både absolut och relativt sett mindre än Sveriges, 

vilket avspeglar nationalekonomiernas och det i landet befintliga kapitalets relativa 

storlekar. Men när bruttoskattegraden i Finland samtidigt var cirka 46 procent, dvs. 

den offentliga ekonomin är en stor del av den totala ekonomin, visar detta ändå den 

finländska nationalekonomins starka integration med globalekonomin. 

Direktinvesteringarna har också en stor betydelse för länders utlandsställning 

(Riksbanken 2000:26). 

 Det kan således konstateras när det gäller kapitalmarknader och ägande att de 

två ländernas ekonomier i hög utsträckning är integrerade och att förankringen 

med världsekonomin i stor utsträckning också handlar om ekonomiska 

förbindelser med grannlandets ekonomi. En sådan utveckling förutspåddes redan 
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1989 av Erik Dahmén som skrev att den inomnordiska ekonomiska integrationen 

kommer att ökas av liberaliseringen av kapitalrörelserna (Dahmén 1989:332-336). 

 Sådan statistik visar emellertid inte fältets specifika egenskaper. Den är 

visserligen illustrativ för företagens transnationalisering av produktionen (Held et 

al. 1999) och åskådliggör dessutom geografiska lokaliteters relativa positioner 

inom fältet samt deras integration, men tenderar genom det senare att reproducera 

en statscentrerad analytisk referensram. Den transnationella marknadens positioner 

visas tydligare av en presentation av aktörerna på marknaderna, dvs. de olika slag 

av företag som konkurrerar med varandra samt genom de olika inriktningar och 

strategier som kan tillämpas inom en transnationell marknad. I presentationen av 

olika typer av företag är i detta sammanhang inte deras organisation av stor 

betydelse utan snarare deras relation till de transnationella marknaderna. Det bör 

dock noteras att de olika fälttyperna i praktiken inte klart kan hållas isär utan de 

både ingår i och påverkar varandra. 

 

Företagstyper 

Inom de transnationella marknaderna finns olika typer av företag. Det finns lokala, 

nationella, multinationella, begränsat transnationella och globala företag. Utöver 

dessa finns företagsnätverk som beskrivs utförligt av Manuel Castells i dennes 

redogörelse av globalekonomin under informationsåldern (Castells 2001:185-236).  

 Lokala företag agerar på sin hemmamarknad och konkurrerar mot utifrån 

kommande företag. De lokala företagen är inte primärt inriktade på en 

transnationell marknad. De förekommer mest inom branscher med logistik-

problem såsom inom service och livsmedelsproduktion. De är ofta små till 

storleken och deras styrka ligger i anknytningen till den fysiska lokaliteten samt i 

vissa fall i kunskapen om det lokala sammanhanget. Det senare har dock minskat i 

betydelse genom en generell standardiseringsprocess. Kommunala energibolagen 

representerar typiska lokala företag. Lokala företag kan också göra små utflykter 

till större transnationella marknader, men deras kärnverksamhet är inriktad på den 

lokala hemmamarknaden. Exempelvis åskådliggör konkurrensen mellan 

Hesburger och MacDonalds inom snabbmatsbranschen i Finland kampen mellan 

en lokal/ nationell och en global aktör. Utfallet i sådan konkurrens är dock inte på 

förhand givet, utan de lokala företagen kan ibland stå sig bra i konkurrensen. Det 

oaktat har de lokala aktörerna ofta fått ge vika för nationella och globala giganter. 

Meijeriverksamhetens konsolidering åskådliggör hur den lokala affärsverk-

samheten får ge vika trots en produkt med logistikproblem. Busstrafikens 
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koncentration i globala transportbolagens händer i storstäderna är ett exempel på 

hur globala aktörer kan slå ut lokala entrepenörer. Sådana globala aktörer 

genomför ofta en strategi med punktvisa transnationella insatser; glokalisering, 

med intresse endast för vissa lokaliteter i olika länder. De kan under en tid bedriva 

verksamheten på förlust inom dessa lokaliteter för att slå ut mindre konkurrenter 

och uppnå dominerande marknadsställning. 

 Nationella företag liknar lokala företag i sitt förhållande till den transnationella 

marknaden. I synnerhet inriktningen på en klar hemmamarknad utan stora 

expansionsambitioner utgör det gemensamma. Deras ägare finns också 

huvudsakligen i hemlandet såsom i kooperativa rörelser. De nationella företagen 

finns mest inom branscher med strikt juridisk reglering av verksamheten. 

Vapenindustrin fungerar t.ex. ofta enligt sådana principer. I vissa försvarsanknutna 

produktgrupper kan marknaden av strategiska skäl också vara uteslutande nationell 

så att utländska leverantörer inte äger tillträde. Men försvarsindustrin kan också 

utvidga sin verksamhet till exportverksamhet och fungera på en transnationell 

marknad. Det är i sådana fall man påträffar dem inom detta transnationella fält. 

Bilindustrin har traditionellt varit nationell men trots detta en exportindustri. 

Numera har bilindustrin konsoliderats i stora transnationella koncerner genom 

uppköp av tidigare nationella bilfabriker. 

 Att företag är nationella sammanhänger också med tidigare regleringar av 

näringslivet och protektionism. Energibranschen och livsmedelsindustrin är andra 

exempel på industrier med stark nationell förankring. Valio och Arla381 är 

livsmedelsföretag med klar nationell bakgrund, men som genom marknadernas 

liberalisering också skapat transnationella ambitioner. I synnerhet Arla har blivit ett 

transnationellt företag. Samma nationella bas gäller läkemedelsföretaget Orion, 

som har en tydlig finländsk hemvist men en transnationell strategi. Inom 

läkemedelsbranchen finns också en större tendens till glokalisering på grund av 

hälsovårdens lokala karaktär (Doz & Prahalad 1986:58; Held et al. 1999:266). 

 Ibland, och i synnerhet i större länder, kan nationella företag bli så stora att de 

kan agera inom en transnationell och global marknad, utan att bli transnationella till 

organisationen eller ägandet. Multinationella bolag med verksamhet i många 

länder men en klar nationell hemvist utgör exempel på vidareutvecklingen av 

nationella företag mot transnationella marknader. Det nationella kapitalet har 

kraftigt minskat i betydelse och synlighet på marknaderna. Nationella företag har i 

hög utsträckning köpts upp och försvunnit, vuxit till multinationella företag eller 

fusionerats in i transnationella koncerner. Och processen i Norden är i gång för 

fullt. Detta avspeglar det ekonomiska livets rörelse mot transnationalism. Alla 
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ekonomiska aktörer måste efter hand relatera sig till det transnationella. 

 På den transnationella marknaden förekommer således även multinationella 

företag med globala marknadsstrategier, men med en klar nationell hemvist (se 

Castells 2001:142-144). Deras huvudkontor är lokaliserat i hemlandet, cheferna 

rekryteras från moderbolaget och deras ägare kommer från hemlandet (jfr Hirst & 

Thompson 1995). Sådana företag har sin hemvist oftast i stora länder och i länder 

med tillgång till någon råvara med åtgång på globala marknader. Oljebolagen utgör 

typiska exempel på sådana företag. I Norden utgör Nokia och Ericsson exempel på 

sådana företag som samtidigt är i rörelse mot en högre grad av transnationalitet, 

som drivs framförallt av ägandet.382  

 De begränsat transnationella företagen har sitt geografiska ursprung i någon 

bestämd region och ekonomins integration inom denna region. De är företag som 

uppkommit genom fusioner av tidigare nationella och lokala företag till större 

enheter. Deras ambition är att försäkra och förstärka sin position inom regionen de 

härstammar från och att expandera mot de globala marknaderna. I Norden är Telia 

och Sonera samt deras fusion fallet par example på sådan utveckling där två 

tidigare statliga bolag slås ihop till en transnationell helhet.  

 Dessa företag skapar transnationell organisation bland annat med syftet att göra 

arbetsmarknaden transnationell. De strävar efter ny kunskap som skapar 

innovation och de vill uppnå det som kallas kritisk massa, en situation där de är så 

pass stora och betydelsefulla att de inte kan förbises av kunderna. De siktar även på 

det som kallas för multidomestic market, en situation med flera hemmamarknader, 

som gör att de upplevs vara på insidan snarare än att representera en invasion 

(Fagerfjäll 1999:260; jfr Doz & Prahalad 1986:62). De listas i värdepappersbörser 

utanför deras ursprungliga hemvist, eventuellt inom sin strategiska region eller i 

någon av de globalt viktigaste börserna. Deras referensgrupp383 utgörs av andra 

liknande stora transnationella eller multinationella företag och globala giganter. 

Företagens strategier i att attrahera aktiekapital avspeglar också deras grad av 

transnationalitet. Sådana företag som är inriktade på en transnationalism eller 

globalism, utan klar nationell hemvist längre, noteras i stora värdepappersbörser i 

världen.  

 De globala bolagen är inriktade på värdsomfattande marknader och de ägs 

globalt. Deras ambition är att bli störst i världen inom sitt affärsområde. De är 

listade i olika värdepappersbörser omkring världen och i synnerhet i de stora 

finansiella centra där aktiehandeln pågår som livligast. Dessa företag har ingen 

geografisk hemvist längre, utan hela världen har blivit deras hem. Coca Cola 

Company, Nestle, MacDonalds och Unilever är ofta nämnda exempel på sådana 
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globala giganter, av vilka några har ett klart nationellt ursprung. Andra något 

mindre kända motsvarigheter är Cap Gemini Ernst & Young och Vivendi 

Environnement med Connex. 

 Utöver dessa företagstyper finns en ny och annorlunda typ av aktör inom den 

transnationella marknaden som kallas transnationella produktionsnät och består av 

flera företag med olika storlek och geografisk hemvist som slår sig ihop till ett 

nätverk för att öka sin konkurrenskraft. Företagen i sådana nätverk är inte alltid 

speciellt stora (Held et al. 1999:274). Företagen fungerar som underleverantörer till 

varandra och är sammankopplade genom strategiska allianser och tillfälliga 

samarbetsprojekt med syftet att få tillgång till marknader, teknik, 

ledningsfunktioner och varumärken (Castells 2001:143-145).  Denna företagsform 

är emellertid fortfarande empiriskt relativt odokumenterad (Held et al. 

1999:237,256-257). 

 

8.2.2 Investeringar och strategier på den transnationella marknaden 

Det är i konkurrensen mellan dessa kategorier av företag som marknadsandelar på 

den transnationella marknaden görs upp. Att marknaden kan anses motsvara ett 

socialt fält sammanhänger med syftet att uppnå positioner inom denna 

transnationella marknad. I konkurrensen kan företagen tillämpa olika strategier och 

göra olika investeringar. Olika typer av företag tenderar att ha tyngdpunkten på 

olika strategier. Det är de transnationella och globala företagen som utvecklar 

strategier för och investerar mest på de transnationella marknaderna. De är 

helhjärtade spelare på denna marknad och de spelar på liv och död. 

 Hemmamarknadsstrategin går ut på satsningar inom ett geografiskt område eller 

en region och på tryggande av marknadsandelarna inom denna region. Den liknar 

de strategier som lokala och nationella företag tillämpar, med skillnaden att på den 

transnationella marknaden utgörs hemmamarknaderna av ett större område än en 

eller två nationalstater. Denna inriktning förekommer både som regional strategi 

och som multidomestic market baserad på flera nationella marknader. I ett av 

undersökningens företag tillämpas en kombination av dessa expansionsstrategier i 

rörelsen mot högre grad av transnationalitet:   
 

MH: Denhär nordiska strategin så detdär det kommer ganska klart fram i 
många av dessa (SV: jo) sammanhänger det också med detta ägande att det 
är liksom en naturlig sånhär liksom convincing system i förhållande till 
ägarna eller är det närmast så att det är på något sätt mer fungerande liksom 
utifrån den aktiva verksamhetens synvinkel eller hur är det? 
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SV: Jo, jo nå vi har nog liksom verkligen... vår strategi är liksom... startade, 
eller har varit den att vi vill förstärka oss på hemmamarknaden och, och vi 
har nu sett att vi har ett naturligt steg att, att vi då förstärker oss alltså först 
på Finlands marknader och sedan att vi förstärks till nordiska och Sverige 
är nu Nordens största ekonomi, det kan man inget åt… ha.. ha.. [---] så vi 
har liksom sett det mycket, såg det i tiderna mycket betydelsefullt att vi 
måste etablera oss mycket starkt i Sverige att vi måste och den vägen och 
varför inte också i Norge att vi får liksom en stark nordisk närvaro. Det är 
vår hembas och det är liksom det var vi borde då vara som starkast och, 
och, och, och, och förmå… för i hembasen är det alltid lättast att göra 
dendär affärsverksamheten… [---] vi har försökt och vi har ju nu redan 
fotfäste i Centraleuropa, Tyskland, Beneluxländerna…eee.. England, 
Tjeckien, att vi strävar efter liksom för där finns de stora [marknaderna] i 
själva verket, att dit borde vi ju gå och vi har nu verksamheter i USA och, 
och, och dit siktar vi också, närmast dendär delen av vår verksamhet som 
producerar affärsverksamhet, producerar tjänster [för en viss] industri. De 
siktar dit till USA också för att de har redan en så stark marknadsställning i 
Europa också för det att de är så starka i fin.. finländsk och svensk [---] 
industri, som är liksom i betydande ställning liksom globally, de siktar även 
mer omfattande men nog har vi rent som mål det att, att vi stärker oss 
själva i Norden och Norden, Norden utgör för oss då en sådan naturlig 
stark hemmamarknad. 

 

I detta företag innebär hemmamarknadsstrategin besittningen av en regional 

marknad som används som hembas för fortsatta expansioner. Men eftersom 

företaget är ett serviceföretag, finns även tanken om de nationella marknaderna 

som särskilda marknader med i bilden och följaktligen tanken om en nordisk 

multidomestic market. 

 En kombination av hemmamarknadsstrategi och lokalitetsinriktad trans-

nationalism finns också, som innebär punktvisa insatser för att etablera verksamhet 

i vissa lokaliteter eller marknadssegment utomlands:   
 

SV: Och det är sedan för oss en tillräckligt stark hemmabas när vi sedan 
måste ännu gå på riktigt ut i världen. Det har vi ju försökt göra redan i över 
tio år och fortsätter fortfarande att inom vissa valda sånahär 
spjutspetsområden försöker då, då nog också internationalisera. Inte vad 
som helst men att vi har försökt hitta domdär spjutspetsarna. 

 

Strategin liknar också satsningen på segmenterade marknader där företaget i sin 

transnationella verksamhet koncentrerar sig på ett visst marknadssegment istället 

för att satsa på marknaden rent generellt. Sådana segment kan handla om vissa 

produkter, specifikt utformade tjänster och specifika marknadsförings- och 

försäljningskanaler eller målgrupper. Tullfrihandeln utgör i praktiken per definition 

ett transnationellt segment av marknaderna i och med att den försiggår i 



 177
 

transporten mellan olika nationalstater:  
SV: Vi hade ju också detdär försäljningsbolaget som sålde tax free-handeln 
att vi har varit liksom helt ledande inom tax free-handeln. Uttryckligen här 
finns liksom ett sådant område och detdär de har hållits hela tiden som 
samma [---] och sedan igenom detdär.. försäljningen det vill säga denhär så 
kallade tax free-försäljningen så den går då genom vårt tax free bolag. 
Visserligen har man nu då nedmonterat den efter det att dendär tax free 
handeln nedmonteras så vi har nu utgått från det att dendär.. båtarnas tax 
free-handel så den hör här till vårt inhemska försäljningsbolag och sedan 
dendär liksom flygplatserna dit utåt så detdär den hör till dethär 
ifrågavarande i Danmark befintliga tax free-bolaget. Att vi har delat på det 
när det är så sitt eget område dethär, dethär Östersjöområdet och därifrån 
avskaffas ju detta tax free förutom från domdär båtarna. 

 

Sådana finansinstitutioner som investeringsbanker agerar inom ett likadant 

transnationellt marknadssegment till skillnad från exempelvis sparbanks-

verksamheten, som är mer lokal och nationell. Traditionella affärsbanker agerar 

också inom en transnationell marknad, men dessa är sällan begränsade till vissa 

ekonomiska segment. Specialiseringens och segmentinriktningens betydelse inom 

den transnationella marknaden betonas starkt: 

 
 SV: De e då de som ligger i [vår] strategi alltså att man får fokusera sig på 

några få industrier för vi kan inte bli världsbäst på allt va. O dom 
industrigrenar eller branscher som vi då koncentrerar oss på så de e där de 
finns våra kunder, våra nordiska kunder är världsbäst. [---] O de e dom där 
stora jättarna som vi ska vara me ute. Har dom framgång så har vi 
framgång. O de e liksom grundtanken, o att genom... vi jobbar väldigt nära 
o se[r man] till att man kan jobba många år med den typen av företag så 
växer dom så växer vi då va. Om dom e världsbäst så behöver vi vara 
världsbäst, är vi världsbäst inom vårat sneva linjer då va. 

 

Referensgruppen utgörs klart av de stora, världsbästa bolagen. Och det är 

betydelsebärande för det transnationella fältet att kvaliteten världsbäst utgör det 

eftertraktansvärda som man vill kämpa för att uppnå. Men för att kunna göra det 

kan man inte vara generell och överallt, utan måste sikta sig på vissa segment och 

nischer. Dessa strategier är särskilt framträdande hos transnationella företag med 

ett regionalt ursprung och en mer begränsad storlek än de globala giganterna. 

 Underleverantörskap och partnerskap är också mycket vanliga strategier i 

transnationellt aktiva företag. I synnerhet multinationella företag med ett intresse 

för bibehållning av sin nationella hemvist riktar sig in på lösningar med utomlands 

lokaliserade underleverantörer (Castells 2001:143-145). Genom kontraktuella 

relationer med underleverantörer kan sådana tunga investeringar undvikas som en 
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helhjärtad transnationalisering av den egna produktionen kräver (Held et al. 1999: 

269). Företagen kan också ingå strategiska allianser inom vissa enskilda 

verksamhetsområden – såsom inom den dyra men livsviktiga forsknings- och 

utvecklingsverksamheten – med andra aktörer, som ibland kan vara konkurrenter 

(ibid.:196). Men underleverantörsstrategierna utgör också en motsatt strategi för att 

skapa innovationer genom att moderbolaget kan koncentrera sig på forsknings- och 

utvecklingsarbete, medan underleverantörerna specialiserar sig på produktion 

(Florida 2002:53-55). Dessa metoder skapar också en transnationell arbetsmarknad 

som minskar närheten och varaktigheten i kontakterna mellan olika 

arbetstagarkategorier (Tilly 1995:19). Genom produktionsmarknadens och 

arbetsmarknadens förändrade inbördes förhållande i och med ett transnationellt fält 

påverkas positionerna mellan arbete och kapital. Utlokaliseringsstrategierna 

förekommer huvudsakligen på två olika sätt, som ofta också sammanhänger med 

olika typer av transnationellt aktiva företag: som partnerskap med andra företag 

och som kontraktuella affärsrelationer mellan olika delar av koncernen.  

 En informant, som ansvarar för ett affärsområde inriktat på handel med 

offentliga sektorn, beskriver den förstnämda formen för partnerskap: 

 
SV: Som ja sa bland finska företag som då är våra kunder och andra, så har 
man accepterat att dehär strategiska partnerskapet är viktigt även inom [vår 
bransch]. [---] de kommer ta tid innan offentlig sektor lär sig att de e 
mycke bättre att jobba väldigt nära sin leverantör o, o få förtroendefullt 
utvecklat sin egen affär tillsammans med sin [---]–partner då va.  

 
  MH: E de fall av outsourcing?  
 

 SV: Ja väldigt, väldigt mycke är de partnerskap av outsourcing allså, om 
man tittat på, vi har långt över femti procent av vår affär till färre än tretti 
kunder va.  Som sagt dom stora, tunga industrierna insåg dehär redan för 
tjugo-tjugofem år sen o började då jobba me stora globala partners då. Till 
exempel Ericsson o, o bilföretagen o så vidare va. Dom skaffade ju 
strategiska partners där man la ut åtti procent av sin volym på o sa att de 
kommer vi att jobba me. ”Ni ska va me i vår R&D-verksamhet för ni 
måste veta va vi ska ha om fem år”.  

 

I denna verksamhet bibehåller de olika företagen sin självständighet som enskilda 

företag. Underleverantörskapet anses vara en organisationsform som har stor 

betydelse för konkurrenskraften och företagen strävar efter att hålla konkurrenter 

utanför olika nätverk – vilket informanter framfört som en rädsla för att hamna 

utanför de globala marknadsföringskedjorna när branschen konsolideras – och 
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försäkra sig om underleverantörer (Castells 2001:190, 197). I den andra lösningen 

sker verksamheten inom den egna koncernen, men bedrivs affärsmässigt: 

 

En av de viktigaste innovationerna i storskaliga organisationer var implemen-

teringen av kvasi-marknader inom företaget. Exempelvis kontraktuella 

förbindelser (kund-producent-relationer) mellan underenheter har etablerats i 

vid utsträckning för att koordinera komplexa processer av produktion och 

tjänsteutbud.384 (Flecker & Simsa 2001:172)  

 

Denna strategi tillämpas i undersökningens alla företag. Genom detta blir gränserna 

mellan bolaget och dess omgivning diffusa och koncernen blir egentligen ett 

nätverk av olika självständiga bolag.385 Detta händer i likhet med vad som i 

makrotermer beskrivits som nätverksekonomin (Castells 2001:99, 143-145; Ollus et 

al. 1990).386 Men en sådan transnationell marknadsstrategi kan ha betydande 

nackdelar för organisationens transnationalitet och visar på de olika transnationella 

fältens ömsesidiga beroende, trots deras autonomi:  

 

Medan intern konkurrens och marknadslika relationer kraftigt ökar 

organisationens förmåga att koordinera komplexa förbindelser, har de också 

betydande nackdelar. Underenheternas ledare kan fokusera på sina 

omedelbara intressen och på enhetens resultatindikatorer och kan sålunda 

försumma helhetsmässiga koncernmålsättningar, förhindra synergi och vägra 

att delta i företagets förändringsprogram.387 (Hirsch-Kreinsen 1998:51f i 

Flecker & Simsa 2001:172) 

 

Oavsett fördelarna eller nackdelarna med denna utveckling och dess eventuella 

kausala betydelse för storföretagens uppkomst (se Castells 2001:227), innebär 

denna marknadsstrategi i det stora hela en försvagning av företagsorganisationen 

som socialt fält. Organisationen i sig utmanas genom dessa arrangemang och dess 

kapacitet att utforma sociala fält minskar följaktligen. Denna relation till det 

transnationella fältet är alltså generellt sett i motsättning med föregående kapitels 

presentation av matrisorganisationen som ett socialt fält. Men de transnationella 

och multinationella bolagens egna gränsöverskridande organisationer är ett uttryck 

för marknadens ofullständighet (Held et al. 1999: 259-260) och illustrerar sålunda 

de olika fältens autonomi. 

 Akvisitioner är en tredje affärsrelationell strategi och syftar på en tillväxt på den 

transnationella marknaden genom uppköp av konkurrenter. Denna strategi 
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sammanhänger med marknadens framväxt och omstrukturering. Företag som 

tidigare varit inriktade på traditionella marknader, ser inte möjligheter för organisk 

tillväxt inom den nya, transnationella marknaden, utan växer genom akvisitioner 

(Fagerfjäll 1999:267). Det är ett sätt att erhålla färdig organisation och pro-

duktionskapacitet inom andra delar av marknaden, men också ett sätt att minska 

konkurrensen. En sådan transnationell strategi sammanhänger med en annan sida 

av ägandet, dvs. till skillnad från ägarna till företaget, med företaget som ägare. En 

sådan strategi har tillämpats speciellt i ett av de undersökta företagen: 

 
SV: Den nya helheten hittade rätt verksamhetssätt och sätt att föra fram 
företaget varav resultatet blev sedan då att börskursen till exempel 
mångfaldigades. Och den hittades alltså, den hittades liksom genom denhär 
aggressiva akvisitionspolitiken. Och så var vi ändå ganska många erfarna 
människor i dendär kretsen att vi kunde dendär takeover för att inte tala om 
att överta den väldiga mängden nya köpta företag så, så det var en 
intressant sak. Det vill säga alltså vårt startbolag var omkring 3,5 miljarder 
till sin storlek [---] så nu är vårt bolag något, vad kan det nu för tillfället 
vara, tjugofemmiljarder det vill säga att det har vuxit nästan, inte riktigt 
tiofallt men ändå i denna alltså storleksklass. 

 

Elimineringen av konkurrenter genom företagsköp är en vanlig expansionsstrategi 

inom den transnationella marknaden. Men marknadsexpansionen behöver inte 

automatiskt innebära en utslagningsprocess där vissa företag måste försvinna, utan 

expansionen kan också ge utrymme för fler företag (Castells 2001:121). Förutom 

att akvisitionspolitiken innebär en fördel på försäljningsmarknaderna genom 

minskad produktkonkurrens och på produktionsmarknaderna genom stordrifts-

fördelar och arbetsmarknadsarrangemang (såsom eventuella uppsägningar) så 

visar ovanstående intervjucitat hur en akvisitionspolitik kan påverka kapital-

marknadernas förhållningssätt till bolaget genom att börskursen stiger. Men 

börskursen kan också sjunka  ifall de köpta bolagen av kapitalmarknaderna anses 

ha varit för dyra. 

 De presenterade strategierna och positionerna täcker endast en liten del av 

fenomenet transnationell marknad. En mer utförlig analys kunde göras inom en 

företagsekonomisk undersökningsansats. Strategierna som presenterats är 

emellertid tillräckliga – genom att de uttryckligen pekar på en förändrad 

företagsmässig spatialitet – för att sociologiskt åskådliggöra den transnationella 

marknadens egenskap av socialt fält. 
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8.2.3 Attitydernas fält 

En indikation på attitydernas fält omkring transnationalitet är framväxten av och 

nuläget i den kulturskillnadsindustri som uppstått sedan 1950-talet. Denna består 

av konsulter vars aktivitet går ut på att marknadsföra lösningar i vad som kallas 

interkulturell kommunikation. Olika tekniker erbjuds i sofistikerade paket för att 

undvika kulturkrockar (Dahlén 2001). Industrins marknader skapas av attityder 

som aktörerna inom fältet besitter. Upplevd diversitet sysselsätter aktörernas tankar 

inom fältet. Skillnaderna packas in i olika kulturboxar med nationella etiketter. 

Innehållet i boxarna, kulturen som den presenteras, ger stoff för en analys av 

medmänniskornas beteende och råd om hur man skall bygga upp den egna 

handlingen i förhållande till människor som representeras av specifika boxar. Men 

denna industris fortsatta blomstring åskådliggör det transnationella fältets 

attitydmässiga ofullbordan. Sådan konsultverksamhet fungerar bäst i sporadisk 

transnationalitet, där låg grad av institutionalisering hinner äga rum. Detta gäller 

speciellt i situationer av kundkontakter i internationella sammanhang, dvs. 

relationer på marknaderna. Diversity management är en annan, nyare teknik som 

tillämpas för att lösa motsvarande interaktionsproblem. Den tillämpas emellertid i 

situationer med högre grad av transnationell institutionalisering. Sådant sker i 

transnationella organisationer och i kontexter där det transnationella haft längre tid 

att växa fram och utvecklas till en vardaglig praktik. Med risk för förenkling kan 

konstateras att diversity management anknyter till attitydernas fält i transnationella 

organisationer och interkulturell kommunikation till transnationella marknader. 

 Attityderna till de transnationella marknaderna framkommer tydligt i termer av 

hotfullheten i den nya affärsomgivningen. De transnationella marknaderna 

representerar faror som måste avvärjas. En defensiv attityd till den expanderande 

och föränderliga marknaden förekommer allmänt bland informanterna: 
 
SV: Vi har sett att i Finland har det kommit nya operatörer o speciellt 
utanför Finland så har till exempel [vissa typer av bolag] slagit sig ihop på 
axeln Danmark-Norge-Sverige. [---] I framtiden kanske det blir så att dessa 
kedjor, alla egentligen styrs från ett ställe för dom har köpt in sig i varandra 
eller har gått samman. Så åker du till Stockholm och kommer överens om 
att hur ska ert nordiska, vad heter det, sortiment se ut. Så hemskt mycket 
av vårt samarbete går ju ut på de att handeln försöker hela tiden effektivera 
sitt sortimentutbud. O vår kamp e ju att komma med i de här sortimentet. 
Idag sker det ändå, men sortimentena e ändå lite olika per land, men du 
kan hela tiden se att dom går mer o mer samman. O det leder också till de 
liksom att, bara som ett specifikt exempel, att den här prissättningen över 
Norden kommer hela tiden att också den hamna närmare varann. [---] Om 
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den skiljer sig, så... den logistiska kostnaden för produkter i vår kategori e 
ganska liten. Så då säger dom att hej, nå då köper vi allt via Sverige för de 
har låt oss säga tjugo procent lägre priser i Sverige. O därför måste vi hela 
tiden mer o mer jobba ur ett nordiskt perspektiv att säkerställa att vår 
position, våra varumärken, vår marknadsposition i längden på nordisk nivå 
e tillräckligt attraktiv för att vi ska ha en chans att komma in i sortimentet 
även i framtiden.  

 

Det handlar om en hotfullhet i koncentrationen av marknaderna i några stora 

aktörers händer. Beskrivningen illustrerar den makt som de ekonomiska nätverken 

har idag. Som Castells (2001:185-236) konstaterat, är följden av att bli utanför 

nätverken katastrofal. De egna egenskaperna är relativt obetydande på 

marknaderna, utan relationer som uttrycks i konkurrens eller i kund-producent-

relationer är centrala. Den nya situationen kräver en analys och diagnos av helt 

annan bredd än förut. Företagsledaren måste vara kapabel att analysera sam-

hälleliga makroförhållanden och deras konsekvenser och dessutom inom ett större 

geografiskt område. En analys av aktörerna inom den nationella marknaden räcker 

inte, utan en recognosering av terrängen inom en större region är nödvändig. 

Regionala sammanslagningen på nordisk nivå anses som ett sätt att avvärja 

transnationella marknadernas hot. Upprättande av nordiska varumärken har som 

syfte att öka kunskapen om produkterna hos konsumenten.  

 Attityder förekommer också i förhållande till svårigheterna med marknads-

expansionen: 
 

SV: [...] och dendär internationaliseringen är inte lätt. Att här under senare 
hälften av 90-talet när det uppstod här i Finland och också i Sverige hemskt 
mycket dessa sådana helt nya eller inom vår bransch eller nära oss 
befintliga bolag som sedan alla gick också i börsen. Och de var väldigt alla 
på väg att internationaliseras och, och detdär man kunde inte låta bli att 
förundra sig över det liksom för sig själv att hej med vad tror de liksom, 
hur inbillar de verkligen, hur tror de att de kan göra det bara så sedan när 
det... Nu har de en efter en kommit tillbaka. Inte, inte hade de heller någon 
sådan liksom ny underlig visdom om det att nog är det, det är förskräckligt 
svårt det med internationalisering. Det måste göras liksom verkligen tycker 
jag åtminstone liksom verkligen liksom grundligt och eftertänksamt och 
försöka göra det då så att det inte alltid med ett par års mellanrum faller ner 
hela jobbet och bara att det skulle bli, skulle bli liksom steg för steg 
förverkligat utan att man måste retirera därifrån. 

 

Internationell expansion upplevs vara svårt och bör ske genom grundliga 

överväganden, samt: 
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SV: De e onekligen som så att [finska företaget] hade ju blivit fantastiskt 
framgångsrikt i Finland. O de hade man inte blivit bara på att den finska 
marknaden e väldigt välvillig o väldigt speciell o ligger i ett hörn utav 
Europa388 utan de hade man också blivit för att man hade skött de väldigt 
skickligt. De va egna prestationer som hade skapat den, den ställningen, 
den lönsamheten va. Samtidigt så, så e de ju lätt då för dom här finska 
cheferna, o då talar ja om alla nivåer från [koncernchefen] o, o hela 
chefsstrukturen, att tro att nu e de bara att göra samma sak i andra länder 
att, att exportera dom här koncepten o, o såhär va. Att de finska sättet att 
jobba e de som nu så att säga ska kunna erövra världen va. 

 

Båda informanterna åskådliggör komplikationer och utmaningar i expansionen. 

Det handlar inte bara om att bestämma sig om att expandera, trots att det ibland 

lättvindigt uppstår en sådan ideologi, utan expansionen måste vara välplanerad, 

underbyggd, stegvis och trots det kan oväntade problem uppstå.  Dessa inneboende 

problem med internationell expansion kan emellertid också framföras som ursäkter 

för misslyckanden. Marknadernas transnationella omstrukturering skapar nya 

möjligheter, men attityderna inom fältet visar att det inte finns någon 

expansionsautomatik i utvecklingen. Även det perifera läget i Europas utkant ökar 

osäkerheten. En viss tveksamhet inför expansionen kan ibland skönjas. Siebert 

(1999:42) för fram riskerna med stordrift och expansion, och dessa risker torde 

vara kända bland aktörerna inom den transnationella marknaden. Osäkerheten 

inför expansionen är alltså ofta befogad och ingalunda irrationell. Kampen om 

marknadsandelar och tillväxt är hård och det finns även attityder omkring krav på 

företagets storlek på den transnationella marknaden: 

 
SV: [...] en kundgrupp för oss. Dom har alltså konsoliderats i Europa, i 
väldigt hög grad under bara dom tre sista åren.  

 
  MH: Ja just, o där måste man som leverantör vara stor o stark?  

  
 SV: Ja de e, man kan välja, välja olika nischer på de sättet va. Men en 

nisch där man kan se ett antal stora fördelar med att bli stor o stark va, de e 
nog som dom säger den där mellannischen som e värst. Stor o stark e en 
lösning men en annan lösning e väldigt liten o specialiserad o duktig på de 
du gör. Men att ligga nånstans där emellan kan man fundera på om de e så 
jäkla bra. [---] alla tror vi att elefanterna e bättre än, än gasellerna så att säga 
va.  

 

Elefanter uppfattas som bättre än gaseller. Det gäller alltså att försöka bli en 

elefant!  De transnationella marknaderna har internaliserats av aktörerna och dessa 

gör sitt bästa för att skapa ekonomisk framgång på marknaderna. Företagsledarna 
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ställer upp på roadshows, de gör grundligt arbete på att köpa upp konkurrerande 

bolag, de satsar hårt på övertagandet av de uppköpta bolagen, de sammanträder 

ihärdigt med andra företagsledare för att skapa partnerskap och underleverantörs-

kontrakt och de köper och säljer inom koncernen. De rekryterar de bästa 

förmågorna på arbetsmarknaden i företagets tjänst och de skapar en transnationell 

arbetsmarknad där arbetets pris och produktivitet mäts. Slutligen satsar de stenhårt 

på försäljning av sina produkter eller tjänster inom bestämda regioner eller 

marknadssegment. Det finns för lite utrymme i ett enda land för elefanterna bland 

företagen. Och i verksamheten förs företagsledarna världen runt på arbetsresor. De 

reser i flygplan, bor på hotell och sitter på möten. Flygplatsens transnationella rum 

utgör deras andra hem. 

 

 

9 Sammanfattning 

 

Med hjälp av Pierre Bourdieus begrepp fält har i denna del av avhandlingen 

framlagts ett utkast eller förslag till teoretisering och undersökning av 

transnationalitet. Transnationella fält har begreppsliggjorts i termer av matris-

organisation och transnationella marknader. Det är under sådana förhållanden som 

transnationella aktörer är verksamma. 

 De båda diskuterade fälttyperna är pålagda uppifrån i organisationen och 

fungerar som idéer enligt vilka företaget skall fungera. Exempelvis nordism, global 

marknad och  matrisorganisation utgör sådana transnationalistiska idéer som 

ledningen omhuldar. Men de har endast sällan uppstått på ledningens eget initiativ, 

utan är reaktioner till näringslivets omstrukturering och systeminriktade 

globalisering. 

 Transnationella fält är speciella såtillvida att själva det transnationella i dessa 

utgör kapital. Det innebär en effektivare organisering av verksamheten som 

innebär fördelar i kampen mot konkurrenter. Det transnationella fältet kan vara en 

specifik sfär av det sektor- och branschspecifika fältet, men i och med alla 

ekonomiska och industriella sektorers starkare anknytning till kapital- och 

finansmarknaderna har företagen snarare blivit aktörer inom ett generellt 

transnationellt fält av marknadstyp än aktörer inom ett branschspecifikt fält. 

Gränserna mellan olika branscher har också minskat genom kapitalmarknadernas 

ökade betydelse. Det transnationella fältet utmärks av att det i konkurrens-

hänseende är geografiskt större än en nationalstat. Fältet skär också tvärs genom 
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nationalsstatsgränserna. Den marknad som aktörerna agerar på och använder sitt 

kapital på är inte längre inramad av en nationalstat.  

 Handlingen inom detta fält innebär ofta ett ”flerfronts krig” i och med att 

aktörerna på fältet inte endast är transnationella. De kämpar mot lokala, mot 

nationella, mot andra transnationella och mot globala aktörer inom fältet där alla 

agerar på det transnationella fältet. Detta gäller såväl enskilda personalkategorier 

och produktionsteam inom koncernen, som hela transnationella företag med en 

regionalt stark marknadsställning. 

 Den centrala frågeställningen vid tillämpning av Pierre Bourdieus teori och 

genomförandet av samtidsdiagnosen blir huruvida människorna som är aktiva 

inom dessa fält redan har skapat spelöga för fältets regler. Är aktörerna lyckliga 

och skickliga kosmopolitiska invånare i denna ”sköna nya värld” (Huxley 

[1932]1955) som de jobbar inom? Motsvaras fältet av en transnationell habitus hos 

aktörerna och har de blivit nordister i kropp och själ. Kan de förliknas med 

vikingarna som med gemensamma kraftansträngningar tar sig ut i omvärlden? 

Eller utmärks de fortfarande av nationellt partikulära tankegångar? 
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Del 3: Vardaglig nationalism 
 

 

 

Är Leif med sitt manskap redo  

för de större och farligare vattnen? Förmår de hantera den utvidgade och 

ändrade farkosten? Kan de hitta det nya sättet att segla tillsammans,  

eller är gamla båtens styrbord, även den nyes styrbord? 
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10 Det nationella i det globala 

 

Tidigare kapitel har visat hur systemglobaliseringens uttryck, de transnationella 

fälten konstitueras och fungerar. Trots att livsvärldsglobalisering sker överallt i 

vardagslivet, är det inom dessa fält som den fenomenologiska globaliseringen sker 

med högsta intensitet. Hurudana är aktörerna inom dessa fält? Är de redan 

globalistiska kosmopoliter eller är de ännu kvar i ett nationellt tänkande? Före 

frågan kan analyseras empiriskt måste nationalismens överlevnad i globaliseringen 

som teoretisk diskussion i korthet tas upp. 

 Nedan ges några exempel på diskussionen kring förhållandet mellan 

globalisering och nationalism; dels utifrån transnationalism- och globalismteoriers 

utgångspunkt, dels från nationalismteoriers utgångspunkt. Diametralt motsatta 

tolkningar av nationalstatens framtid framläggs i de olika teoretiska riktningarna. 

Den ena förutspår dess död, den andra dess fortsatta relevans. Frågeställningen är 

ingalunda entydig utan som Håkan Thörn (2000:3-30) visar finns det goda 

argument för båda diagnoserna. I denna presentation kommer inte begreppen 

längre att definieras utan diskussionen går ut på att se hur nationalismens och 

globaliseringens samband har beskrivits i den teoretiska litteraturen. Först beskrivs 

transnationalisters teser och därefter presenteras nationalismteoretiker som hävdar 

nationens kontinuerliga betydelse även i globaliseringen. 

 

 

10.1 Globalism och transnationalism – en postnationell tid 

 

Det förekommer tydliga oenigheter om hur globaliseringen påverkar människors 

kollektiva identiteter (Sihvola 2000:188-189; Thörn 2002:77). I den samhälls-

vetenskapliga litteraturen om globalisering förekommer ofta påståenden om 

nationalstatens förvittring och nationalismens otidsenlighet (Bauman 2000:55-57; 

Beck 2000a:4-5; Habermas 2001a:58-80; Löppönen 2000:25; Raunio 2002:57; 

Sihvola 2000:191). I de mest radikala bland sådana teorier innebär globaliseringen 

en så genomgående förändring att nationen inte längre bör spela någon roll i 

makrosociologisk forskning. Sådana teorier fokuserar i allmänhet på system-

aspekter av samhället, såsom statens administrativa kapacitet under globali-

seringen (jfr Beck 2000a; Castells 2001:161; 2000:253-271). Held et al. (1999:3) 

kallar representanterna för sådana teorier för hyperglobalister. 

 Men det finns även teorier som hävdar att nationalstatens identitetsformande 
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kapacitet minskar (t.ex. Kiljunen 1999:192). Albrow (1996:93-96) hänvisar detta 

till det moderna projektets slut där rationalitet och kontroll inte längre fungerar, 

utan har nått sina inneboende begränsningar. Ulrich Beck (2000a:74) hävdar att 

det är globaliseringen av människornas liv som urholkar nationalstaternas 

suveränitet och gör den nationella sociologin obsolet. Habermas (2001a) skriver att 

upplevelsen av nationen som gemensamt ursprung minskar. Detta händer som ett 

resultat av migrationens och multikulturalismens krav på frånkoppling av den 

politiska kulturen från majoritetskulturen, och skapelsen av en konstitutionell 

patriotism. Även ifall frånkopplingen misslyckas, utmanas den nationella enheten 

genom framväxten av från varandra isolerade subkulturer (Habermas 2001a:74). 

Den andra stora processen som leder till nationens minskade betydelse enligt 

Habermas (ibid.) är masskulturens och -konsumtionens spridning som å ena sidan 

suddar ut även de starkaste nationella skillnaderna och skapar kosmopolitiska 

identiteter, å andra sidan skapar subkulturer som isolerar sig från varandra 

(ibid.:74-76; jfr Appadurai, 1993; Beck 2000a:65-66). Thörn (2002:108) i sin tur 

pekar på det minskade sambandet mellan nationalstaten och nationalismen, där 

den senare är lösgjord från statliga samhällsinstitutioner.389 Även Sihvola 

(2000:188-191) hävdar att den vardagliga nationalismens betydelse håller på att 

minska, och det är uttryckligen denna ideationella aspekt som han väljer som 

indikator på att nationalstaternas epok är över.   

 Transnationalismen framför liknande synpunkter men med större konkretion 

och mindre makroteoretisk prägel (jfr Beck 2000a:26-30). Transnationalismen 

anses ofta som en ersättande ideologi i det postnationella globala systemet. Sklair 

(1991) hänvisar till en transnationell kapitalistklass vars främsta ambition är att 

befrämja en global kapitalism. Denna klass sammanlänkas med en konsumeristisk 

ideologi som erbjuder nya identiteter. Ulf Hannerz (1996) framhäver hybrida 

identiters betydelse och beskriver i konstmetaforer hur det visuella återgivandet av 

dagens värld är mindre entydigt än under nationalstaternas tidevarv.390 Världen 

karakteriseras idag av hybridisering och kulturens kreolisering enligt Hannerz 

(1992:264-267; 1996).  

 Liknande teoretiseringar om den historiska utvecklingen finns även utifrån 

motsatta tematiska utgångspunkter. Nationalismhistorikern Eric Hobsbawm 

(1994:21) gör en epokindelning av nationalismen, som bygger på Miroslav Hroch 

(2000).391 I Eric Hobsbawms materialistiska samtidsdiagnos kan nationalismen 

inte svara mot de krav som ekonomin i dagens värld ställer. I boken Nations and 

Nationalism since 1780 (1994:198-209)392 dras slutsatsen att nationalismen inte 

kommer att kunna motsvara förväntningarna som den internationella tiden ställt på 
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ideologier, kollektiva identiteter och sociala system. I boken Ytterligheternas 

tidsålder (1999) om det korta 1900-talet stannar han vid slutsatsen att nationella 

konflikter och kollektiva identitetsproblem utgör ett stort problem vid utgången av 

1900-talet utan att de kan erbjuda svar på samtidens frågeställningar. I denna 

diskussion är Hobsbawm dock endast i ringa grad intresserad av folkliga före-

ställningar och ideologier.   

 Hos dessa författare är globaliseringen och nationalismen kontradiktoriska (jfr 

Albrow 1996:81; Beck 2000a:11). Ulrich Beck (2000a:14) sammanfattar: 

”[G]lobalisering betyder en sak framom andra: avnationalisering – det vill säga 

urholkningen av nationalstaten [---].”393 

 En lineär historiesyn leder lätt till slutsatsen om nationalstatens försvinnande i 

globaliseringens ”malströmmar”. Även Hegels idealistiska historiesyn om 

förnuftets självförverkligande innehåller fragment av detta.394 Den objektiva anden 

representeras av staten och nationen och är utvecklingens höjdpunkt under Hegels 

tid. Men det är inte den objektiva anden som är utvecklingens ultimata höjdpunkt i 

Hegels teori utan den absoluta anden.395 Beck (2000b:80) gör ett misstag i 

placeringen av likhetstecken mellan den nationalstatsinramade sociologin och 

hegelianismen, ty idag vore Hegel sannolikt globalist.  

 Även andra – mindre lineära – teser förekommer om fenomenens samband. 

Ibland anses de beröra olika dimensioner av verkligheten och vara 

inkommensurabla diskurser, tidvis anses de komplementära och emellanåt påpekas 

att nationalism är något som spirar fram ur globaliseringen. 

 

 

10.2 Nationalism i globaliseringen 

 

Teorier om nationalismens och nationalstaternas upplösning kan också förstås mot 

bakgrunden av Bourdieus (1991) slutsatser om utmanarnas inträde inom ett fält av 

kulturell produktion. Utmanarna försöker placera de etablerade aktörerna på fältet i 

klassikerställning och sålunda i historien (ibid.:95-96, 101-102). Han själv tolkar in 

dessa yttranden snarare i ett politiskt än ett kultur- och samhällsteoretiskt samman-

hang och placerar dem inom ramen för en nyliberal ideologi.  

 Bourdieu (1999:57-58) kallar i ett annat sammanhang globaliseringen för en 

stark myt och betydelsefull diskurs som inte överensstämmer med objektiva 

fakta.396 Han tar alltså fasta på en specifik aspekt av globaliseringsdebatten som i 

Becks (2000a:9) terminologi kallas globalismen. Men denna förklaring är inte 
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uttömmande, utan globaliseringen innebär också en reell förändring och verkliga 

utmaningar till nationalstaterna (Albrow 1996; Thörn 2000:6). Skapelsen av 

transnationella sociala fält innebär nämligen en enorm transformation jämförbar 

med kapitalismens uppkomst och genombrott. Denna transformation överför allt 

mer av samhällsskeendet från vad som traditionellt varit rumsliga arrangemangens 

och den nationalstatliga politikens mandat, till nätverk och flöden inom dessa 

(Castells 2001).397  

 När Bourdieu (1999:60) pekar på globaliseringens reella förekomst lyfter han 

fram penningmarknaderna, som efter avregleringar kommit att styras av de 

starkaste ländernas nationalekonomier. Bourdieu är sålunda statscentrerad i sin 

analys av globaliseringen. Men han tar avstånd från nationalismen och skriver att 

den nyliberala diskursen och det globala fältets strukturella logik kan motverkas 

bäst i en multinationell stat. I likhet med Habermas (2001a) visar Bourdieu 

(1999:63-64) en tilltro till europeiska institutioner.   

 Liknande ståndpunkter framförs ofta av nationalismteoretiker som hävdar att 

slutsatserna om nationalstaternas och nationalismens försvinnande är kraftigt 

överdrivna och förhastade. Anthony Smith har i Nations and Nationalism in the 

Global Era (1995) använt en hel bok till att förkasta tesen om nationalstatens 

upplösning och till att visa hur nationella identiteter på grund av deras historiska 

djup är uthålliga. Smith hävdar att dessa identiteter egentligen förstärks i en ökad 

internationalisering.398 

 Orvar Löfgren (1991:101), Thomas Hylland Eriksen (1993:150) liksom Liah 

Greenfeld (1992:14) framför synpunkten att nationalismen egentligen skapas 

internationellt. Den utgör ett koncept som sprids och lånas för egna ändamål 

omkring världen (Löfgren 1991:101).399  Befrielsenationalismer skapas också i 

harmoni med ekonomiska globalismens ideologi, genom att de små nya nationella 

enheter som skapas oftast förblir svaga stater som förhindrar en effektiv politisk 

styrning av marknadskrafterna. Istället skapar de nya marknader omkring 

glokalistisk marknadspartikularitet som erbjuder nya profitmöjligheter (Bauman 

2000:67-68). Globaliseringen har med andra ord paradoxala följder. 

 Montserrat Guibernau (1996) utgår från Giddens definition av globaliseringen 

(jfr sid. 36-37) och ägnar ett kapitel till att resonera omkring nationalismens, 

modernitetens och globaliseringens samband. Hon diskuterar möjligheterna för att 

en global identitet skall kunna uppstå och hävdar att den ökade nationalismen är ett 

resultat av hotet från ökad homogenisering. Hon anser också, i likhet med Smith, 

att det inte finns utsikter för att en global identitet uppstår eftersom globaliseringen 

saknar kulturellt djup (Guibernau 1996:129). Guibernaus andra argument för den 
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nationella identitetens fortsättningsvis stora betydelse är traditionernas ökade 

betydelse i modernitetens fragmentarisering (ibid.:133). 

 Men det finns även globaliseringsteoretiker såsom Giddens (1990) och 

Robertson (1995) som anser att nationalismen inte nödvändigtvis försvinner som 

resultat av globaliseringen, utan kanske egentligen förstärks av dessa processer.400 

 Den nyare samhällsvetenskapliga litteraturen i Finland kring dessa 

frågeställningar verkar komma till motsvarande slutsats. I introduktionsartikeln till 

boken Elävänä Euroopassa förfäktas argumentet att övergången till en global tid 

måste ske med nationalstaternas välsignelse och att det är svårt att se 

nationsbegreppets försvinnande ur vardagstänkandet (Alasuutari & Ruuska 

1998:17-18). Antti Paasi (1998:245) hävdar i samma verk att nationalstaten 

fortsättningsvis kommer att vara världssystemets dominerande spatiala enhet som 

administrerar sina territorier och kontrollerar dess olika flöden. 

 Diskussionen präglas med andra ord av oenighet som delvis kan förklaras med 

olika författares varierande teoretiska ansatser till frågan om globalisering. Den kan 

också förklaras av företeelsernas paradoxala natur, som försvårar  tolkningsarbetet. 

Några av dessa paradoxer blir synliga först vid en analys av globaliseringens och 

etnicitetens empiriska utformning. 

 

 

11 Nordiska vardagliga nationalismen 

 

Vilket är det kulturella och historiska djup som nationalismen bygger på i 

finländska och svenska sammanhang? Inledningsvis kan konstateras att den är 

olika för de två aktuella ländernas del, trots att nationalismen i sin penetration av 

vardagen är placerad i samma epok och har i båda länderna haft liknande mentala 

konsekvenser. Den är olika såtillvida att den finländska nationalismen i högre 

utsträckning uppvisar etniska förtecken, medan den svenska mer liknar den civila 

nationalismen (jfr Brubaker 1992; Similä 1992:9; Similä 1995:12-15). 

Nationalstatssystemets kolonialisering av människornas livsvärld är emellertid 

upphovet till den nordiska nationalismen och det gemensamma för de berörda 

ländernas del (jfr Frykman 1992:37). Nationalismens historiska och projekt-

mässiga förankring i respektive länder skall här kort beskrivas för att dess idag 

vedertagna och etablerade förankring i människors vardagsliv skall vara begriplig. 

 Den vardagliga nationalismen kan förstås som en form av systemets 

kolonialisering av livsvärlden, där nationella samhällen skapar och upprätthåller 
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vardagsidentiteters självklarhet (jfr Albrow 1996:50-51; Beck 2000a:64). Jürgen 

Habermas (1984; 1989), som skrivit om systemets kolonialisering av livsvärlden, 

bygger på systemteori och fenomenologi i begreppsparet systemvärld och 

livsvärld.401 Habermas ser faror med att systemvärlden kolonialiserar livsvärlden. 

Detta är giltigt i synnerhet för de nordiska länderna med sina starka statsapparater. 

Liisa Uusitalo (2000:87-88) exemplifierar hur staten kolonialiserar medborgarnas 

livsvärld genom att peka på hur en persons hälsocentralsläkare bestäms på basis av 

hennes gatuadress och på åldringar som betalar för sin vård enligt sin 

betalningsförmåga istället för vårdens mängd eller kvalitet. Det offentliga fattar 

beslut som skulle vara mycket privata avgöranden. De valda exemplen är typiska 

för nordiska välfärdsstater. Men Habermas (2001a:87) anlägger också en normativ 

aspekt vid denna tendens och försonande förklaring (relevant i en kontext av 

systemvärldens ekonomiska globalisering) genom att skriva: ”Man kan förbli 

känslig inför sociala byråkratiers normaliserande kraft, utan att stänga ögonen till 

det chockerande pris som en hänsynslös monetarisering av livsvärlden skulle 

kräva.”402 

 Den moderna staten har slagit igenom hos människorna i Norden i deras 

livsvärld. De nordiska länderna karakteriseras av en stark statsapparat, som 

påverkar de flesta områden av mänskligt liv. Den har gjort medborgarna i hög 

utsträckning till sina ideologiska reproducerare och man behöver sålunda inte 

längre iaktta staten som formell institution för att konstatera dess genomslagskraft 

och betydelse. Vardagligen skapade nationella eposet är inte längre endast placerat 

i en historisk tid, utan i en vardaglig tid av konkret genomlevd historia (jfr Bachtin 

1991:129).  

 I Sverige och Finland är den vardagliga nationalismen olika till sin substans och 

representerar nationalismens två olika huvudriktningar. Men de är samtidigt lika 

till sin samhälleliga och kulturella penetrationskraft. Den vardagliga nationalismens 

flexibilitet är intressant i dess förmåga att sälja sitt program både i form av 

modernitet, rationalitet och internationalism och som naturlighet, ocivilisation, 

modighet och uthållighet. Jag skall nedan gå närmare in på dessa aspekter i ett 

sammandrag av den vardagliga nationalismens utseende i respektive länder.  
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11.1 Svensk nationalism 

 

I Sverige är nationalismens historia och nutid i mångt olikt de mer uppmärk-

sammade befrielsenationalismerna i Europa. Den liknar mer en fransk och 

nordamerikansk patriotisk nationalism som byggts upp på moderna institutioner 

och deras ideologier och ritualer.  

 Den tidiga nationalismen i Sverige representeras av en kulturell och politisk 

inriktning, göticismen, som hävdade ett gotiskt arv och hade ett visst inflytande 

sedan medeltiden (Rehnberg 1980:17-32; Jääskeläinen 1998, 46-47). Denna 

rörelse har dock haft endast begränsad betydelse för den svenska nationalismens 

senare utformning. Av internationellt vanliga sätt att konstruera nation har 

landskapets nationalisering förekommit även i Sverige. I konsten och litteraturen 

har landskapet kommit att spela en nationell roll (jfr Frykman & Löfgren 1979:50-

73).403 I Sverige finns ingen klar politisk nationalism efter Karl XII, vilket av 

journalisten Henrik Berggren förklaras som en konsekvens av den traumatiska 

upplevelsen av att förlora Finland 1809. Förlusten av Finland är Sveriges genom 

tiderna största militära förlust. Men sedan glöms Finland aktivt bort i Sverige, 

genom att det exempelvis försvinner ur skolornas historieböcker (Similä 2002). 

 Grundinnebörden i att vara svensk har varit individuell självständighet i motsats 

till gemenskap. Berggren skriver: ”Runt denna grundidé har den svenska 

nationalkaraktärsretoriken snott sig i närmare två hundra år, antingen i form av 

ett ångestfyllt klagande över svenskens obotliga ensamhet eller som storvulet 

självförtroende över förmågan att finna tekniska lösningar på livets alla problem” 

(Berggren 2002: B2). Men förhållandet mellan individualitet och gemenskap är 

komplicerat i det svenska fallet. I jämförelse med Finland är landet klart mer 

kollektivistiskt och gemenskapsbetonande, men i ett större internationellt 

perspektiv är även Sverige på ett typiskt lutheranskt sätt inriktat på individualistiskt 

oberoende (jfr Daun 1989:86-90; Frykman 1991:158).  

 Också folkloristiken, som internationellt erhöll ett stort intresse under 1800-talet 

som en del av nationsbygget (Knudsen 1991:23-24), har haft annorlunda och 

mindre betydelse i Sverige än i andra länder (Rehnberg 1980:17-32). Däremot togs 

patriotisk symbolik från Frankrike och USA som skapade sådant efter 

revolutionerna (ibid.). Guibernau (1996:68) pekar även på den historiskt höga 

graden av läskunnighet i Sverige som en aspekt av nationell homogenisering. 

Svenskar har läst sig till svenskhet under många årtionden. Folkhemmet har haft en 

central roll som ett nationaliserande projekt (Thörn 2002:83). Själva begreppet 
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innebär ett nationalistiskt tänkande. Samhället är folkets hem, ett ställe hela 

befolkningen skall känna tillhörighet och gemenskap med.  

 I Sverige finns idag istället för politisk nationalism, mycket vardaglig 

nationalism. Idrotten (Ehn 1989:57-66; Ehn 1993:204-233; Frykman 1993:168-

179), moderniteten (Frykman 1991:151-179; Thörn 2002:104), internationalismen 

(ibid.:108), funktionalismen, folkbildningen, nykterhetsrörelsen och hygienin 

(Daun 1989) kan nämnas som exempel på dimensioner av nationalismens 

vardagliga penetrering (Nilsson 1991; Frykman 1992:38). Orvar Löfgren (1991) 

pekar på medborgerliga praktiker som försvenskat svensken enligt ett 

socialdemokratiskt modernt koncept och Jonas Frykman (1991:171-173; 1992:37; 

1993:161-163) hävdar att detta blivit en svenskhet förankrad såväl i kropp som 

huvud; ”människorna gjorde sig själva nationella före de formulerade det 

nationella”404 (Frykman 1992:37). Massmedia har i sin tur bidragit till att skapa en 

svensk införståddhet och ett nationellt ”vi” (Löfgren 1991:108-109). Att hålla rent, 

motionera, läsa, vara avhållsam till alkohol och inrätta nyttiga och praktiska 

arrangemang, är att vara en god svensk. 

 Sverige är ett internationellt land och därför i tankekategoriernas reproduktion 

nationalistiskt.405 Internationalismen är en konsekvens av modernitet, ekonomisk 

välfärd och fördelaktig historia med lång period utan krig och katastrofer. Men 

internationalismen upplöser inte nationalismen utan snarare reproducerar den 

(Billig 1995:61). Internationalismen – istället för globalismen – illustreras av 

reaktioner till exil, asyl och flyktingfrågor i den svenska offentligheten. Berättelser 

om dessa företeelser anknyter ofta till andra staters repressiva praktiker och 

Sveriges ansvar att som ett utvecklat land med trygghet och respekt för mänskliga 

rättigheter erbjuda en tillflyktsort. ”Andra länder går inte att lita på” och ”vi 

måste ju ta hand om dem” utgör den diskursiva logiken bakom den positiva 

internationellt-nationella självbilden. Och det är bl.a. denna attityd som möjliggör 

en självsäkerhet för svenskar i internationella sammanhang (jfr Virta, 2003). 

Hygienins koppling till den vardagliga nationalismen hänger ihop med social 

ordning i enlighet med det Mary Douglas hävdar i sin välkända funktionalistiska 

teori (jfr Johansson & Miegel 1996; Frykman & Löfgren 1979:136-147). 

Moderniteten karakteriserar det svenska samhället som självreflexivt har sett sig 

som ett modelland (Nilsson 1991:91; Löfgren 1991:104-105).  

 Den kanske viktigaste orsaken till att den svenska vardagliga nationalismen kan 

förmodas leva kvar även i globaliseringen är det förbund som det nationella 

projektet genom moderniteten gjort med framtiden. Det moderna nationella 

projektet skulle fullbordas i framtiden (Nilsson 1991:67-81). Detta kan i enlighet 
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med en av Albrow (1996) inspirerad tolkning innebära att allt nytt kan införlivas i 

det svenska nationella projektet. Ett idealtypiskt svenskt framtidsscenario handlar 

om ett svenskt rymdskepp som är ute i universum på upptäcktsfärd. 

Svestronauterna jobbar förnuftigt i team, med hjälp av de senaste vetenskapliga 

kunskaperna och teknologiska hjälpmedlen.406 Om globaliseringen sker modernt, 

lider svenskheten ingen nöd. Svenskhet och modernt går hand i hand, och så länge 

moderniteten överlever, överlever även svensk nationalism.  

 

 

11.2 Finländsk nationalism 

 

I Finland är det nationella projektet inte sammanlänkat med framtiden, utan snarare 

med ett gyllene förflutet. Kalevala är ett uttryck för detta, men Finlands roll i andra 

världskriget är även mer så (jfr Lappalainen 2002b:233). Uttrycket för detta är 

Väinö Linnas verk Okänd soldat som kommit att bli det största moderna nationella 

eposet för landet. Finländsk nationalism är av etnisk-genealogisk art och betonar 

teman omkring det egna och det främmande (Alapuro 1998:180). Denna 

kulturfolksbaserade nationlighet har enligt Ruuska (1995:289-293) ökat i diskursiv 

betydelse efter kriget på bekostnad av statsfolksidén och i synnerhet i anslutning till 

inträdet i Europeiska Unionen. 

 Folkloristiken har haft en stor betydelse i det finska nationsbygget. I den allra 

tidigaste konstruktionen407 av finskhet idealiserades krigarskap, nybyggarskap och 

karaktären av agrarfolk och skogsfolk. Konstruktionen tjänade svenska syften och 

finnarna sågs som undersåtar som var lämpliga för rekrytering till krigsoperationer 

(Jääskeläinen 1998:54-55, 58). I och med att den finska etniciteten historiskt varit i 

underställd position har dock inte en sådan dominerande finskhet kunnat utvecklas 

som skulle ha varit fastlänkat till det förflutna på ett sätt som inte går att tillämpa 

för framtida projekt.408 Framtiden och urtiden är snarare förknippade med 

varandra på ett abstrakt sätt i en mytologisk finsk nationalism som betonar 

blodsband, folksjäl och kollektiva karaktärsdrag.409 Det symboliska innehållet 

handlar ofta om seghet, naturlighet och urkraft, sisu är ordet som sammanfattar 

detta. Det idealtypiskt finska framtidscenariot handlar om finnen som överlevt 

ekokatastrofen eller atomkriget och själv mot alla odds genom tapperhet och list 

har framgång i det anarkistiska tillståndet.410 

 Folkloristernas tidiga konstruktion av finskhet (Jääskeläinen 1998:46) har givit 

bränsle till dagens vardagliga nationalism. Finskhet odlas idag omkring en 
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etnocentrism som hyllar de folkliga mytologiska egenskaperna.  

 Den finländska nationella representationen är betydligt mer omstridd och 

konfliktfylld än den svenska. Historiskt har finskhet betraktats med en utifrån 

blickande kritisk inställning som betonar negativa aspekter (Alasuutari & Ruuska 

1998:9; Apo 1998). Matti Peltonen (1998:19-35) beskriver nationskonstruktionens 

historiskt negativa representation. Finnarna verkar vara ett folk som karakteriseras 

av självhat. Skogen, språket och folkmentaliteten föraktas. Satu Apo (1998) kallar 

denna tradition för en stigmatisering av finskheten och självrasism. I Finland 

handlar kampen om nationell representation om elitens politiska bildningsvision 

och kulturfolksidé (i motsats till det efterblivna som finskhet enligt denna riktning 

ändå anses vara), jämfört med folkets av jantelagen färgade etnocentrism och 

homogenitetsmyt (jfr Alapuro 1998:176). Delvis samma symboliska material 

används både av eliten och folket i beskrivningen av finskhet, men de drar motsatta 

normativa slutsatser. Därför är det vanligt i Finland att göra distinktion och visa sig 

något förmer (som reflexiva och ideologiska handlingar) genom att ta avstånd från 

finskhet. För att bli medlem av eliten försöker man låta bli att vara finsk.411 När 

elitkonstruktionen uppmärksammas är det lätt att dra slutsatsen om livsvärldens 

globalisering som en traumatisk och konfliktfylld upplevelse. Om den kollektiva 

identiteten presenterats som underlägsen, blir kontakter med andra problematiska. 

Även den semiotiska diskussionen omkring det finländska symbolspråkets 

endimensionalitet och enformighet pekar på liknande slutsatser. Paasi (1998:241-

242) påpekar att främmande teckens intrång i en isolerad kulturs semiosfär upplevs 

lätt hotfullt och hamnar ut för motstånd.  

 I boken Elävänä Euroopassa (1998) granskas den elituppbyggda synen på finsk 

nationalitet kritiskt. Den är, såsom Alapuro (1998:178-179) korrekt konstaterar, 

även ett led i kampen om ”att tala med nationens röst.” Exempelvis Satu Apos 

(1998) artikel om stigmatiseringen av finskheten tar genom sin diskursanalytiska 

ansats fasta på denna elitkonstruktion. Historiskt är föraktet av det finska ett 

faktum i det dominerande kulturella konstruktionsarbetet och mot bakgrund av den 

nationella kampen mellan svenskt och finskt (jfr även Högnäs 1995). 

Elitkonstruktionen har dock förlorat i betydelse som ett resultat av de senaste 

årtiondenas snabba ekonomiska tillväxt, globalt framgångsrika teknologiska 

uppfinningar, internationella framgångar i kultur och sport samt postmoderna 

kulturströmningars relativisering och dekonstruktion av elitkonstruktionerna (jfr 

Alasuutari 1998:167-170).  

 Dagens folkliga nationalism, som förankras i vardagen och etnocentrismen, är 

därför annorlunda. Den bygger inte i samma utsträckning på skog och språk, utan 
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på vardagliga element såsom länkkorv, alkoholvanor, bastu, sport och andra 

livsstilsyttringar. Folkliga attribut har kommit att bli finskhetens kärna (Alasuutari 

1998:165). Men samtidigt är den finländska självbilden om alkoholsederna och 

deras centrala betydelse i den folkliga nationalismen också ett uttryck för systemets 

kolonialisering av livsvärlden. Den samhälleliga invasionen i denna privata 

angelägenhet har långa rötter och har skapat överdrivna hotbilder omkring den 

folkliga alkoholkulturen (jfr Apo 1998:116). En ensidig koncentration på 

elitkonstruktionerna lämnar dock osynligt de vardagliga och folkliga representa-

tionerna av vad som uppfattas vara typiskt finländska egenskaper och traditioner. 

Dessa sker när finländarna relaterar sig till andra nationaliteter, i synnerhet andra 

européer (Alapuro 1998:180-183).412 Dessa folkliga representationer står i bjärt 

kontrast till elitkonstruktionerna. Erkki Virta (2004, under utgivning) lyckas 

beskriva sådana symboler på ett färgrikt sätt. Att vara ett ociviliserat svin är ett 

uttryck för autenticitet, positiv galenskap, naturlighet och energiskhet. Och det 

anses heller inte i det nationalistiska common sense vara skäl att försöka vara något 

annat eller bättre än ett ociviliserat svin. Genom att ha detta ociviliserade, uråldriga 

etos har man något som andra inte har, men vilket är en alldeles förträfflig 

egenskap att ha i dagens värld.  

 

 

12 Förekomsten av nationella och nationalistiska 
typifieringar 

  

Den stora utmaningen uppstår då analysen konkretiseras till företagsvärlden och de 

transnationella affärsorganisationerna. Har nationellt tänkande och nationalism 

någon uppenbar giltighet längre i dessa företag? Eller är aktörerna i företagen 

transnationella till sin identitet, habitus och kultur genom t.ex. de investeringar som 

krävs av dem för att de skall kunna agera inom sådana organisationer?  

 Före den empiri som samlats in i undersökningen studeras närmare, skall ännu 

några ord nämnas om vardagliga nationalismens förekomst i litteraturen om 

affärsvärlden. Genom detta erhålls en förankring till samhälleliga typifieringar. Ett 

urval affärslitteratur har konsulterats för att bilda en uppfattning om frågan. Tienari 

(et al. 2003:377-393) som analyserade tidningspressen i Merita-Nordbankens 

akvisition av Christiania Bank og Kreditkasse i Norge visar hur nationalistiska 

teman haft stor närvaro i tidningsmaterialet omkring företagsköpet. Förekomsten 

av nationalism bekräftas även av företagslitteraturen. I Brooke och Remmers 
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(1978) diskussion om multinationella företags strategier analyseras förekomsten av 

nationalism utifrån en strukturfunktionalistisk ansats. Nationalism förekommer 

som ett resultat av företagsledarens rollkonflikter, men den är inte irrationell utan 

snarare ett rationellt förhållningssätt som sammanhänger med ledarens position och 

uppgift. Om ledaren är chef för ett dotterbolag i ett visst land, är det i dennes 

intresse att befrämja detta specifika nationella bolag (ibid.:127-155).413 De 

beskrivna rollkonflikterna hänvisar till situationer där det å ena sidan är rationellt 

att vara nationalistisk, å andra sidan är rationellt att föra koncernens talan. Kotthoff 

(2001) hävdar att de två tyska globala företag som han undersökte – den ena inom 

bilindustrin, den andra med en mångsidig produktportfölj – var klart tyska och 

etnocentriska till sin kulturella identitet. Lojalitetskrav och förhindrande av 

teknologiska läckage framförs som orsaker till denna tysknationella inriktning. 

Tysk företagskultur ansågs bestå av kvalitetskrav, arbetsgivarnas sociala ansvar, 

rättvis behandling och personligt erkännande samt en viss känslighet inför andra 

kulturer (Kotthoff 2001:139-143). Howard Perlmutters (1968) spådom att sådana 

företag försvinner inom den globala marknaden verkar alltså tillsvidare inte ha 

besannats. 

 Företagslitteratur i Sverige och  Finland illustrerar nationalism kontinuerligt. 

Boken om Jaakko Lassila, KOP-bankens direktör på 1980-talet, hänvisar ständigt 

på ett vardagligt sätt till nationella tankegångar (Saukkomaa 1987). Det är inte nog 

med att vara en framgångsrik affärsman, utan det extra symboliska mervärdet 

utgörs av en nationell uppgift: att befrämja finländskt näringsliv ute i världen. I 

Lassilas fall kan detta delvis förklaras med tidsperioden, som var den första 

internationella expansionens tid för finländskt affärsliv och skedde relativt kort tid 

efter kriget. En annan viktig förklaring är att den bank Lassila representerade hade 

ett uttryckligen nationellt mandat. En tredje förklaring är Lassilas personliga 

biografi med bakgrund som invandrare i Sverige och medlem av Finlands banks 

välkända, nationalekonomiska O-grupp (Nurmi 11.8.2002). Bankmannen Kalevi 

Tillis (1996) självbiografi placerad inom samma tidsperiod avspeglar också ett 

nationellt tänkande. Umgängeskretsen består av de nationella affärs- och andra 

eliterna och frivillig försvarsverksamhet hör till fritidssysselsättningarna. 

Utlandsresor är ännu vid denna tid ovanliga och beskrivs särskilt noggrant. Britter, 

ryssar och amerikaner karakteriseras på ett stereotypt sätt. Dessa berättelser om 

affärsvärlden i efterkrigstidens Finland är tidstypiska.  

 När samma mönster upprepas i Nokia Saga från 1995, uppstår misstanken om 

att detta inte är en slump. Det är svårt att tänka sig att Nokia-anställda i en fabrik i 

Ungern kan känna samma stolthet när de läser boken som en finländsk Nokia-
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anställd. Boken är skriven för Nokia-anställda, men i synnerhet finländska Nokia-

anställda. Och nu är inte mandaten nationell och platsen efterkrigstida Finland, 

utan företaget hör till världens mest globala företag. Samtidigt är även Sveriges 

framstående roll i dessa berättelser anmärkningsvärd. Sverige representerar, med 

undantag av Tillis (1996) självbiografi, ”the boy next door” som man tävlar mot. 

För Tilli (ibid.) utgör Sverige och svenskar samarbetsparter och modelland bl.a. i 

IT-frågor, vilket kan förklaras med hans karriär i Föreningsbanken som varit nära 

anknutet till det finlandssvenska kapitalet. Även i Nokia Saga ägnas förhållandet 

till svenskar extra uppmärksamhet. Teemu Väänänen förklarar i artikeln 

Yhtymäjohtamisen ja kansallisen kehikon muutos (1996:62-79) Nokias framgång 

med en kombination av en strukturellt globaliserande ekonomi och en nationellt 

förankrad strategi. Det nationella tillmäts stor betydelse som förklaring till Nokias 

framgång. I Nokias fall har den nationella strategin emellertid varit en reträtt från 

en starkt internationell inriktning som var rådande under Kari Kairamos ledning 

(Michelsen 1996:44-60).  

 Den svenska internationalistiska nationalismen kommer särskilt tydligt fram i en 

bok av den berömda och populära föredetta Volvochefen, Pehr G. Gyllenhammar 

med det talande namnet Jag tror på Sverige (1974). Gyllenhammars ambition är 

att förstå samtida internationella problem och såtillvida finns ”grynet” till 

globalism närvarande, men hans plattform är klart nationell och svensk. 

Volvochefen vänder sig till en svensk publik och diskuterar politiskt angelägna 

temaområden. Gyllenhammars nationalism kan bero på de politiska ambitioner 

han hyste och hans osedvanlighet som företagsledare med aristokratisk bakgrund 

och intresse primärt för annat än pengar (Fagerfjäll 1999:158-175). Men i sin 

internationalistiska nationalism är den ett uppenbart exempel på den svenska 

versionen av nationalism. Även Fagerfjäll (1999:260) åskådliggör sådan 

nationalism genom: ”Det var svensk internationell företagsledningskonst som 

väckte den slumrande schweiziska jätten [Brown Boveri] och möjliggjorde 

skapandet av ett ännu större företag.” 

 I vilken utsträckning förekommer nationalism i talet och tänkandet bland dagens 

företagsledare? Nedan presenteras forskningsresultat från det insamlade 

intervjumaterialet. Det är skäl att åter påminna om analysens teoretiska ansats att 

jag i detta sammanhang inte varit intresserad av korrespondens med verkligheten. 

Följaktligen är inte informanternas utsagor intressanta utifrån perspektivet 

huruvida de överensstämmer med verkligheten eller inte, utan de är intressanta 

som indikationer på globalisering och nationalism. 
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12.1 Diskursiv vardagsnationalism 

 

”Att de e ju klart att man ändå vill höra hemma nånstans, de ha ju alltid varit 

i världshistorien ändå de här nationalistiska, så att säga, öh tankarna varit, 

så att säga, öh början till både mycki, ska vi säga gott o ont kan man väl 

säga.” 

 

12.1.1 Uttryckligt nationalistiskt tal bland svenska och finländska 
företagsledare 

Kulturskillnader 

Det talas inte bland informanterna om någon kontinuerlig och pågående 

”landskamp” i de fusionerade företagen, utan sägs istället att man infört matris-

organisation enkom för att undvika skapelsen av ”Finnkampen”.414 Landskampen, 

som förekommit under långa perioder i historien och i många olika samhälls-

fenomen, är inte ett allmänt och övervägande intryck från intervjuerna. I 

ekonomijournalistiken spekuleras ständigt om vem som är den vinnande parten, 

den finska eller svenska i de genomförda fusionerna (jfr Tienari et al. 2003:380). 

Exempelvis Göteborgs-Posten (15.3.2003) rubricerar en ekonominyhet med 

”Finnkamp” om plats i TeliaSonera. Aktörerna i olika företag uppfattar däremot 

att de bör samarbeta i en gemensam organisation. Ofta har detta betonats av 

anlitade kulturkonsulter. De intervjuade direktörerna har också en mer nyanserad 

bild av verksamhetens villkor när de hävdar att båda sidorna vinner eller förlorar 

och på olika sätt. Såtillvida finns vissa indikationer på att den internationella tiden 

är förbi; att dessa människor inte direkt upplever sig som representanter för sitt 

land och är inte inriktade på en politisk diplomatisk dimension. Det oaktat 

förekommer det även uttryck för sådan landskamp men oftast med humoristiska 

avsikter och med glimten i ögat.   

 Tematiseringen av nationella kulturskillnader är däremot mycket vanlig i 

intervjuerna och kanske den mest frekventa förekomsten av verklighetskatego-

risering på nationell grund. Den kan sammanhänga med en begränsad 

livsvärldsglobalisering och avsaknad av globalistisk kosmopolitism hos individen. 

Men det är inte otänkbart att diskursen om kulturskillnader också avspeglar det 

konfliktartade i en snabb fenomenologisk globaliseringsprocess. Det innebär att 

den fenomenologiska globaliseringen pågår för fullt, men det globala systemet har 

ännu inte kolonialiserat individernas livsvärld. Utvecklingen mot globalism och en 
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global epok är då inte lineär och kontinuerlig. 

 Innehållet i de framförda kulturskillnaderna kommer inte att presenteras. Det är 

skäl att avsiktligt avstå från sådant för att inte omedvetet ge stöd för sådana 

resonemang. Kultur kan inte på ett trovärdigt sätt anses vara nationellt specifik. 

Nationer är för små enheter, för unga och för heterogena för att kunna erbjuda en 

bas för kulturell egenart. Kulturen är snarare processuell och vistas i mänskliga 

relationer än är sammanbunden med ett geografiskt område (jfr Westin 1998:9-

10). Om kulturen skall med nödvändighet ses som geografisk, är hänvisningen till 

stora kulturella gemenskaper såsom västerländsk kultur eller ostligt kristen, 

grekisk-katolsk kultur mindre problematisk (Toynbee 1949a). I sådana större 

perspektiv ter sig skillnader mellan enskilda nationalstater obetydliga. 

 Flertalet informanter hävdar att nationella kulturskillnader existerar och att de 

stämmer överens med det som påstås i litteraturen. Endast några enstaka 

informanter tvivlar på kulturskillnaders existens. Dessa tvivel förekommer oftast 

först efter att nationella skillnadernas storlek jämförts med sektors- eller organisa-

tionella skillnader. Alternativt förekommer avståndstaganden från kulturskillnads-

tänkande som en ovilja att generalisera och tala i stereotypier. Många gånger 

hävdar informanten efter att jag uttryckt tvivel på sådana nationella skillnaders 

existens, att de trots allt existerar. Diskussionen om kulturskillnader framkommer 

självmant hos informanterna, utan att det tematiserats genom frågor. Betoningen av 

sådana skillnader förtingligar kultur så att klara gränser impliceras415 och 

betoningen hänvisar till tankekategorier där det nationella har en betydande 

ordningsskapande roll: 

 
SV: Ähm sen stötta vi dehär då med, med... för de var ju många nya team 
som skulle bildas o de va ju, de va ju dom här kulturskillnaderna. Dom 
finns ja, de e olika kommunikationssätt, olika sätt att lösa problem o olika 
sätt o lösa konflikter o de finns olika förväntningar på, på, ja menar 
svenska delaktighetsförväntanden har du naturligtvis hört talas om, ja 
menar du lever ju själv liksom i två kulturer litegrann. O de e klart att, att 
de, ähm... i o för sig hatar jag att prata i såna här stereotyper416 för, för 
människor e olika, men visst ser man typ tydliga kulturmönster, jag menar 
öhm, o då dehär, dehär har vi fått jobba med va, o de, de, men dehar lett till 
väldigt, väldigt få konflikter, väldigt få problem jämfört med va man skulle 
ha kunnat tänka sig att de, de har gjort va.  

 
MH: Jo, du hänvisar till kulturskillnader mellan länderna, alltså såna här 
nationella?  

 
SV: Ja, o dom finns ju där, ja[g] menar de, de, på den finska sidan o i och 
med att vi nu då är ganska finskdominerade. Huvuddelen av de högre 
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cheferna är från Finland, så de e klart att dom, dom finska cheferna är ju 
snabbare till beslut, inte så benägna att hålla på o diskutera så jäkla mycke 
utan, utan går ganska snabbt till beslut o när beslutet väl är taget så 
förväntar man sig att beslutet ska följas. Medan vi svenskar, vi jobbar ju 
mera liksom i process va. Vi, vi börjar nysta o fråga o kan hålla på o prata 
om den, o man har ett möte o, o när finländarna går ut från ett möte så tror 
man att man har tagit ett beslut o svenskarna fortsätter liksom processen 
efteråt o tog det där mötet mera som ett slags öhm milestone på vägen o 
fortsätter diskutera samma fråga o en finsk chef kan bli galen när han efter 
en vecka får, märker att, att samma frågor håller på o diskuteras fortfarande 
i organisationen va. ”Vi tog ett beslut för en vecka sen, nu ska de hända va. 
Nu ska vi gå på nästa fråga. Vi har andra frågor. Vi kan inte hålla på älta 
den här gamla frågan”. Medan svenskarna kan hålla på o diskutera den 
här frågan mycke längre o vill låta de sjunka in o liksom o, o en svensk har 
en tendens att tycka att om man inte själv har deltagit i beslutet så e de 
inget beslut utan, men att få ett beslut från nån chef från nån annan o 
förmedla till sig va, de e liksom inte aktuellt utan, utan beslut dom e man 
me o tar fram själv liksom. Öhm, ja menar om chefen kommer o förmedlar 
nåt beslut de kan man se som ett intressant inlägg i debatten snarare än 
som ett beslut så att säga då va. O de där va, de där e ju liksom olika 
umgängeskulturer va o, o, o dedär gör ju då att, att vissa på svenska sidan 
tycker att den finska diskussions- o beslutsfattandekulturen e karg o för 
snabb o liksom de bara rasslar till o sen förväntas man agera o vara lydig så 
att säga va. O på den finska sidan så kan man bli galen på svenskarnas 
långsamhet o de ska diskuteras o diskuteras o man ska förstå o man ska 
argumentera o gräva, o gräva, o gräva o kommer liksom aldrig till beslut så 
att säga då va. Ähm, de e ju en utav dom, om ja pratar i stereotyper som ja 
egentligen inte tycker om att göra, men den där grejen e en ganska tydlig 
skillnad,  den andra e  då att, att, att  ambitionsnivån o kravnivån o, o 
målen  är asså  högre, i alla fall [---], på den finska sidan. Ja menar, men de 
där kan man fråga hur mycke e kulturbetingat o hur mycket är betingat av 
[koncernchefen som person] så att säga va.  

 

I detta långa utdrag framkommer många olika typer av nationell verklig-

hetskategorisering, av vilka flera typer behandlas senare. Det är skäl att nämna att 

personen talar i termer av vi svenskar och betonar att det funnits få konflikter trots 

kulturella skillnader. I det senare fallet finns en klar tendens till konsensus, vilket 

varit förvånansvärt lätt att uppnå trots skillnaderna. Det finns ett antagande om att 

skillnader borde leda till konflikter och att konsensus bör eftersträvas.  

 En intressant aspekt i anslutning till nationella kulturskillnader är informantens 

dialogiska förhållande till intervjuaren. Han säger att intervjuaren lever själv i två 

kulturer. Han läser in kulturella aspekter vid det att jag tolkas som finlandssvensk. 

När jag tolkas som finlandssvensk, betraktas jag som något mitt emellan det finska 

och svenska. Kulturella skillnader ses inte som ”antingen eller” utan det finns även 

mellanformer. Men gruppen framstår som den kulturbärande enheten, inte landet 
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man är bosatt i.417 

 Informanten ger uttryck för en mångsidig argumentation för giltigheten i 

kulturskillnadstänkandet. Han låter förstå att han inte tycker om att tala i 

stereotypier, som talet om kulturskillnader innebär. Brooke och Remmers 

(1978:196) konstaterar också: ”Många uttalanden om kulturella skillnader 

baseras på nationella stereotypier vilka som bäst ofullständigt motsvarar 

verkligheten.”418 Talet om nationella kulturskillnader är förvånande också mot 

bakgrunden av att skapelsen av så kallade koncernkulturer betonas starkt i 

litteraturen. Koncernkulturen genomsyrar hela organisationen oavsett lokalitet (jfr 

Flecker & Simsa 2001:169-170). Trots detta anser informanterna skillnaderna vara 

giltiga. Hyvärinen (1998:320) ställer sådan argumentation i ett större perspektiv 

genom tolkningen att: ”[Det är] allmänt hos problematiska erfarenheter [att 

komma med] ett påstående som man argumenterar kring från olika håll.”419 

 Sådant förekommer i många intervjuer och hänvisar exempelvis till situationer 

där personen har långvarig erfarenhet av att jobba i det andra landet. Erfarenheten 

av att jobba i det andra landet nyanserar och problematiserar tanken om 

kulturskillnader och en tveksamhet om deras giltighet uppstår. Men det berättas att 

kulturskillnader trots allt existerar. Samtidigt är tolkningen ofta personligt 

angelägen och anknyter till interaktionsproblem som personen mött i sin 

verksamhet. Det är intressant att det hänvisas till kulturskillnader när lösningen av 

ett praktiskt problem i verksamheten har varit svår. Diskursen fungerar som en 

strategi för att lösa praktiska handlingsproblem. Aktörerna kompromissar i att 

beskriva verkligheten sanningsenligt i all sin nyansrikedom för att istället ha en 

fungerande begreppslig apparat för praktiska interaktionsproblem. Kulturskillnader 

blir ett behändigt repertoar att ta till vid behov. Och p.g.a. apparatens 

funktionerlighet blir även dess grundantaganden till slut sanningsenliga enligt 

pragmatisk utgångspunkt.  

 Kulturskillnadstänkandet erbjuder ett förföriskt enkelt sätt att skapa ordning i en 

komplex vardaglig tillvaro. Diskursen är gammal såtillvida att den förekommit 

redan i slutet på 1800-talet men då i psykologiserad form i termer av skillnader i 

svenskt och finskt lynne (jfr Högnäs 1995). Denna period var tiden för de stora 

nationella mobiliseringarna (jfr Hobsbawm 1994:114-144; Alapuro 1988) och det 

är mot den bakgrund diskursen om lynnesskillnader producerades (Högnäs 1995). 

Men även i en period av transnationell vardagsinteraktion och organisering 

förekommer samma tankemodeller. Enligt Garsten (1994:218; not 3) hänvisar 

forskarna kulturella frågeställningar i transnationella organisationer huvudsakligen 

till skillnader i nationella kulturer. 
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 Problemet utifrån korrespondenskravet med detta tänkande är den 

metodologiska och analytiska risken för orättfärdiga induktioner. Direktören 

kommer ibland i multinationella företag att som person motsvara stereotypier om 

den nationalitet denne tillhör (Brooke & Remmers 1978:131). I svensk-finländska 

sammanhang är detta relevant och förekommer i intervjuerna, i synnerhet i företag 

som har en personlig och karismatisk koncernchef (två av de berörda företagen 

leds tydligt av en sådan). Generella slutsatser dras på basis av enskilda, 

osystematiska personliga observationer där inga kontrollmekanismer tillämpas för 

att kontrollera informationens tillförlitlighet eller den egna medvetandeaktens 

grund. Brooke och Remmers (1978:195) noterar också kritiskt att: "vissa av de 

uppgivna kulturella skillnaderna ser ut att vara inget annat än resandens 

berättelser.”420 

 Men i svensk-finländska sammanhang bygger dessa slutsatser inte uteslutande 

på personliga möten som skulle skapa stereotypier utan de bygger på samhälleliga 

stereotypireproducerande diskurser. Kulturkonsulters uttalanden om nationella 

kulturskillnader har styrt diskursen och konstruerat verkligheten sedan länge (jfr 

Dahlén 2001). De kulturskillnader som tas upp – bl.a. beslutsprocesser, 

kommunikationskultur, tidsrelation – har en diskursiv förankring i samhälleliga 

talesätt så att de upprepar konsulters påståenden. Teser framlagda av exempelvis 

Ekwall & Karlsson (1999), Laine-Sveiby (1987) och Geert Hofstede (1980) 

reproduceras. Kulturskillnader är inte självpåhittade och en relativt liten variation 

finns i beskrivningen av skillnaderna. Deras giltighet förankras ofta i 

överensstämmelsen med kulturskillnadsindustrins påståenden med direkta 

hänvisningar till namngivna kulturkonsulter. I undersökningens specifika kontext 

upprätthålls diskursen om kulturskillnader genom företagens natur av fusionerade 

företag med två bärande nationaliteter. I mer globaliserade transnationella företag 

har dessa frågeställningar kanske förlorat sin betydelse. Såtillvida är också 

anlitandet av kulturkonsulter ett uttryck för att företaget är endast begränsat globalt 

och att personalen genomgår en livsvärldens globalisering. 

 Diskussionen om kulturskillnader återspeglar också nationella normer som 

vardagligt konsensusskapande. Sålunda uppfyller diskursen även den norm-

förankrade och institutionaliserade sidan av vardaglig nationalism (se avsnitt 4.2). 

De tematiserade skillnaderna är inte nödvändigtvis egentliga kulturskillnader som 

kan hänvisas till någon konkret existentiell skillnad, utan dessa har i den grad de 

existerar som reella skillnader institutionaliserats som normer för tänkande och 

handling. För att ännu uttrycka samma argument klarare, innebär tal om 

kulturskillnader ett sätt att förenkla den sociala interaktionen genom att skapa 
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grupper och kategorier. I den mån sådana kulturskillnader verkligen existerar är 

dessa ett resultat av institutionaliseringen av normer. Såsom nationen är en 

konsekvens av nationalismen (jfr Gellner 1983), är nationella kulturskillnader 

konsekvenser av en nationalistisk attityd.  

 Företagsledare är pragmatiska och inriktade på en funktionell organisering av sin 

verksamhet. Ifall deras omgivning betonar kulturskillnader, kommer även 

företagsledarna att anpassa sig till sådana tankemodeller. Företagsledarnas 

verksamhet har inte som avsikt att omdefiniera den sociala verkligheten421 utan 

effektiv verksamhet är syftet och den kulturella konsekvensen är utnyttjande av 

verkligheten så som den på förhand definierats (Ehrnrooth 2000:77; jfr Mills 

1981:130). Diskussionen om kulturskillnader åskådliggör på ett konkret sätt den 

fenomenologiska globaliseringen där livsvärldens självklarheter utmanas och en ny 

grund för intersubjektiv verklighet måste förhandlas fram. Den förhandlas fram 

genom definieringen av omvärlden i ”vår kultur” och ”er kultur”. Den åskådliggör 

även den vardagliga nationalismens två centrala element, typifieringen av 

medmänniskorna i nationella grupper och skapelsen av nationella normer.     

 Förekomsten av uttryckliga nationella kategorier i talet är en ytterligare viktig 

indikation på vardaglig nationalism. I t.ex. dagstidningar förekommer ofta 

nationella typifieringar i anslutning till ekonomijournalistiken. En aktuell närmast 

av journalister bedriven debatt har varit igång i finländska massmedia omkring 

sådana nationella frågeställningar. De finländska dagstidningarna har behandlat 

Nordeas chefsbyten i nationella termer under hösten 2002 (HS 29.8.2002; 

Uutislehti 100, 19.9.2002). I aktualitetsprogrammet A-plus 18 april 2002 

diskuterades företagsförvärven utifrån frågeställningen om det nationella kapitalet 

är på väg i svenska händer. Direktör Tuomas Harpf har skrivit i Uutispäivä Demari 

(22.4.2002) en analytisk artikel med motsvarande tematik. En intervju med 

StoraEnsos VD Jukka Härmälä i finländska Handels- och industriministeriets 

tidning Investera & Äga (våren 2002:8) tematiserades möjligheten att bevara 

finskhet i globala bolag. Härmälä säger att hans hjärta privat klappar för Finland, 

men att hemlandet inte kan gynnas i multinationella sammanhang. Även i denna 

artikel är nationen framträdande genom betoningen av finskt kunnande inom 

skogsbranschen. Finsk profil i det globala bolaget kommer enligt Härmälä av att 

finländarna klarat sig bra på att uppnå höga positioner i ledningen av företaget 

(ibid.). Sveriges största dagstidning Dagens Nyheter (våren-sommaren 2002) har 

kontinuerligt tematiserat nation i samband med fusionen mellan Telia och Sonera 

och redan 30 mars 2004 diskuteras företaget i massmedia i termer av nationsstrid 

(Genborg 30.3.2004:24). Alla dessa exempel pekar på en nationalistisk talrymd i 
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affärssammanhang.  

 Det är också intressant att tematisera kulturkonsulters förhållningssätt till 

nationalism. Ekwall och Karlsson (1999) hänvisar till nationens betydelse i 

företagsfusionerna och framför synpunkter ur litteraturen där svenskars avsaknad 

av nationalism innebär en nackdel i internationella fusioner. Sverige och Finland 

anses vara olika med hänsyn till förekomsten av nationalism i företagen (ibid.:142-

143). Slutsatserna om avsaknaden av svensk nationalism är förhastade, men 

förståeliga eftersom boken är skriven ur ett svenskt perspektiv. De kanske stämmer 

med hänsyn till en förekomst av uttrycklig, politisk nationalism, men förekomsten 

av sådan nationalism är begränsad även i andra än svenska affärssammanhang. 

Påståendet är emellertid fullständigt blint för den rutinbetonade, vardagliga 

nationalismen (Billig 1995) som också konsulternas egen diskussion omkring 

kulturskillnader representerar. Kulturkonsulters produkter hjälper därmed inte 

direkt och avsiktligt i att förstå vad nationalismens roll är i affärslivet. Den svenska 

nationalismen är i affärssammanhang uttryckligen vardaglig. Exemplen ovan 

klargör tydligt hur nationella kategorier fortfarande är allmänt förekommande i 

samhälleliga ekonomidiskurser i båda länder.  

 Nedan analyseras olika typer av nationell kategorisering av verkligheten i 

intervjumaterialet. De utgör tre olika typer av begränsad globalisering: a) 

ofullständigt genomförd transnationalitet i verksamheten, b) begränsad 

livsvärldsglobalisering, och c) avsaknad av globalistisk kosmopolitism. De 

förekommande typerna av vardaglig nationalism är: nationens betydelse i ägandet, 

nationens betydelse för kunderna – Not invented here-syndromet, nationella 

marknader och konsumtionspreferenser (Multidomestic Market), förekomsten av 

nationaliteter i företaget, nationell organiseringsform i företaget, samt informantens 

egen nationella tillhörighet. Många av dessa teman belyser en genomlevd historias 

betydelse i företagsverksamheten och representerar det Bartlett och Ghosal (1992) 

kallar administrativt kulturarv, vilket både fungerar som tillgång och begränsning i 

de amerikanska, europeiska och japanska företag de undersökt. Presentationen 

avslutas med en kort diskussion av huruvida nationen och den vardagliga 

nationalismen kan fungera som ett intresse i transnationella affärssammanhang.   

 

Nationens betydelse i ägandet 

Nationalismens förekomst i ägarsammanhang illustrerar begränsad systemglobali-

sering i termer av ofullständig transnationalitet. Nationellt ägande tematiseras 

speciellt i anslutning till ovan exemplifierade mediadiskurser. Då diskuteras vem 
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som kommer att ta över i företaget efter fusionen.422 De är defensiva och 

protektionistiska diskurser där kommentatorerna ger sig ut för att bevaka rättvisan i 

fusionen. Ofta hävdas att dessa egentligen är debatter i det omgivande samhället 

snarare än inom företaget. Men frågans känslighet visar hur temat även äger 

giltighet inom organisationen och inte enbart är en skendebatt. 
 
  MH: Vilka argument användes nu i den kritik som ni fick sen? Varför?  
   

SV: Varför är de fler finnar? Eller fler [---] medarbetare [från finska 
företaget] då. O de ganska roliga va[r]... 

 
  MH: O varför skulle de inte ha fått vara fler?  
 

SV: Därför att de är merger among equals. Alla e livrädda att de ena 
företaget skulle ta över från början. De e lite intressant va, att både i 
Finland o i Sverige så fanns de en tendens att beskriva den här mergern 
som att de egna landet va loosern, förlorarn. Samma sak va när Telia 
försökte slå ihop me Telenor. De va en förlustaffär både i Sverige, så såg 
de ut, o Norge, så såg de ut. I Finland, som jag ha uppfattat de så, så gick 
de lite, lite, de va finska staten som hade sålt ut pärlan [---] ähm billigt till 
svenskarna. O bakgrunden till de va att [det svenska företaget] va högre 
värderat på börsen så [det svenska företagets] ägare fick sexti procent av 
värdet i de nya företaget medan [det finska företagets] ägare fick fyrtio 
procent av värde. Men bolagen va ungefär lika stora  o de skedde precis i 
en period när [det finska företaget] tjänade mer pengar än va [det svenska 
företaget] gjorde. Vi hade två stora investeringar, ja[g] tror de va på nästan 
tio miljarder som vi försökte få fart på men som inte började göra vinst än, 
utan som bara  belasta bolaget. O då sa finnarna såhär, ”va fan e dehär, vi 
e lika stora som dom e, o vi tjänar mer pengar, o ändå har svenskarna 
lurat skjortan av oss o fått sexti procent av värdet i bolaget.” De va den 
finska historiebeskrivningen.  

 
MH: Men var förekom dehär, va de i pressen eller va de inne i 
organisationen?  
 
SV: Näe ja tror att, ja tror de va en mer allmän debatt i finska samhället 
som också förekom inne i bolaget lite då.  

  

I utsagan hänvisas till diskussioner om hur finländska staten sålt ut företaget till 

svenskarna. Diskursen handlar om det nationella kapitalet som hänger ihop med 

staten som ägare och med värderingen av företagen som ingår i fusionen. Det 

berättas om en rädsla att någondera sidan tar över i fusionen. Utsagan visar även ett 

intressant samband mellan samhällsdiskurser i massmedia och företagsinterna 

diskurser. Ett annat sammanhang med nationens relevans, som direkt gäller 
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direktörers eget arbete och uppfattningar, är den fas i fusionen där de nya operativa 

cheferna skall väljas. Det hävdas att ägarna inte skulle acceptera nationell 

asymmetri i ledarstaben: 

 
  MH: Varför fick ni skäll, alltså va va sen?  
 

SV: Nämen från, från gamla [svenska] organisationen så va man då kritisk 
till att de hade blivit överrepresentation av... o både inom [det finska 
företaget] o [det svenska företaget] så fanns de mycke bevakning från 
början på nån som, alltså nån rättviseaspekten.  

 
  MH: Mmh, vägde ni in den i organisationen?  
 

SV: Ja'a, ja från ganska hög nivå (skrattar) ner o så, men inte från oss som 
va ansvariga för (MH: själva integrationsarbete?) för själva 
integrationsarbetet. Men du kan ställa frågan såhär, va hade hänt om de va 
sjutti procent [det finska företaget] o tretti procent [det svenska företaget] 
eller tvärtom va. Ja de hade nog skytts, då hade, då hade vi fått gå tillbaks 
tror jag o fått ta ett antal debatter, inte bara i ledningen utan i styrelsen 
också.  

 

Företagens styrelser där ägarna är representerade blir potentiellt involverade i 

sammanhanget. Detta är således ett indirekt sätt för nationen att ha betydelse i 

ägandet. Ägarnas nationella förankring kommer att ha konsekvenser för strategiska 

val i företaget. Det kan tänkas att det vore egalt för ägarna vilken nationalitet de 

operativa ledarna av företaget har, så länge de tjänar in pengar till företaget. Detta 

är likväl inte fallet. Nationella talets förekomst i ägarsammanhang hänger delvis 

ihop med att ägandet ofta är nationellt indelat, ofta dessutom med staten som viktig 

ägare. Implikationen är att det nationellt indelade ägarskapet även anser nationellt 

symmetrisk representation vara relevant. Såtillvida har även kapitalet ett hemland, 

vilket marxistiska globaliseringsdiskussioner ofta tenderar glömma. Den del av 

kapitalet som är ansiktslöst med hänsyn till nationalitet förblir ofta osynligt. Det 

tematiseras endast sällan – även i börsbolag med mycket transnationellt kapital – 

att ägandet är globalt. Avsaknaden av sådan diskussion visar förutom hur även 

ägandet anses trots allt vara nationellt, också hur ägandet sammanhänger med 

förvaltandet och att ingen klar analytisk åtskillnad görs mellan företagens operativa 

ledning, hemorter, styrelser och ägare. Trots att investerarna och bolagets ägare är 

spridda runt hela världen förblir företaget svenskt och finländskt.423 Det är en 

paradox att nationen vid situationer av globalt ägande också kan få en större 

betydelse än i situationer av regionalt, mångnationellt ägande. Det spelar i princip 
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ingen roll var huvudkontoret ligger i en situation av globalt ägande så länge profit 

skapas till ägarna (jfr Fagerfjäll 1997:381). Detta möjliggör för företagsledare 

uppvisandet av nationella lojaliteter vid beslut om lokalisering av företaget. Sådana 

nationella lojaliteter och historia visas ligga som grund till att exempelvis de 

finländska internationella koncernerna inte tenderat att flytta sina huvudkontor 

utomlands (TT 2002). Vid globalt ägande kan företagsledningen få större makt i 

förhållande till ägarna, p.g.a. de senares osynlighet och ansiktslöshet. 

Företagsledarna får då stor makt genom sin operativa funktion och kan i högre 

utsträckning genomdriva sin egen policy så länge de skapar profit.   

 

Not invented here – Nationens betydelse för kunderna 

Även när företagsledarna själva inte är nationalistiska, är de tvungna att ta i 

beräkning de djupt liggande fördomar som allmänt rådande nationella tanke-

kategorier skapar. Denna typ av nationalism motsvarar begränsad globalisering i 

termer av avsaknad av globalism och kosmopolitism. Här illustrerar denna 

speciella, presumtivt transnationella informantkategoris erfarenheter av sin 

omvärld, hur nationen fortfarande är relevant och betydelsefull för människorna. 

Nationellt förankrade fördomar kommer särskilt klart fram i situationer där en 

produkt från ett annat land skall introduceras. Då uppstår enligt informanter ofta 

något som kallas för ”Not invented here”-syndromet vilket innebär ett motstånd 

mot utifrån kommande idéer och försvårar genomförandet av nyheten. StoraEnsos 

VD Jukka Härmälä hävdar i Investera och Äga (2002:8) att:  

 

[M]an nog ute i världen [är] medveten om finländarnas kunnighet i 

skogsfrågor. [---] Trots det köper ingen våra produkter bara för att vi är ett 

finskt företag. I business saknar nationaliteten betydelse.  

 

Den senare delen av Härmäläs utsaga är en förenkling i ljuset av en diskursinriktad 

analys. Nationaliteten har betydelse i affärsvärlden. Det hänvisas upprepade gånger 

i intervjuerna till Not Invented Here-syndromet, dels i anslutning till introduktionen 

av nya produkter, dels i anslutning till valet av best practice i det fusionerade 

företaget. I det senare fallet är det inte bara kunderna som representerar 

nationalism, utan sådant förekommer även inom organisationen. Aktörerna 

tenderar att konservativt försvara de förfaranden som gällt i den egna 

organisationen före samgåendet. Såtillvida är alltså Härmäläs utsaga en förenkling 

och lämnar obeaktat den sida av det nationella som gör att man gynnar produkter 
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från det egna landet. Denna sida av det nationella gör att man kanske låter bli att 

köpa produkterna uttryckligen för att företaget är finskt. Direktörerna som 

intervjuats betraktar kritiskt detta syndrom. De anser att den nationella attityden 

(utan att de kallar den för det) försvårar verksamheten på olika sätt. För dessa, i sin 

retorik och självbild rationella, dynamiska och framtidsinriktade affärsmän, 

representerar sådant en konservatism eller traditionalism som uppfattas passa dåligt 

in i affärssammanhang och gör verksamheten ineffektiv. Informanterna anser att 

sådan nationalism finns både i organisationens omgivning och bland medarbetarna 

inom organisationen. En icke-överensstämmelse mellan retorik och verklighet 

påtalas. Introducering av en innovation från ett annat land ställer större krav på 

dessa opinionsledare, som måste kunna övertyga mottagarna av innovationen om 

dess förträfflighet, trots att den kommer utifrån och eventuellt skall ersätta 

mottagarnas egna traditioner. 

 En ytterligare aspekt av nationens betydelse för kunderna är användningen av 

nationen som varumärke. Den amerikanska flaggan symboliserar t.ex. i anslutning 

till olika produkter tidsenlighet och att produkten är ”inne”. Det går att sälja 

produkter med hjälp av amerikanska flaggan. Och själva flaggan kan vara en 

produkt som säljs i stora mängder såsom t.ex. i Danmark, där födelsedagskakorna 

och andra ceremoniella ting och sammanhang pryds med den danska flaggan. 

Finska flaggan används på produkter för att förmedla budskap om renhet och om 

befrämjande av sysselsättning. Även svenska flaggans användning på 

köttprodukter skall skapa intryck av renhet och sundhet. I de företag som 

informanterna representerar förekommer emellertid inte denna annars vanliga typ 

av nationalism, och företagen utnyttjar mig veterligen inte nationella symboler i sin 

profil eller sina produkter. 

 

Nationella marknader och konsumtionspreferenser 

En annan variant av nationens betydelse för kunderna utgörs av de nationella 

marknadernas särarter. Deras olika historia betonas och olika smakpreferenser 

anses gälla på olika marknader. Bland frihandelsförespråkarna betraktas nationella 

marknader som en dysfunktion och begränsning i konkurrensen som hindrar 

balansen inom världsmarknaden (Siebert 1999:42-43). I affärsspråk kallas det för 

”multidomestic market” eller ”micro marketing”, när samma verksamhet inte kan 

användas i alla länder, utan verksamheten skräddarsys för de olika nationella 

marknaderna. Sociologiska begreppet glokalisering hänvisar också till detta 

fenomen och gör den vardagliga nationalismen till en aspekt av globaliseringen (jfr 
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Beck 2000a:49). Roland Robertson (1995:28-29) kallar glokalisering: 

 

[A]tt skräddarsy och göra reklam på varor och tjänster på en global eller näst 

intill global bas till i ökande grad differentierade lokala och speciella 

marknader.424 

  

 Glokalisering och translokalitet (Hannerz 2001), som innebär att finnas på flera 

platser samtidigt, uppmuntras av den kapitalistiska ekonomins funktionssätt. 

Diversitet behövs för att skapa innovation (Beck 2000a:46). Följande utsaga 

åskådliggör denna typ av marknadsspecificerande nationell verklighetskatego-

risering: 
 

MH: För ni har ju ren en stor andel på, av den nordiska marknaden, 
tjugofem procent kolla jag i häftena.  

 
SV: Jo, vi har ungefär en fjärdedel, men de e ju så att den nordiska 
marknaden trots allt e mycki splittrad så de att du säger att du har tjugo... 
de sku va en helt annan bild om du sku ha tjugofem procent jämnt i alla 
nordiska länder. Men när sanningen e den att den här tjugofem procenten 
kommer på, för de första e ju marknaderna olika till storlek. Om du har 
femti procent i Danmark så kanske det motsvarar tjugofem procent i 
Sverige om du tittar på det nordiska perspektivet, så de e en så mycki 
mindre marknad. Men framför allt de att, att vi är enormt starka i Finland, 
så e vi ganska bra i Sverige, men efter de så, jag menar vår marknadsandel 
i Norge o Danmark rör sig mellan två o fyra procent. Så här faller vi lite i 
den här medeltalsfällan att jo, i snitt har vi tjugofem procent på nordiska 
marknaden men vi e kanske aktörer på två marknader, Sverige Finland. Vi 
har en hel del att göra i Norge o Danmark var vi e mycki, mycki små 
operatörer. [---] Så de, de e naturligtvis.. här har vi också att göra med den 
historiska utvecklingen av branschen o, o de har varit ganska skyddade 
marknader, o sen de att, att i vår bransch så har den här smakpreferensen 
en stor betydelse. [---] att de som ja sa de här att smaken e så viktig o 
smaken e alltid lokal. Så, så vi vet ju liksom de att svenskarna tycker om en 
viss typ av kaffe o om du går till Ryssland får du helt annan liksom.  

 

När denna aspekt av nationalism framförs, presenteras villkoren som 

informanterna har att leva och jobba under. De hänvisar till en form för nationell 

kultur som de även själva erkänner. Skillnader i marknadsandelar i olika länder 

förklaras med sådana faktorer. Det finns åter skäl att påminna sig om 

företagsledarnas pragmatiska attityd. Ordspråket ”Den mest framgångsrike 

affärsmannen är den som håller fast vid det gamla precis så länge som det är bra, 

och hugger tag i det nya så snart det är bättre” (Robert P. Vanderpoel, i Åberg 
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1996:10) gäller i detta sammanhang. Sålunda är en nationellt indelad rapportering 

av marknadsandelar trots allt informellt relevant i organisationen även när det 

officiella rapporteringssystemet behandlar exempelvis Norden som en enhet.  

 Dessa skillnader kan förklaras som en institutionalisering av normer (Berger & 

Luckmann 1991:65-109). En internationellt sett speciell nationell kaffesmak 

behöver inte implicera någon nationalkaraktär, utan har ofta uppstått som ett 

resultat av en stark producents inriktning och produktionsstil. Smaken har 

konstruerats och blivit konventionell. Samma gäller bankautomater, kiosker, 

gatuskyltar och annat i vardagen erfaren fysisk omgivning som upplevs bekant och 

rutinmässig och vars stil förenhetligats över tid genom någon stark producents 

aktivitet inom en nationell marknad (jfr Westin 1998:10). Fenomenet med 

institutionaliseringen av nationella normer ligger nära diskussionen om 

kulturskillnader. Skillnaden är att den vardagliga användningen av begreppet 

kulturskillnad hänvisar till en essentiell och existentiell skillnad som kommer att 

styra tolkningar i olika situationer som bäraren av kultur hamnar inför. En person 

som tycker om ljusrostat kaffe kommer enligt denna syn inte att tycka om 

mörkrostat. Dessutom förtingligas kultur i talet om nationella kulturskillnader.425 

Kulturen betraktas då som en sak, trots att den egentligen är variabel och finns i 

processuell form i sociala relationer.  

 Vid institutionaliseringen av normer sker, trots deras internalisering, inte en så 

essentiell konstituering av mentalitet att den vardagliga begreppsanvändningens 

krav på kulturskillnad skulle uppfyllas. Anekdoterna om finländare som vill ha 

länkkorv på Mallorca, visar genom den speciella uppgift de har som vitsar och 

anekdoter att det inte motsvarar finländarnas förhållningssätt till utländska 

maträtter. De utgör snarare en diskursiv strategi för att göra skillnad mellan en 

själv som öppensinnad kosmopolit och andra (landsmän) som ociviliserade 

barbarer. I framtiden kommer institutionaliseringen av nationella normer i 

konsumtionspreferenser och smak sannolikt att förändras i och med att affärs-

världen konsolideras i större regionala marknader och organisationer samt genom 

den västerländska konsumtionskulturens spridning (jfr Habermas 2001a:74-76). 
 

SV: Handeln har ju omstrukturerat sig på nordisk nivå. [---] Så hemskt 
mycket av vårt samarbete går ju ut på de att handeln försöker hela tiden 
effektivera sitt sortimentutbud. [---] sortimentena e ändå lite olika per land, 
men du kan hela tiden se att dom går mer o mer samman. [Och i ett annat 
företag] på en månad så ändra dom hela strukturen så att det fanns inga 
vd:n per land mera. Alla som sas opp fick nya jobb och i dagens läge har 
[min bekant i företaget] då nån form av stabfunktion så han e en vecka i 
Danmark, en i Norge, en i Sverige o en i Finland. O alla saker sköts 
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centralt från Sverige var huvudkontoret [ligger ---]. Men exakt samma 
liksom tankegång, att man ser sakerna att, att de e en marknads, marknad 
Norden. Visserligen ännu idag separerat av landsgränser, man liksom 
accepterar dom o, o de leder också till de att man har lite olika system. Men 
hela tiden går det mera mot det att man ser Norden som ett o samma. 

 

Det är ett allmänt mönster att informanterna anser marknadsutvecklingen gå mot 

större geografiska enheter och mindre nationsinriktade arrangemang. Men en del 

informanter påpekar att nationella marknader fortfarande gäller p.g.a. historia, att 

varorna som tillverkas varierar internationellt i något avseende eller att nationell 

lagstiftning ställer villkor på verksamheten (jfr Bartlett & Ghosal 1992:8). 

 

Förekomsten av nationaliteter i företaget 

Ibland diskuteras även personalen ur nationell utgångspunkt. Förekomsten av 

nationaliteter har redan berörts i samband med tillsättandet av chefsposterna. Men 

nu hänvisas till aktörers uppmärksamhet på medarbetarnas och kollegernas 

nationella hemvist. Denna nationalistiska verklighetskategorisering utgör exempel 

på begränsad livsvärldsglobalisering. Det förekommer argument att man skall 

försöka attrahera och rekrytera även andra nationaliteter än finländare och 

svenskar.  
 

SV: [...] o då fick vi använda London för att rekrytera in andra än svenskar 
o finnar. Så att vi dels kan börja attrahera in tyskar o ähm ska vi säga 
amerikaner. 

 

Denna utsaga kan avspegla globalism, men illustrerar begränsad livs-

världsglobalisering. Ifall inte hos talaren själv, så hos dennes omgivning. Det anses 

att fler nationaliteter än svenskar och finländare behövs i företaget. Det under-

liggande budskapet är kanske också att svenskar och finländare inte är tillräckligt 

kosmopolitiska. Samma ideologi kunde även formuleras omvänt, mindre nations-

baserat, t.ex. genom en poängtering av att man har försökt undvika att rekrytera 

endast svenskar och finländare. Nu avslöjar informanten att nationaliteten trots allt 

spelar en viss roll. Dessutom finns en annan undertext med i utsagan som hänvisar 

till svårigheterna i att rekrytera utlänningar till Sverige eller Finland. Även denna 

diskurs hänvisar till nationens betydelse i affärsvärlden. 

 I andra sammanhang beskrivs exempelvis ledningsgruppens eller teamets 

nationella och etniska sammansättning. Det hänvisas exempelvis till gruppens höga 

grad av internationalitet: 
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SV: I min ledningsgrupp så sitter de, sitter de då som ja brukar säga en, en 
helt finskspråkig, två finlandssvenskar, öh två danskar och en, en svensk o 
en norrman. Så vi e relativt, ska vi säga skandinaviska i ledningsgruppen. 

 

Personen säger att han vanligen räknar upp sammansättningen av sin lednings-

grupp på detta sätt. Uppräkningen av nationaliteter visar att det fortfarande är 

relevant att behandla omgivningen i termer av nationalitet eller etnicitet. 

Alternativet vore att alla redan länge levt i en transnationell verklighet och att 

nationaliteten förlorat betydelse. Men ovanstående citat är ett exempel på hur även 

transnationella sammanhang ofta bekräftar nationalitet.426 

 Det anses viktigt att vinna själarna på sin sida i förvärvade företag och vid 

fusioner och det kan man inte lyckas med om man t.ex. säger upp tidigare ledare 

och ersätter dessa med egna, i det förvärvade företaget utländska, personer. 

Nationella frågeställningar måste med andra ord beaktas även med hänsyn till 

personalen. 

 Nationalismen kan också anses ha skapat problem i personalfrågorna i ett av 

företagen genom att många svenska nyckelchefer enligt en tidningsartikel varit 

missnöjda och lämnat organisationen. Bristfällig information från den nya 

operativa ledningens sida anges som orsak. Det intressanta är att det endast är en 

kategori av personalen, svenska chefer, som räknas upp som missnöjd. 

Nationaliteten är en relevant kategori även i detta fall.  

 

Nationell organiseringsform i företaget 

Ibland diskuteras den nationella organisationsformens existens trots att en 

transnationell matrisstruktur formellt är dominerande. I termer av nationalism som 

begränsad globalisering innebär fenomenet en ofullständig transnationalitet i 

verksamheten. I vissa sammanhang beror fenomenet på landsaxelns dominans i 

organisationsmatrisen. Men det hänger även ihop med nationalstatliga regleringar 

och bestämmelser, som trots alla going global-strategier, inramar verksamheten. 

Företagets huvudkontor måste lokaliseras inom något lands område och företaget 

bör ha en juridisk hemort. Beskattningen framförs ofta som en aspekt av nationell 

organisering: 
 

SV: Vi kan ju inte ha någon [vår koncerns] centralskatteuppfattning utan 
skattelagstiftningen är lokal [---] sedan är det ju inte så stor skillnad mellan 
svensk och finsk skattelagstiftning heller. Dom skiljer sig ju på några 
punkter men det är ju inga jätteskillnader. 

 
  MH: Har du själv måsta sätta dig in i detaljer?  



217 

SV: Nej, inte i detaljer, det finns duktigt folk i [finska delen av företaget] 
som jobbar med skattefrågor och i [svenska delen av företaget] också och 
dom arbetarju naturligtvis nära varandra och funderar på någon slags 
optimal…  

 

Den nationella inramningen sker i likhet med det Kotthoff (2001:136) skriver om 

ett av de globala företag han studerat, där inga direktörer i den operativa ledningen 

gav stöd för tanken att globala aktörer minskar på nationella ekonomins och 

politikens betydelse. Stater har fortfarande administrativ kapacitet att styra 

företagens verksamhetsvillkor. Även Castells (2001) och Held et al. (1999) 

framför flera gånger samma argument. Men även på denna punkt finns en 

utveckling mot geografiskt mer utsträckta mekanismer, ofta som konsekvens av 

Europeiska Unionens legislativa utveckling:  

 
MH: En sånhär kraftigt dynamisk bransch kräver säkert ganska mycket 
studier? 

 
SV: Och beskattningen är sedan ett helt eget kapitel, det först är jävligt, 
som som denhär aktiebolagslagstiftningen, alltså denhär normeringen, 
normeringen som liksom, som bolaget måste ta i beaktande när den är 
landsspecifik och avviker landsvis. Nå naturligtvis nu med EU har det då 
kommit detta harmoniseringstryck och behov och vilja som till en del, till 
en del naturligtvis säkert gör även mitt liv lättare, eller då inte… Inom 
redovisningspraktikens sida just dessa International Accounting Standards 
(IAS), den är nu på kommande och, och detdär förberedelsen för den har 
hos oss också redan,  hos oss också redan inletts, hmmm.. men det är 
riktigt sant att med dem har man nog i åratal måstat nog liksom på så sätt 
brottas. Men man kan nu inte anta att, att en människa med finsk bakgrund 
då behärskar liksom alla möjliga bokföringsskatt samt andra grejer som 
finns i olika länder.  
 
Jag måste liksom hitta då de metoder genom vilka... sådana nät, skapa de 
nätverk inom vår koncern och även med utomstående rådgivare genom 
vilka man kan försäkra sig om att, att allt går liksom sakenligt i våra 
verksamhetsställen och när ändå hela tiden moderbolaget har varit 
finländskt så sedan i sista hand den, den liksom att eftersom moderbolaget 
då ändå [följer] finländskt koncernbokslut och moderbolaget delar 
dividenderna till aktieägarna, måste i sista hand följa finländsk 
aktiebolagslagstiftning och så  här så sätter de då ändå dendär ramen. Men 
det är nog helt sant, att redovisningspraktiken, redovisningspraktiken och 
beskattningsfrågorna, bolagsrättsliga frågor så dom finns, med dem har 
man nog varit tvungen, men där måste man liksom skapa då verkligen bara 
det nätverk, att å andra sidan människorna som står för våra utländska 
dotterbolags ekonomiförvaltning att med dem finns ett fungerande 
samarbete och att man då förmår och kan använda konsulter. Att vi har 
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haft redan många år liksom som strävan att vi har en revis.. 
revisionspartner som sedan granskar då alla våra bolag i olika länder och 
då deras nätkonsulter är våra rådgivare då att om det finns något 
beskattningsproblem någonstans och beskattningsfråga någonstans i 
Tyskland så nog vill vi då genom deras rådgiv.. konsult.. juristnätverk 
utreda dendär frågan. 

 

Citatet visar också att även i andra frågor än skattefrågor finns en nationell 

organiseringsprincip så att olika enheter följer olika länders bestämmelser eller så 

följs ett lands bestämmelser i hela koncernen. Detta sker både som konkret 

organisering av verksamheten, och som de kunskaper som kan förväntas av olika 

individer. I utsagan kommer spänningen mellan transnationella fält och en nationell 

livsvärld klart fram. Fältet kräver nya kunskaper och studier men somliga av dessa 

kan inte förväntas av människor med bestämda nationaliteter. De transnationella 

nätverken blir paradoxalt en resurs som möjliggör för aktören bibehållningen av en 

nationell kunskapsbas. Också i dessa sammanhang sker en konsolidering mot 

större geografiska enheter genom specialiserade institutioner och aktörer, dvs. 

konsulter som är specialiserade på internationella- och transnationella frågor.  

 Även marknadsföringen anses vara nationellt organiserad genom de nationella 

smak- och konsumtionspreferenserna (som diskuterats tidigare): 

 
SV: Fortfarande finns debatten kvar i vilka frågor och [hur] mycket av 
strategiska marknadsföringsfrågor skall man styra centralt och vilka skall 
man fortfarande sköta i Finland respektive Sverige som en lokal företeelse. 
[---] [En viss produkt är] en svensk produkt primärt, det tycker man ju 
naturligtvis i Sverige och där vill, vill [man] sköta den lokalt så att säga på 
lokal nivå, medan man kanske på den centrala marknadsföringen ändå 
tycker att: ja det här är ju en lokal produkt och nu... vi vill ju se till att den 
kanske blir en produkt som finns på flera marknader framåt, [---] men man 
kan inte ändra sånt här över en natt. Man kan inte liksom kullkasta all 
verksamhet och tro att man kan ta över det på något vis centralt. Man 
måste ju vara klar över att vissa frågor [är] det kanske bäst att dom sköts 
lokalt, alltså en del av ”business is local” och då måste man acceptera det 
medan en del görs bäst... för [koncernens] saker bättre, hur dom hanterar 
centralt så att vi får någon utväxling av att vi är ett större företag som finns 
på flera marknader och som har ambitioner för det vi kallar nordiska 
varumärket, för annars så kommer ju inte att mista ut den marknads-
mässiga effekten av samgåendet. Men det är klart att det finns kollision i 
det här. Då är det bara att acceptera att man ingår i en enhet [; koncernen] 
när man tidigare var van att sköta frågor själv.  

 

I transnationella företag förekommer diskussion om helhetsmässiga versus lokala 

lösningar. Historien med lokala lösningar har betydelse såtillvida att det inte anses 
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möjligt att övergå snabbt till gemensamma, hela koncernen omfattande lösningar. 

Detta är också ett uttryck för transnationella fältets positioner och intressen, där 

ibland nationalismen utgör en motposition på fältet. 

 Tuomo Peltonen (1993:36-37) framför att rekrytering och utveckling av 

affärsledarskap varierar nationellt. Han hävdar att det finns fyra större stereotypa 

modeller, varav den tyska modellen ligger närmast den traditionella skandinaviska 

modellen. Dessa nationella skillnader anses inte vara styrande i multinationella 

sammanhang, utan en modell kan tillämpas utan hänsyn till dess nationella bas. 

Men påståendet bekräftar emellertid återigen den nationella förankringen i 

affärslivets begreppsliga redskap, eftersom modellerna anses vara nationella. Det 

framförs inte att transnationella hybridmodeller skulle ha skapats. I ett av 

undersökningens företag – som visserligen inte tillämpar matrisorganisation, utan 

internationell organisation med transnationell styrelserepresentation och lätt 

koncernstab – har nationella frågor i rekryteringen kommit fram i termer av 

utnämning av direktörer till utländska dotterbolag: 
 

SV: Alltså det här med att förvärva det är komplicerat och jag tror att vi då 
kände att det var väldigt viktigt att ha i princip lokala chefer låt vara att 
chefen som då satt i Tyskland var finne t.ex. och chefen som satt i USA var 
svensk utsänd av oss [---] men jag tror att vår tanke då var att det var 
viktigt att ha lokala chefer, fransman i Frankrike och så vidare, jag tror att 
vi sen lärde oss över den här förvärvsprocessen att det kan många gånger 
vara väl så bra att faktiskt sätta in, som vi sen kommit att benämna det, en 
skandinav, det kan sen vara en svensk eller dansk eller norrman eller en 
finne, en nordbo så att säga. 

 
  MH: Varför så?  
 

SV: Därför för att dom kommer... och det började faktiskt när vi köpte en 
fransk koncern med sju bolag så var den chefen som var koncernchef där 
och vi har som utgångspunkt att inte byta chefer i förvärvade bolag alltså vi 
tror på dom människor vi förvärvar. Om det sen visar sig att dom inte 
klarar jobbet så byter vi ut dom, och det gör vi med våra egna överallt i 
gamla och nya bolag så det händer hela tiden. Men det händer inte oftare i 
nya bolag vi förvärvar än i gamla vi har ägt. Det händer med en viss 
frekvens där också och det där tror jag att är viktigt för att det är viktigt att 
dom människor som leder bolagen vi förvärvar får chansen på samma 
villkor som alla andra och dom får stöd och dom får olika 
framgångsexempel att lära sig från och allting. Om man börjar med och 
döma ut människor från bolag man förvärvar redan första dan, och man 
kanske inte menar att döma ut dom människorna men vi säger att nu har vi 
köpt denhär, vi sätter in vår man. Då säger man också att den gamla duger 
inte. Man vet inte var den människan har sina vänner. Han kan vara hjälte 
för alla dom här människorna och det kan vara massor med människor i 
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den här organisationen som tycker att fan också så dom beter sig och på nåt 
sätt gäller det i alla förvärv att behålla energin och motivationen och 
framåtandan i bolag, då ska man inte börja med att fresta till det med att 
bete sig dumt. 

  
  MH: Men det fanns en nordisk tanke ändå att man sku ha... 
 

SV: Ja, men så kom den andra tanken in i bilden därför att vi vill inte, vi 
ville egentligen inte bekänna oss till en nordisk tanke [---] men då blev det i 
alla fall så att vi köpte den franska koncernen och den killen som var 
koncernchef där, som arbetade för att denhär affären skulle dra, han var då 
65 år och skulle gå i pension. Det var utgångspunkten, och sen började vi 
leta efter en chef och då tänkte vi att vi skulle ha en, vi letade efter en 
fransk chef och sen ville vi ha en svensk ekonomichef eller en 
skandinavisk, nordisk ekonomichef för att vi kände att det var att det är 
ofta bra att ha någon med från den egna kulturen och hjälpa lite. Då säger 
denhär franska killen att varför tar ni inte och sätter hit en skandinav istället 
för att nu är det sju franska bolag som ska integreras in i denhär koncernen 
och i huvudsak är det nordbor som sitter i koncernkontoret och ett nordiskt 
kulturspråk och annat som gäller, och sätter vi in en nordbo här nere så 
kommer... för nånstans måst den, måst den klara kulturöverbrytningen 
mellan Norden och Frankrike och sätter ni hit en nordbo här då kan vi 
klara denhär kulturöverbrytningen här i Frankrike, och så kan han hjälpa 
oss att hitta vår plats i koncernen och tala om vad det är ni egentligen säger 
när vi inte förstår det. Om ni sätter hit en fransman, då kommer 
missförstånden att finnas mellan huvudkontoret och Frankrike och det är 
bättre att vi hanterar dem i Frankrike. Och det där var ingen dum grej och 
det där tror jag nog att vi tagit till oss och har det lite grann som modell när 
vi förvärvar om det är en tom plats och vi inte riktigt vet så sätt dit en 
nordbo först då och sen när han kommer till nästa steg och till nästa växling 
då kan vi skola in en lokal, för det är klart att det ska vara en lokal, det 
fattar man ju, men i det första steget kan det vara lite stödjande, de så att, 
men vi har idag alla varianter, det finns alla varianter idag men dehär att 
sätta att ibland använda sig utav en egen gubbe i första steget och de är en.. 
erfarenhet som vi i inte i alla fall inte längre tycker är sed, de man lurar sig 
lite och tro att man kommer närmare dom genom att man har lokal, men 
som sagt...  

 

Citatet visar på många olika sätt hur nationaliteten har betydelse vid utnämningen 

av chefer. Den är en variabel som måste beaktas i företagets strategi och 

organisering. Man måste ta hänsyn till sådana faktorer både för att undvika få 

inflytelserika fiender och för att skapa en fungerande kommunikation inom 

koncernen. Rolluppsättningsproblem med nationella förtecken förekommer ofta i 

multinationella företag i s.k. buffertsituationer där dotterbolagets direktörer 

representerar utländska system för sina landsmän. De representerar det utländska 
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moderbolagets policy och är ansvariga till sina utländska överordnade, eller 

alternativt så sympatiserar de med den lokala organisationen men måste informera 

om lokala besynnerligheter till koncernledningen (Brooke & Remmers 1978:130, 

134-138; jfr Doz & Prahalad 1986:61-62). Denna situation framförs egentligen 

inte direkt i de intervjuer som genomförts.427 Detta beror sannolikt på att företagen 

är transnationella istället för multinationella. Moderbolaget har med andra ord inte 

ett land som sin hemvist. I en av intervjuerna bekräftas buffertsituationen genom 

den historiska beskrivningen av hur det för ett nationellt dotterbolag blev lättare i 

och med skapandet av det svensk-finländska fusionerade företaget att rapportera 

till ett koncernkontor än till ett moderbolag bestående av en nationalitet. Men i en 

intervju med en chef med landsvist ansvar förekommer liknande frustrationer som 

rolluppsättningsproblemen, som emellertid tar sig andra och motsatta uttryck. Här 

klagas över svensk obeslutsamhet och bristen på koordination inom koncernen. 

Personen åskådliggör buffertsituationen genom att hänvisa till att centraliserade 

avtal inte håller när dennes underordnade skall förhandla med kunder. 

Informationen är såtillvida oväntad att det i allmänhet inte hör till en landschefs 

direkta intressen att tala för större centralisering på koncernnivå. Studier av 

rapporteringssammanhang skulle sannolikt belysa dessa rollkonflikter mera 

djupgående. Men sammanfattningsvis kan konstateras att den nationella 

organiseringsformen ingalunda ser ut att försvinna genom införseln av 

transnationella matrisorganisationer. Den är fortsättningsvis en central dimension i 

förståelsen av affärsvärlden under transnationella och globala förhållanden. 

 

Den egna nationella tillhörigheten 

Håkan Thörn (2002:96) pekar genom utsagan: ”Nationen innebär alltid en 

kulturell konstruktion av ett Vi som ett folk” på hur Vi-kategoriseringar utgör 

centrala element i nationell verklighetskategorisering. Denna aktivitet förekommer 

även bland aktörer inom ekonomins fält och pekar på begränsad globalisering i 

termer av avsaknaden av globalistisk kosmopolitism. Ofta konstruerar 

informanterna Vi i termer av företaget, men Vi som nation är också allmänt 

förekommande. Framförseln av nationella Vi hänger ihop med de tolkningar om 

olika situationer och fenomen som informanterna gör. Tolkningarna görs mot 

bakgrunden av en kulturell förklaring där tolkningen härstammar från vår kultur till 

skillnad från den andra gruppens. ”Vi” är i sådana fall samma som vårt (nationella) 

sätt att göra saker (jfr Sumner 1940:43). I andra fall hänger tolkningen ihop med 

intressepositioner. Verkligheten ses som den ses för att man betraktar den utifrån 
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den egna gruppens synvinkel. Från andra sidan skulle verkligheten se ut 

annorlunda. I följande citat av svenska Vi-konstruktioner förekommer ovanstående 

tolkningar: 
 

SV: Medan vi svenskar, vi jobbar ju mera liksom i process va. Vi, vi börjar 
nysta o fråga o kan hålla på o prata om den, o man har ett möte o, o när 
finländarna går ut från ett möte så tror man att man har tagit ett beslut o 
svenskarna fortsätter liksom processen efteråt o tog det där mötet mera 
som ett slags öhm milestone på vägen o fortsätter diskutera samma fråga o 
en finsk chef kan bli galen när han efter en vecka får, märker att, att samma 
frågor håller på o diskuteras fortfarande i organisationen va.  

 

Utsagan visar på grupptillhörighet i förhållande till kulturskillnader. Personen är 

kvick på att ansluta sig till ett nationellt ”Vi”. Utsagan: 
 

SV: Vi hade förlorat många av våra finska chefer på sikt efter att ha, ha 
verksamheten i Stockholm, öhm kanske lite lättare än, än öhm en svensk i 
Helsingfors, men de e en svensk som säger nu, de ska man va jävligt klar 
på...  

 

visar på en reflexiv syn på eget gruppmedlemskap och det intresserelaterade 

perspektivet som medförs av medlemskapet. Personen är klar över att 

medlemskapet kan innebära en begränsad synvinkel och det understrycks 

kraftfullt. Dessa Vi-kategoriseringar pekar på den nationella grupptillhörighetens 

existentiellt djupförankrade grund. Följande utsaga hänvisar däremot till 

kategorisering av andra grupper i termer av likhet och skillnad: 
 

SV: De e en typiskt svensk reaktion va. Om nån e svenskspråkig direkt 
identifierar man sig att hej, du har också samma värderingar o inte som 
dom finskspråkiga. Allså finnar kontra finlandssvenskar.  

 

En medvetenhet finns hos personen om en slags nationalistisk filter genom vilka 

andra grupper förstås och tolkas. Medvetenheten gör också att samma person 

senare kullkastar giltigheten i detta slags resonemang. Finlandssvenskar beskriver 

däremot den etniska tillhörigheten i termer av fördelar som den medför. De 

nämnda fördelarna åskådliggör också en symmetrisk återgivning av tolkningen om 

olika grupper som finns i ovanstående svenska representation:  
 

SV: Ja[g] som finlandssvensk då ha då haft, haft fördel me att man fått 
jobba ganska mycke me Finland o Sverige på grund av språkkunskaperna.  

 

och: 
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SV: Jo nu tror jag det att nu e dom ju ändå, som finlandssvensk ännu, så 
tror man att man har en bättre kunskap om svenskarna än, än om mången 
annan, vilken kanske inte alltid stämmer.  

 

Den senare citerade informanten är också finlandssvensk och hänvisar kritiskt till 

sin grupps benägenhet att utgå ifrån att man vet mer om svenskarna än vad 

finnarna vet. Den finlandssvenska Vi-kategorin hänvisar således till intresse-

positioner i de svensk-finländska transnationella sammanhangen. Finlandssvensk-

het utgör ett kapital på det transnationella fältet dels på grund av språkkunskaper, 

dels genom rikssvenskars förhållningssätt till finlandssvenskar: 

 
SV: När du e finlandssvensk så de hjälper ju nog jättemycky då. Att dom 
tar in, dom tar dig mycke närmare än va dom sku, du kommer mycky 
djupare liksom du, du e int, de ha ju nog hjälpt, hjälpt mycky o, o, att, att 
ska vi säga såhär att om ja sku leda ett företag så nu sku jag sätta, om jag 
har finlandssvenskar i bolaget så nu sku jag sätta dom me i 
integrationsarbete för nu e de liksom en fördel. 

 

Den egna kategorins förtjänster framförs på sätt som kanske också tjänar vissa 

intressen. I synnerhet i citatets senare del beskrivs nyttan av grupptillhörigheten 

med ord som understryker kapitalegenskaperna. Företaget anses vinna på 

utnyttjandet av finlandssvenskar i integrationsarbetet och följaktligen vinner även 

de som tillhör denna kategori. Men det förekommer inga ställningstaganden där 

finlandssvenskarna inte skulle uppfatta sig som finländare eller inte skulle uppvisa 

en finländsk vardaglig nationalism i samma utsträckning som de finskspråkiga 

företagsledarna. Finlandssvenskarna uppfattar sig inte som transnationella eller 

kosmopoliter, trots sin upplevda nytta av språkgruppstillhörigheten, utan de 

uppfattar sig som finländare. Finlandssvenskarna åskådliggör en balansgång 

mellan en nationell identitet och transnationellt värdefulla egenskaper, som innebär 

misskännandet av vissa typer av transnationalism. Det finns inget uttrymme för 

skapelsen av en transnationell identitet på grund av staternas oifrågasatta ställning. 

 Direktörernas nationella Vi-konstitueringar liknar riksdagsledamöternas tal 

omkring den nationella kategorin vi-finnar som Outi Lepola (2000) presenterat i 

sin doktorsavhandling. Den egna nationella gruppen talar man om, talar till och 

talar i dess namn. Som grupp förefaller den oproblematisk och självklar. Den är en 

kategori som äger vissa egenskaper. Hos företagsledarna avviker innehållet från 

rikdagsledamöternas egenskapslista, men i självkritiken och negativiteten (som 

även älskas och försvaras) liknar gestaltningarna. Lepola förbiser i sin slutsats – att 

finskheten hos riksdagsledamöterna inte är särskild och etnisk, utan dominerande 
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och normal (jfr Lepola 2000:354-363) – dock det paradoxala faktum att 

finskhetens självklara Vi-gruppskaraktär sammanhänger med de framförda 

besynnerliga, avvikande egenskaperna. Den relateras till ett större sammanhang av 

många nationaliteter. 

 Den nationella tillhörigheten anses även ha betydelse för vilka kunskaper som 

kan förväntas av aktören: 
 

SV: Man kan nu inte anta att, att liksom en människa med finländsk 
bakgrund då behärskar liksom alla möjliga bokföringsskatt och andra 
grejer som finns i olika länder. 

 

Och en person som verkligen anstränger sig för att förstå det andra landet beskriver 

det på följande sätt: 
 

SV: Om Svenska Dagbladet tyckte jag mer än om Dagens Nyheter, att där 
finns också några bakgrundsfakta att [---] där finns väldigt bra med 
bakgrund och som finne så förstår jag inte Sveriges bakgrund, liv att vad 
beror sådana saker på och varifrån kommer de. 

 

Förutom att tidningen kanske bättre motsvarar informantens politiska linje, ger den 

även en bakgrund utan vilken informationen vore svårförståelig för en finne, som 

informanten anger sig för att vara. Dessa är ytterligare exempel på hur aktörerna 

fortfarande kunskapsmässigt endast i begränsad utsträckning har globaliserats (till 

en tillvaro bortom nationalismen). Nationalstatens och den offentliga diskursens 

kapacitet att skapa landspecifika ramar för verksamheten är en betydande 

anledning till detta. Även det relaterade, ofta förekommande begreppsliggörandet 

av samhället i form av land och nation är ett uttryck för den nationella epoken.  

 

12.1.2 Underförstådd nationalism 

Den vardagliga nationalismen ledsagas av en naturlig attityd och lyckas i sin 

självklarhet ofta dölja sitt budskap. Nationalismen blir underförstådd och subtil, 

snarare än en uttrycklig kategori i tänkandet och talet. Den är svår att se och ter sig 

som det normala förhållningssättet till olika frågor. Exempelvis svenska 

djuptrotade stereotypa upplevelser av finnar som potentiellt aggressiva och farliga 

och finska stereotypier om svensk mjukhet och slapphet innehåller ett underförstått 

vardagsnationalistiskt element, i termer av outtalad men underliggande 

självrepresentation. Själv är man motsatsen till det som den andra gruppen är. 

Ibland är nationalismen ännu mer subtil i sättet att förhålla sig till världen, snarare 
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än till andra grupper. 

 I föreliggande avsnitt behandlas underförstådd vardaglig nationalism i denna 

senare bemärkelse som tre olika företeelser. Först beskrivs folkligheten som en 

aspekt av den vardagliga nationalismen, där folkligheten anknyter till nationen som 

norm. Därefter diskuteras värderingar, vanor och hobbyn hos personerna och till 

sist genomgås olika teman i anslutning till fusionen. Alla dessa aspekter hänvisar 

till en ringa livsvärldsglobalisering. 

 

Folklighet som nationalism 

Betoningen av folklighet innebär en likhet i svensk och finländsk nationell 

typifiering. De nationella typerna (nationaliteterna) presenteras som vardagligt 

folkliga och antielitismen är en underliggande ideologi. En gemensam grund att stå 

på eftersträvas med underordnade. Det anses inte vara lämpligt att agera som stor 

chef i de svensk-finländska företagen:  
 

SV: Alltså, typiskt, de e inte så jättebra för företaget om man går omkring 
sig o beter som en stor direktör.  

 
  MH: Jaha, de passar inte riktigt in i stilen?  

 
SV: Passar inte in i stilen överhuvudtaget. Du ska va lite, de e mer 
jantelagen där man ska liksom tala ner sig själva men man ska visa att man 
kan bära sin egen väska o kan fixa lite grejer själv o man skriker inte om 
man tappar handväskan.  

 

Att jantelagen tas upp i sammanhanget är signifikativt. Jantelagen formulerades av 

författaren Axel Sandemose ([1933]1967) som en ironisk analys av den attityd 

man förväntas uppvisa inom arbetarklassen.428 Tanken bakom jantelagens tio 

budord är att individen inte skall sticka ut ur mängden. Det är bäst att hålla låg 

profil och efterlikna sin omgivning.429  

 Den omhuldade folkligheten och närheten till verkstadsgolvet kan anses utgöra 

förglobalistiska skeden i de nordiska affärsmännens livsvärldsglobalisering. De 

upplever430 fortfarande en gemenskap med sina landsmän i utförande uppgifter. 

Deras referensgrupp utgörs inte av en global affärsmannaelit, eller transnationell 

kapitalistklass. Globalistiska motargumentet vore att folkligheten egentligen är en 

postmodern globalism, där olika vertikala stilmiljöer sammanblandats och yttre 

tecken på auktoritet nedtonats. Detta har en viss giltighet eftersom den pekar på 

likheter med den Nordamerikanska postmoderniteten med element av nyrik 
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folklighet. Direktörer är män av folket som lyckats.431 Hänvisningen till Jantelagen 

är dock betydelsebärande såtillvida att den pekar på kulturella normer, snarare än 

en individuell livsåskådning. Den pekar på direktörernas sociala inbäddning och de 

attityder som råder i omgivningen.  

 Svenskar och finländare presenteras av de operativa ledarna som jordnära chefer 

med mycket kontakt till utförande positioner i organisationen:  
 

SV: [...] att jag har en sådan management by hanging around-stil mera, 
vilket vill säga att jag är nästan mer i fabrikens korridorer eller i kontorets 
korridorer än i mitt rum om jag är på plats. Att där hör man, när man 
känner varje människa så hör man hemskt mycket olika saker och kan i 
själva verket påverka och så hör man sådant som man aldrig annars skulle 
höra om man inte tog tag i folk där i korridoren och skulle prata och fråga 
att hur går det och vad hörs. 

 

Pragmatismen är en underliggande filosofi bakom denna folkliga ledarstil. Den 

presenteras som nyttig för genomförandet av jobbet. Den är sann och riktig genom 

dess funktionsduglighet som lösning på den praktiska uppgiften. Aspekter av 

jämlikhet eller respekt av människovärdet nämns däremot inte som skäl till 

folkligheten. Det finns samtidigt en tilltro till att man med denna folkliga stil kan få 

information från de personer man möter. Distans i interaktionen framförs inte. Den 

tas inte ens fram som en strategi i att upprätthålla respekten. Men folkligheten 

hänvisar också till en nordisk vanlighet jämfört med andra länder med större 

hierarkier: 
 

SV: [...] man ska inte lura sig, vi delar nog en, ett sätt att vara på. Jag tror 
att vi nordbor, vi är till exempel, sällan några bigshots, alltså vi i Norden 
är... vi har ingen gammal aristokrati riktigt, vi har inga massa hierarkier, vi 
är normalt inte våra chefer i svenska och i nordiska bolag sällan i stora 
limousiner och ska ha extra sånadär rum. Det finns såna traditioner också, 
men inte alls som det gör i Tyskland och Frankrike och England, och det 
gör också att vi har ofta tror jag... men nu är jag ute på djupt vatten, men 
jag känner att vi är oftast närmare golvet alltså vi har ofta lättare och 
komma nära dom på arbetsgolvet och sådär. Jag tror att det är en bra 
arbetsfaktor.  

 

Det hänvisas underförstått till att människorna i Norden till sin bakgrund är rätt 

vanliga och sällan har fin bakgrund inom adeln eller annars högt ovanför andra i 

samhällshierarkin. Hierarkierna uppfattas vara mindre än i de stora västeuropeiska 

länderna. En rätt stor tilltro finns till möjligheterna att minska distansen till 

anställda. Verklighetsbeskrivningen är tämligen olik den som framkommit från de 
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anställdas sida i Kortteinens (1992) forskning. Men det symboliska våld som de 

anställda anser sig bli utsatta för kommer närmast från arbetsledare och chef på 

mellannivå, inte från den högsta ledningen. Hierarkierna är dock så tydliga att en 

självklar intersubjektiv konsensus är osannolik, trots all retorik om teamwork, 

tillplattning av organisationen, gemensamt ansvar osv. Verkligheten kan emellertid 

se annorlunda ut för direktörerna vars uppgift är att skapa sådana 

organisationsideologier. Men denna subtila nationalism kan även vara en strategi 

för att minska på lojalitetsproblemen med landsmännen i transnationella 

sammanhang. Genom folklighet eftersträvas tillit bland anställda i en transnationell 

kontext. 

 Om det nationella i Finland och Sverige är folkligt, är då det folkliga nationellt? 

Har nationen konstruerats av folkliga element eller är den en tydlig 

elitkonstruktion? I tillägg till tidigare diskussion om nationalismens utseende i 

dessa två länder, kan framföras att folkliga kulturella symboler och politiska 

massrörelser vid sidan av eliters motsvarande också betytt mycket för den 

nationella integreringen. Detta har diskuterats i anslutning till socialdemokratin i 

Sverige av Håkan Thörn (2002:83).432 Det folkliga partiet har genom moderna 

projekt och folkhemsidén integrerat nationen (ibid.). Det är heller ingen slump att 

de mycket folkliga symbolerna Folkets Park och snappsvisor i Sverige och 

Tangokulturen (jfr Hannula 1997:85-95) och bastun (Halsti 2001) i Finland ansetts 

vara starka nationella symboler. Det kan också hävdas att folkligheten är nationell i 

Finland och Sverige i bemärkelsen att den handlar om att upprätthålla konsensus i 

samhället. Folkligheten är en form för lim i samhället. Den utgör en doxa433 enligt 

vilken det utgås ifrån att ”vi alla sitter i samma båt”.   

 

Nationell massmediekonsumtion 

Det är skäl att observera informanternas massmediekonsumtion som ett sätt att 

närma sig deras nationella tankekategorier. I massmediekonsumtionen korsas en 

ideologisk diskursiv ordning (vad som talas om och hur) med individens livsvärld 

och habitus (som praktik). Massmedia konstruerar nationlighet genom en 

kommunikativ integration (Deutsch 1969:96-100) och konsumtionen av 

massmedia avspeglar olika grader av nationalism i situationer med många 

valmöjligheter (jfr Castells 2001:384). Orvar Löfgren (1991:108-109) pekar på 

konstruktionen genom att skriva om massmedias försvenskande roll i Sveriges 

moderna nationsbygge. Den skapade diskurser som erbjöd en gemensam 

referensram för medborgarna i riket. Avspeglingen av nationalism kommer fram i 
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Mats Nylunds (2000:226-227) analys av politiska TV-debatter där talarna oftast 

med ett oförklarat ”Vi” hänvisar till nationen. Billig (1995) gör en exkursion i 

tidningspressen och visar hur brittisk nationlighet där reproduceras ständigt och 

odramatiskt: 

 

Alla [brittiska] tidningar, oavsett kvälls- eller kvalitets och oavsett vänster eller 

höger talar till sina läsare som medlemmar av nationen. De presenterar nyheter 

på sätt som tar för givet existensen av en värld av nationer. De tillämpar en 

rutin ’deixis’, som kontinuerligt pekar på det nationella hemlandet som 

läsarnas hem.434 (Billig 1995:11) 

 

Television, radio, tidningar och böcker framkommer ofta i beskrivningen av 

massmediekonsumtionen. Läsning av böcker framförs något oväntat som ett 

hobby. Internet, film och musik är däremot ovanligare former av tal om 

massmediekonsumtion. Konsumtionen av massmedia bland informanterna från 

transnationella företags operativa ledning är övervägande nationell.435 Finländare 

följer i huvudsak finländska medier och rikssvenskar Sveriges media. Vid frågor 

om tidningsläsning uppräknas vanligen de största dagstidningarna samt nationella 

affärstidningar. Ibland nämns dock även internationella tidningar. I 

televisionskonsumtionen anges nyheter som den programtyp som väcker mest 

intresse, varvid de nationella huvudnyheterna och ekonominyheterna utgör 

huvudsakliga källor för TV-nyheter. Under sina resor följer informanterna även 

med globala TV-media såsom CNN och BBC, men dessa källor verkar vara av 

underordnad betydelse. Följande utsaga åskådliggör massmediakonsumtionen: 

 
  MH: läser du tidningar, böcker, den typens?  
 

SV: Öhm, ja läser då o då böcker, läste ganska mycke ska vi säga, sånahär 
branschböcker tidigare om... man va intresserad då man kom in i dehär 
med management så man ha väl läst igenom alla bio, biografier av alla 
ledare o, o senast så ha ja nu läst, de va väl då den här Linuxboken så att 
säga. Så att allt sånt som har med branschen att göra läser man nog sådär 
ganska, ganska ivrigt. Sen försöker ja läsa nån deckare då o då, men tiden 
vill int riktigt hinna till så att de där. Definitivt borde man borde läsa mera 
som man gör.  

 
  MH: O med TV o tidningar o sånt?  
 

SV: De e väl, ser man på nyheter kan man säga ofta, för man har ofta som 
system att man e hemma just då vid nyhetssändningarna o så tittar man på 
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de, o sen så med familjen o så bär de iväg igen.  
 
  MH: Vilka nyheter e de närmast som du?  
 

SV: Nog ser ja, nu e de oftast tians nyheter som de blir, att ibland halv 
nians men de e ofta Kymppiuutiset436 som e dom där, då ha man hunnit 
hem o då e man hemma o att, att sen ha man ju rest ganska mycke så man 
e ju borta kanske två kvällar i veckan också så att, så att dedär o då ser man 
igen mycke på hotellet så att säga på olika CNN o lokalnyheter. Nångång 
om man har tid o man orkar så brukar man titta på nån film så att säga, 
men de varierar.  

 
  MH: O du har en dagstidning säkert?  
 

SV: Jo, jo alltså för mig e de nog de alltså på morgon när jag vaknar så får 
int ja[g] Helsingin Sanomat liksom då, då e de samma som man… att bli 
utan kaffe liksom (skratt). Helsingin Sanomat e för mig liksom, den läser 
jag ganska punkt o pricka. Framför allt läser jag, läser jag talousuutiset437 o 
sporten liksom. Ska vi säga, varenda en artikel. 

 

Informanterna är till sin massmediakonsumtion förvånansvärt nationella trots sin 

transnationella verksamhetsomgivning och arbetsuppgift. Helsingin Sanomat438 

jämförs med morgonkaffet; den är en livsförnödenhet. Men i ett annat 

sammanhang berättas att det egentligen varit lättare än man trott att lösgöra sig från 

”Hesarin”439 i samband med flyttningen till Sverige. Även denna emancipation 

bekräftar – trots sin lätthet – massmediakonsumtionens nationlighet och lokalitet 

och konsumtionens oproblematiserade roll bland informanterna. Men det existerar 

praktiskt taget inget nordiskt transnationellt medium, ens inom ekonomins område, 

som skulle kunna utgöra ett alternativ till de nationella medierna i Norden.440 

 Direktörerna har tillgång till globala media i synnerhet under resorna, men dessa 

nämns aldrig i första hand när nyhetsbevakningen och annan massmedie-

konsumtion diskuteras. Det som räknas upp först som TV-nyheter och tidningar är 

nationella massmedier. Individerna blir härigenom delaktiga av en nationell 

verklighet. Det förekommer ytterst sällan att de icke-nationella massmedier 

informanterna följer vore massmedia från det andra landet. Inte ens bland 

finlandssvenska informanter förekommer Sveriges TV:s Aktuellt, Dagens Nyheter 

eller Dagens Industri bland de massmedia man följer trots att man varken har 

problem med tillgång eller språk. Följande utsaga åskådliggör en finlandssvensk 

informants massmediakonsumtion: 

 
MH: Det när du läser som vanliga, vanliga massmedia, tidningar o så här, 
vilka typer av tidningar läser du?  
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SV: Nå nu blir det, int hinner man så hemskt mycke, de e främst Husis441 o 
Hesari. De e liksom de som man främst. Sen får vi ju här delvis såna här, 
nå Kauppalehti442 naturligtvis också på daglig basis kommer hem så, att de 
e kanske dom man mest. Sen Talouselämä443 läser man på fredag. Beror 
lite på hurdan tidtabell man har. Hur noggrant man går in i den o så här. 
Men ganska traditionella på de sättet. Sen har vi ju egna källor som vi får 
här in om vi bara, om man hinner o orkar kika på dem.   

 

Att finlandssvenskar inte systematiskt följer med rikssvenska media kan innebära 

att deras kunskaper om Sverige inte är nämnvärt bättre än sina finskspråkiga 

landsmäns. Såtillvida kan självrepresentationen bland finlandssvenskar om bättre 

kunskaper vara till vissa delar en illusion. Tidsbristen framförs som en 

begränsande faktor i massmediekonsumtionen, liksom även i andra 

fritidssysselsättningar. Informanterna har lite tid till annat än arbete. Men 

tidsbristen skulle inte behöva betyda konsumtion av huvudsakligen nationella 

nyhetskällor. Och som jämförelse och bekräftelse av samma mönster är en 

rikssvensk direktörs massmediekonsumtion följande: 
 

MH: O sen dehär har du väl säkert en dagstidning o ser, lyssnar du på 
radionyheter eller televisionsnyheter?  
 
SV: Ja, TV. De första ja gör när jag vaknar på morgonen e att ja knäpper 
igång TV:n så att ja ser sånhär morronteve, medan ja liksom gör allt annat, 
klär på mig, äter frukost o sådär, så att ja ser väl en fyrtiofem minuter TV 
på morgonen. Eller ser på, den, den låter där i bakgrunden va.  

 
  MH: E de nyheter som kommer då?  
 
  SV: Ja de e nyheter då.  
 
  MH: E de Sveriges Television eller?  
 

SV: Ja, ja. Sen, sen e ja inte så intresserad, ja menar, ja har ju 
dagstidningar naturligtvis, men ja e inte väldigt intresserad av 
dagstidningsläsande ja menar affärstidningar läser jag väldigt eller läser 
väldigt många såna, ja menar, Dagens Industri varje dag o Veckans Affärer 
o Affärsvärlden o så, även internationella businesstidskrifter, såna 
Businessweek o såna. Men dagstidningarna ger mig ganska lite, ja tycker 
inte... 

 

Frågan huruvida det handlar om Sveriges television viftas bort med en aningen 

irriterad ”Ja, ja”, som en självklarhet knappt värd att kommentera. I den grad som 

utsagan beskriver en allmän tendens bort från övergripande dagstidningar mot mer 
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specialiserade branschtidningar kan kanske en rörelse bort från den nationella 

talrymden framträda. Men den beskrivna massmediakonsumtionen är så tydligt 

nationell att inga större förskjutningar har skett på denna punkt. Samma 

observationer som för television och tidningar gäller även för radions del. 

Konsumtionen är nationell. För radions del förekommer till och med ett fall där en 

utomlands lokaliserad person ibland försöker ”ratta in” Finlands radio för att 

kunna följa med händelserna i hemlandet. Den nationella kommunikationen och 

informationsöverföringen kommer att reproducera nationen och aktörernas 

nationalism trots deras transnationella verksamhetsmiljö (Deutsch 1969:86-106). 

 

Utlandsresor på fritiden 

Direktörerna i transnationella företag måste investera en stor del av sin tid på 

arbetsresor. Det är därför vanligt att de i sin retorik säger att de inte har stor lust att 

resa på fritiden. 

 
  MH: Reser du annars på fritiden, fritidsresor, semesterresor?  

 
SV: Ja, en del, det har gått lite i vågor, [---] Nej, för egen del känner jag 
inte för att resa privat eftersom jag reser mycket i jobbet. Då tycker man 
nästan att det är trevligare att vara hemma och ta det lugnt eller gå på 
konsert, sen gör jag andra saker hellre än reser helst.   

 

Det direktörerna säger är dock inte entydigt på denna punkt. Direktörerna är inte 

klart lokala i bemärkelsen var de tillbringar sin fritid, utan lokalismen utgör snarare 

en retorik i anslutning till framförseln av jobbets krav. De flesta reser ändå 

utomlands under semestern trots att de har många resedagar i arbetet. Men resor 

brukar inte presenteras som en hobby eller sysselsättning man gärna håller på med. 

 Ofta framförs som rationalitet bakom semesterresorna familjens och partnerns 

önskemål. Andra i familjen vill åka och då måste man själv följa med. Själv skulle 

man enligt mottot ”borta bra men hemma bäst” helst rota i trädgården, koppla av 

vid sommarstugan eller vandra i Lappland: 

 
  MH: Jo, reser du under semestertiden alls eller? 
 

SV: Nästan helst inte, att jag har ingen liksom lust. Att då och då far vi 
någonstans som liksom nu också så var vi höstlovet... att vi var på Madeira 
en vecka nog och vandrade men jag är bara hemma. Jag är bara helt gärna 
bara exempelvis hemma. Eller, eller då verkligen under sommaren kan jag 
till exempel ett par semesterveckor att jag är en vecka [på idrottstävling] 
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och den andra veckan är jag hemma [---] eller går på besök [---] eller 
någonting, att jag har nog ingen lust att resa, att nog får man helt tillräckligt 
av det när där, jag måste ju göra domhär investerarframträdanden så 
domdär investerarrelations framträdanden är så många att där får jag min 
största… Förstås denhär Helsingfors Stockholm sträckan betraktar jag inte 
ens så förskräckligt mycket längre som något resande. Men sedan just 
skötseln av domdär investerarrelationerna så Europa, dessa finanscentra 
måste jag besöka helt regelbundet. 

  

Ingen av informanterna säger kategoriskt nej till semesterresor med hänvisning till 

sina många arbetsresor. Berättelsen leder ofta till en uppräkning av en hel del 

semesterresor trots att utgångspunkten varit ett ointresse för sådana. Men det är 

vanligt att hänvisa till arbetsresor som något stressande. Talet om resor får denna 

form eventuellt också som en retorisk folklig strategi för att undvika bli utsatta för 

avund.  

 
  MH: Där hinner man inte semestra? 
 

SV: Nå verkligen inte. Domhär har ibland när domhär arbetskamraterna 
här säger avundsjukt att ”oj så härligt att du kommer till Milano” eller, 
eller USA eller, eller någonting sådant. Jag säger att ”hej se bara på min 
tidtabell när där inte blir liksom ens en minut tid för någonting.” Att jag 
har sagt och det är riktigt sant, att ofta är domdär framträdandena sådana 
att… för att man hinner inte ens äta där. Man får inte något att äta 
någonstans, får ingen kaffe emellan och, verkligen hinner inte liksom ens 
gå på toalett när man måste springa från ett ställe till ett annat bara 
förskräckligt och sedan blir nattsömnen något liksom fem timmar... 

 

Utlandsresor har i Norden länge betraktats som en slags lyx, något utöver den 

sedvanliga vardagen, och informanterna vill förklara att resorna handlar om hårt 

arbete. Avund är en känsla som försvårar uppbyggandet av en förtroendefull 

relation av vardaglig konsensus mellan människor. Asymmetrin bakom 

intersubjektiviteten blir synlig vid situationer med avund. Sådana känslor kan 

utgöra ett allvarligt hot mot konsensus och normativ ordning. Det är också delvis 

mot denna bakgrund som informanternas enstämmiga röst om att de inte hinner 

göra annat än jobba under arbetsresorna kan förstås. Samtidigt räknar alla 

informanter upp även utlandsresor under semestrarna. Många seglar, någon reser 

runt i Europa, man åker slalom utomlands, reser på golfsemester eller reser på 

stadssemester. Det finns även de som njuter öppet av att resa utomlands under 

fritiden, sådana som gör en klar åtskillnad mellan resor i arbetet och resor under 

fritiden och det förekommer också att själva den delen av arbetsresan som handlar 
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om förflyttning mellan olika ställen betraktas som fritid där man kan göra vad man 

vill. På flygplanet har man exempelvis rätt att läsa skönlitteratur. Men hur man än 

förhåller sig till semesterresor så finns det ett idealiserande av ett lugnt liv hemma 

eller vid sommarstugan eller i övrigt ute i naturen. Det kan också framföras som en 

aspekt av subtil nationalism i svenska och finländska sammanhang att naturens 

betydelse betonas ofta i kontrast till urbanitet och civilisation (Frykman 1992:42-

44).444 

 

Den stora händelsen 

En av de metodiska strategierna vid datainsamlingen har varit tematiseringen av 

fusionen som en stor händelse och stort samtalsämne. Fusionen har blivit ett topos 

(jfr Hyvärinen 1998:327-328), som är gemensamt för alla informanter och som är 

en nödvändig fråga att förhålla sig till i sina ihågkomster över de gångna åren. Här 

blir den uttryckliga och underförstådda tematiseringen av nationlighet intressant. 

Den är inte ett oväntat tema såsom t.ex. nationens betydelse i affärsvärlden är 

genom att senare samtalsämne går stick i stäv med rådande ideologi. Temat är inte 

alls oväntat eftersom det sannolikt kommer upp i och med att fusionen varit 

internationell. Det intressanta utgörs i sammanhanget av hur nationen kommer upp 

i en sådan topos; hur behandlas ett sådant stort samtalsämne med hänsyn till 

nationalism?     

 Alla informanter representerar företag med tidigare erfarenheter av nationella 

fusioner och företagsförvärv. Det är i många fall den första regelrätta 

internationella fusionen för företagets del. Man har i många fall tidigare köpt 

företag utomlands, men fusionssituationen som en jämlik Merger of Equals med 

en utländsk part är ny och annorlunda. 

 Bakgrunden till fusionen framförs inte som nationell eller specifikt finländsk-

svensk. Det framhävs heller inte att det skulle ha funnits speciella lojaliteter till 

affärsvärlden i det andra landet som skulle vara orsaken till samgåendet.445 

Beskrivningarna tar fasta på att marknadssituationen krävde ökad internationell 

expansion och ofta framförs konsolideringen av den nordiska marknaden som 

anledning till att fusionen varit just svensk-finländsk. Någon svensk-finländsk 

gemenskap är alltså inte framträdande. Det finländska respektive svenska företaget 

har genom företagsförvärv fått varsitt område av Norden under sin kontroll, och en 

ytterligare expansion har krävt ett samgående av de starka företagen. Det specifikt 

finländskt-svenska bakom fusionen – när sådant undantagsvis framkommit – har 

handlat om att tycke uppstått mellan centrala aktörer och om tidigare kontakter 
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mellan nyckelpersoner i affärsvärlden.     

 Informanterna konstaterar ofta att företagsköp och fusioner är känsliga. Utifrån 

deras perspektiv som inflytelserika anställda, men inte ägare, är de också 

känsliga.446 Det finns alltid en risk för att sanering med hård hand sätts igång; vissa 

riskerar bli uppsagda. I typiska akvisitioner sätts ofta egna chefer på nyckelposter i 

det förvärvade bolaget. I en merger of equals måste ofta en person väljas av två 

kandidater. Även när personer ombeds fortsätta är det upp till dessa att fundera om 

de är intresserade av fortsättning i den nya konstellationen. Förändringen innebär 

en utmaning både för de som skall genomdriva den och de som berörs av den. I 

anslutning till fusioner sker ofta större omsättning av personalen än under 

normalsituationer. Vid hård sanering kan viktiga personer förlora intresset för hela 

verksamheten. Att fusionen varit svensk-finländsk tematiseras däremot inte direkt i 

detta avseende. Det verkar med andra ord inte finnas särskilda anledningar till oro 

för att fusionen inbegripit företag från två olika länder. Men alla fusioner har inte 

varit lika lyckade och i några intervjuer kan mellan raderna utläsas ett missnöje till 

den andra, utländska parten i fusionen. Men missnöjet kan även vara en 

konsekvens av en kritisk inställning till fusionen i sig. I Sverige har 

företagsfusionerna på borgerligt nationalistiskt håll betraktats som en industriell 

nedrustning som förorsakats av misslyckad ekonomisk politik. En informant 

framför också att diskussionen omkring en av de undersökta fusionerna hade 

sådana förtecken (jfr också Fagerfjäll 1999:375-381). Om fusionen upplevs vara 

förorsakad av interna, nationella skäl, istället för en allmän ekonomisk 

globalisering, finns även en risk att fusionen i sig upplevs negativ och som något 

man kunde och borde undvika. 

 Fusionen kräver mentala kursändringar av involverade aktörer: 
 

SV: O likaså skulle ja då vara projektledare för hela fusionen. O, o jag fick 
då veta väldigt tidigt, dehär skulle releasas sen nångång borta i april tror 
jag,  o då fick jag, från den dagen, eller den natten jag fick veta dehär så 
bytte ja ju mentalt jobb så att säga va. Då, då började jag, då började jag 
planera fusionen. 

 

Ofta har samgåendet planerats och förberetts genom utredningar redan långt innan 

den konkreta fusionsprocessen körs igång. Detta händer trots att det finns 

regleringar omkring sådant. Vid inledningsfasen av den konkreta fusionen tillsätts 

arbetsgrupper som får till uppgift att utarbeta den konkreta implementeringen av 

fusionsplanen: 
 

SV: Vi hade gjort redan ganska mycket utredningsarbete. Ett par tre sådana 
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större palaver och vi beslöt då göra liksom en sådan i augusti hålla en 
visionspalaver där vi förenar, [---] att hur ser denhär världen ut och var 
befinner vi oss i den och vi bestämde oss sedan att göra det där på Åland, 
som var ett sådant ingenmansland. Och vi samlade dit ungefär fyrtio från 
båda sidorna viktiga opinionsbildare och dragare tillsammans och [---] 
svenska sidans dragare så med honom gjorde vi dendär framställningen att 
vi hade den i princip färdig när vi for dit. Den goda sidan var det att den 
gjordes på nytt, det vill säga domdär människorna gjorde den bättre. Vi 
hade en sådan draft som sedan i grupparbeten människorna, tre eller fyra 
dagar som vi var tillsammans så blev den väsentligt bättre. Som sedan 
ledde till det att båda lagen stod nog helt och hållet bakom den. Den 
åtföljdes sedan av planering, att vad följer av den för organisationen... 

 

Det är inte ovanligt att nationell tematik förekommer i beskrivningen av fusionens 

detaljer. Ovan gestaltas det inledande samarbetet i sådana ord genom tal om Åland 

som ett neutralt ingenmansland och förankringen av fusionsplanen hos båda lagen. 

   

 När fusionen körs igång upplever vissa personer rädslor som sedan enligt många 

informanter visar sig vara onödiga. Samgåendet anses vara lyckat: 

 
MH: Och ni jobbade helt enkelt med det, alltså genom möten o, o gick 
igenom punkt för punkt planerna för framtiden?  

 
SV: De va ju liksom, de, de va lite spännande dehär för att bägge dom här 
företagen hade en stor erfarenhet av att göra sammans.., eller att göra 
företagsförvärv, så vi tyckte att vi kunde en hel del asså av sånthär. Men nu 
var de ju int ett företagsförvärv så nu har vi då merger of equals,  Två 
personer sätter sig ner o ingen vet vem som bestämmer i slutändan. Man 
måste komma överens om hur man ska gå vidare i den delen. O de, o nu 
gick dedär allså oerhört bra va, vilket ja tror handlar, för de första så tror ja 
dom allra, allra flesta från början att de va en spännande merger. 
Industriellt väldigt viktig, med frågetecken för hur fan ska de gå o jobba 
ihop. Vem e de vi kommer att möta? Andra sidan.. Men ja, jag, min känsla 
var att i början så kunde vi, fick vi en ganska tydlig känsla för, ganska snart 
va så att inte alla men de va en kritisk massa som de kändes hej dehär e 
folk som vi kan göra, som vi kan göra business me o som vi kan jobba me.  

 

Utsagan åskådliggör tydligt hur fusionen handlar om en livsvärldens globalisering; 

man funderar på vem som kommer emot på andra sidan. Delvis hänger dessa 

tankar ihop med fusionsformen som är mer krävande än regelrätta företagsförvärv. 

Man går samman på ett sätt som kräver hänsyn till den andras intressen och 

verksamhetssätt. Det är en situation där erkännandets politik fordras (Taylor 

1994). I sig själv nämns inte den internationella aspekten av fusionen och dess 

transnationella konsekvens, fast mellan raderna kan en större tveksamhet och 



236 

okunskap märkas om vem man kommer att möta än i nationella sammanhang. 

Och det är inte förvånansvärt att sådan osäkerhet förekommer, för det har visat sig 

att många fusioner misslyckas i integrationen på grund av nationella identiteter 

(Barner-Rasmussen 2003). 

 Efter fusionen märker aktörerna att de kan samarbeta med dem som kom från 

andra sidan. Metaforer såsom dragkedja som går ihop, att parterna dansar 

tillsammans och är stolta över att vara svensk-finska förekommer i sådant tal. Ofta 

har alltså sådana kollisioner i livsvärldens globalisering ändå ett lyckligt slut i 

berättelsen. Men nationalismen får en större synlighet i diskussionen kring verk-

samhetens utformning.  

 Det nationella framkommer tydligt i diskussionen omkring affärsledarskap och 

kraven på det internationella ledarskapet. Denna diskurs är särskilt relevant i 

anslutning till ledarvalen i den nyfusionerade organisationen. Internationellt 

ledarskap ställer annorlunda krav på personerna än nationell affärsverksamhet:  

 

Ledarskap i den multinationella globala affärsorganisationens tidevarv handlar 

om att vara fångad i en malström av intellektuellt och organisationellt tryck. 

Den intellektuella utmaningen är uppenbar. [---] Givetvis finns det grund-

läggande behovet av att vara bekant med nationella historier och politik, 

statliga bestämmelser, skattelagstiftning, och olika traditioner av affärslagar 

och sedvänjor.447 (Agthe 1990:5).   

 

Dessa krav kan inte uppfyllas omedelbart utan kräver ofta lång erfarenhet av 

internationell verksamhet. Det handlar om kunskaper och nätverk som ackumu-

lerats under år av internationell erfarenhet. Ofta dessutom genom en mångårig 

speciell inriktning på något särskilt geografiskt område eller kulturkrets. Marco 

Mäkinen (1995:269) hävdar att många finländska företag hade brist på inter-

nationellt erfarna ledare i den starka europeiska expansionsfasen i slutet på 1980-

talet, vilket ledde till lönsamhetsproblem i dotterbolagen.448 Samma föreställningar 

om finländskt ledarskap ser ut att kvarstå även bland informanterna i denna 

undersökning. Informanter har berättat om att vissa företag velat gå in i en fusion 

på grund av en brist på internationellt erfarna ledare. Syftet har varit att genom 

fusioner tillskansa sig behövligt kunnande. I detta sammanhang framkommer en 

klar asymmetri mellan Sverige och Finland. Finländska ledare påstås vara 

internationellt oerfarna, medan sådant tal däremot inte förekommer om svenska 

ledare.449 Föreställningen om bristande internationell erfarenhet på finländskt håll 

kommer fram bl.a. i samband med nationellt asymmetriska val av ledare för den 



237 

fusionerade matrisorganisationen. Detta anses skapa problem och väcker 

reaktioner:  
 

SV: [...] Samtidigt så, så e de ju lätt då för dom här finska cheferna o då 
talar ja om alla nivåer från [koncernchefen] o, o hela chefsstrukturen, att tro 
att nu e de bara att göra samma sak i andra länder att, att exportera dom här 
koncepten o, o såhär va. Ähm att de finska sättet att jobba e de som nu så 
att säga ska kunna erövra världen va. O även om [koncernchefen] då ha 
lagt ner fantastiskt mycke energi på att utbilda sina chefer, han ha haft ett 
väldigt omfattande ledarutbildningsprogram me, med mycke sån 
internationaliseringsinslag o sådär då va. [---] kan bara säga att, att 
erfarenheten av att leda verksamheten i andra länder e begränsad. [---] dom 
[är] mera skogsfinnar (skratt) lite mera Imatra Jyväskylä (skratt) människor 
liksom. Inga ont om dom orterna, men du förstår va ja menar ändå. Har 
inte liksom de internationella perspektivet och det, det märks tydligt på 
kundkontakter va. För om vi då har i Sverige eller Norge eller Danmark 
har lokala chefer som jobbar upp en relation mot en kund va, sen behöver 
man lite big boys som kommer då va o, o stöttar affären o pratar [---] o 
dessa big boys då dom e nästan alltid finländare va, o om dessa big boys då 
knappt kan prata engelska va o luktar mycke finländare då, då blir de inte 
så bra va. [Koncernchefen] e också väldigt internationell så han, han e inte 
heller nåt problem. Men vi har ett antal business area chefer o business 
unit-chefer som, som luktar jäkligt mycke finländare så att säga. O likadant 
då när man ska göra sånahär restructuring-aktiviteter [---] o liksom dra ner 
eller så har de blivit väldigt fyrkant eller dåligt skött eftersom dom här 
finska cheferna då haft dålig kunskap om hur man jobbar i andra länder. 

 

Internationell erfarenhet anses påverka beteendet och trovärdigheten i 

transnationella sammanhang. Sådana utsagors generella giltighet kan dock 

ifrågasättas mot bakgrund av det stora antalet finländska företagsköp utomlands i 

början på 1990-talet (Suomen yrityskaupat, cd-rom).450 Den internationella 

erfarenheten har sannolikt ökat tills år 2002 som intervjuerna genomfördes. 

Exempelvis Marja-Liisa Trux  (2000:299) har demonstrerat hur utländska anställda 

i finländska arbetsgemenskaper särskilt uppskattar finländska ledaregenskaper. Det 

som dock är mer intressant än att evaluera finländskt ledarskap –som verkar bli 

diagnostiserat på diametralt motsatta sätt och visar på verklighetens mångtydighet 

– är återigen att betrakta hur diskursen om dess brister representerar en gammal 

tradition av att beskriva finländare som isolerade skogsmänniskor (Alasuutari & 

Ruuska 1998). Detta sker ofta i den svensk-finländska konstellationen som ett sätt 

att lyfta fram den relativa internationalismen hos svenskar.  

 

Nationalismen som intresse 
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Sklair (1991:134) har sannolikt huvudsakligen rätt i sitt påstående att den 

transnationella kapitalistklassens medlemmar, oavsett hurudana länder de kommer 

från, inte styrs av hemlandets intressen utan av sin strukturella placering i det 

globala kapitalistiska systemet. Men kan nationalism som intresse hittas i trans-

nationella organisationer? Kan det tänkas att vissa positioner inom det trans-

nationella fältet innebär ett direkt avståndstagande från fältets verksamhetsprincip? 

Det är inte osannolikt att chefer som ansvarar för verksamheten i ett land försvarar 

den egna organisationen genom hyllning av den egna nationaliteten. En annan 

situation där sådant kan förekomma är situationer där rekrytering till högre poster i 

koncernen är aktuella. Då kan det ligga i vissa aktörers intresse att framhäva sin 

egen nationalitet. Ovan presenterade diskurs omkring ledarskap kan även tolkas 

mot bakgrunden av nationen som intresse. I den hårda konkurrensen om ledarposi-

tioner är det ibland en fördel att framhäva förträffligheten hos den sociala kategori 

man själv tillhör. Detta sker i likhet med vad Weber (1997:17-18) skrivit om 

closure i etniska relationer. Begreppet kan översättas till avstängning där en 

kulturell olikhet, som varit liten till att börja med kommer att betonas så att vissa 

aktiviteter kan monopoliseras att gälla endast för en grupp. Nationen som intresse 

är kanske ibland, som framförts i del två, ett resultat av transnationella fältets och 

speciellt då matrisorganisationens intressekonflikter mellan olika resurskonkurre-

rande delar av företaget. Och det är inte fråga om ett nationellt intresse, utan om 

nationalismens härkomst ur de intressen som aktören har. Men tidvis kan nationen 

som intresse också vara en följd av verksamhetsstrategin på en stor transnationell 

marknad:  
 

MH: Inom ditt affärsområde, kanske e en svårighet de att de finns så 
mycke jurisdiktion i domhär länderna som e såhär nationsspecifik?  

 
SV: Ja, öhm men där så, de förekommer än dock en del, öhm arbete på 
EU-nivå där man försöker, öhm begränsa e fel, men förenkla i varje fall 
men naturligtvis e steget väldigt långt. Ska ja va riktigt ärlig va, så är de väl 
kanske så att de där e inte helt negativt för oss, för de innebär egentligen att 
vi behöver göra mer i varje land va. Som leverantör tjänar vi faktiskt på att 
de är lite speciella saker i varje land va. 

 

Nationsbaserad glokalisering innebär med andra ord tidvis mer omfattande mark-

nader. Nationalismen behöver således inte per definition stå i strid med transnatio-

nella marknadernas verksamhetsprincip. Men inte ens en vardaglig nationalism som 

en aspekt av eller historisk fas i globaliseringen kan dock kläs i globalistisk skrud.  
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13 Företagsledarnas världsrelation och globalism 
 

Enligt Albrow (1996:79) kräver den nya globala epoken en empirisk, 

fenomenologisk beskrivning av vad som händer i människors meningsrymder när 

globalitet, globalism och globalisering vinner fotfäste. Och Beck (2000a:88) ställer 

frågan: ”I vilka former och fora genomlevs, upplevs, iakttas socialt och praktiseras 

världssamhället – på ett sätt som gör det verkligt?”451 Det är skäl att även fokusera 

globalismen i den empiriska aktörsanalysen och tidsdiagnosen. Förekommer det 

trots allt en globalism hos de transnationella aktörerna, som är starkare än 

anknytningen till nationen? Hur framträder relationen och förhållningssättet till 

världen hos informanterna?  

 I en kvantitativ undersökning från 1997 bland företagsledare i Finland var 

procentsatserna för globalistiska värderingar genomgående högre än procent-

satserna för nationalistiska värderingar. Det var i synnerhet ekonomisk globalism 

som fick starkt stöd bland respondenterna. Stödet var klart mindre för 

identifikatorisk eller miljöinriktad globalism.452 Men forskningsmetoden och 

undersökningsansatsen har betydelse för resultaten.453 Nationalismens miss-

kännande beror på att undersökningen uttryckligen frågar om sådant och 

frammanar reflexiva, ideologiska uppfattningar. Nationalismen kommer däremot 

klart fram i föreliggande undersökning med den tillämpade fenomenologiska 

ansatsen som inte uttryckligen frågar om företagsledarnas nationalism. Kommer 

1997 genomförda undersökningens uttryckliga globalism fram i ett intervju-

material som analyseras fenomenologiskt eller är mönstret även beträffande 

globalism avvikande i intervjumaterialet från surveyundersökningens resultat? Två 

frågeställningar som lyfts fram ur intervjumaterialet bör belysas, efter all tidigare 

analys av de nationella diskurserna. Den första frågeställningen berör det som inte 

är nationellt, dvs. avståndstaganden från ett nationellt sätt att tänka och kategorisera 

världen och verkligheten. Den andra berör globalistiska, världstillvända 

värderingar och representationer. Samtiden handlar som epok inte entydigt om 

antingen nationalism eller globalism, utan snarare om både ock. Element av båda 

förekommer sida vid sida; tidvis finns även en inkoherent sammanblandning av 

dessa ideologier hos en och samma individ. För att kunna göra samtidsdiagnos 

måste globalismens och nationalismens styrkeförhållande i individers tänkande 

analyseras. 
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13.1 Det som inte är nationellt 

 

 Förekomsten av avståndstaganden från det nationella innebär inte alltid en högre 

grad av globalism och globaliserat medvetande, trots att globalismen förutsätter 

avståndstaganden från det nationella. Generellt existerar många olika slags 

avståndstaganden från det nationella t.ex. religiösa, minoritetsetniska och regionala, 

vilka ibland är motsatta till globalismen. I detta sammanhang är emellertid endast 

globalistiska (och transnationalistiska) avståndstaganden intressanta. Nationa-

lismen är också – enligt den historiska globaliseringssyn som tillämpas – en aspekt 

eller ett skede av den långvariga globaliseringen av livsvärlden. Globalismen 

uppstår däremot i systemglobaliseringens fenomenologi (jfr Waters 1995:63), 

systemglobaliseringens ideationella slutpunkt och betyder som konsekvent och 

medveten ideologi att nationalismen redan lämnats bakom. Då dominerar sådana 

habitus som är anpassade till de transnationella fälten. Avståndstaganden från 

nationalismen innebär en nödvändig,454 men inte tillräcklig, förutsättning för 

globalismens förekomst.455 

 Bland informanterna förekommer i några sammanhang en strävan att se bortom 

det nationella. I talet om fusionsprocessens detaljer omkring t.ex. valet av 

nyckelchefer hävdas en medveten strävan att förbise det nationella: 
 

SV: […] allså man kan säga såhär att vi diskuterade aldrig dedär om, om 
balansen rent, utan va vi först gjorde va att vi försökte sätta oss ner o så 
komma överens om vem vi trodde, vem som va bäst på jobbe. Äh, o de 
blev ganska balanserat, [---] Men vi hade verkligen som mål att försöka 
strunta i den... nationaliteten o titta, titta på... sen tror ja vi hela tiden hade 
en koll på hur de egentligen såg ut.  

 

Balansen som informanten hänvisar till handlar om en symmetrisk rekrytering av 

chefer från båda länderna. En sådan symmetri har inte varit en ledstjärna för valet 

av direktörer. En fråga som ställdes var huruvida det fanns motstånd mot en 

specifikt svensk-finländsk fusion. Utgångspunkten för denna fråga var det 

emotionellt laddade förhållande som finländare historiskt har haft till Sverige och 

svenskar (jfr Virta 2002). Det är ibland psykologiskt lättare att undvika den 

svensk-finländska konstellationen genom dess historiska egenskaper. 

Informanterna svarar i alla fall att de inte fick sådana reaktioner där en svensk-finsk 

fusion skulle ha setts som motbjudande. Fusionen ansågs industriellt sett riktig och 

lyckad. Däremot omnämns ibland att alla inte har varit nöjda med fusionen. Men i 
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intervjuerna hänvisas inte uttryckligen till en nationellt baserad aversion till 

fusionen; oftast hänvisar informanterna i sin underförstådda beskrivning av sådant 

till andra segment i personalen än ledarskapet. Men det finns även strävanden att 

förbise nationella frågor för att få fusionen att lyckas: 

 
SV: […] och tittar man då på den processen så de som, för de första de 
som jag tror var viktigt i dehär, det va att vi betraktade för det första inte i 
denhär, de de som ändå skapade förutsättningarna för att få den här 
fusionen och fungera tror jag va att vi inte betraktade det som att [företag x] 
tog över [företag y] eller [företag y] tog över [företag x] eller Sverige var 
bättre än Finland eller Finland bättre, utan vi helt enkelt... Egentligen 
betraktade vi inte ens Sverige och Finland som likvärdiga utan Sverige 
innehöll tre länder Sverige, Danmark o, o USA och Finland innehöll 
Finland, Norge, Tyskland och också USA. 

 

Informanten säger att man undvek att se fusionen som en svensk-finländsk 

konstellation genom att inte betrakta den som ett företagsförvärv utan som en 

jämbördig fusion och genom att inkludera även de andra länderna med i tänkandet 

omkring fusionen. Det handlar om ett internationellt sätt att tänka för att undvika 

en potentiell nationalistisk fälla i fusionen. Samtidigt bekräftar informanten ändå 

nationens betydelse genom att sätta likhetstecken mellan land och kultur. 

 Diskussionen om kulturskillnader handlar oftast om nationella skillnader (jfr 

avsnitt 12.1.1), men det förekommer även avståndstaganden från ett sådant 

tänkande:  
 

SV: Trots att vi e i samma bransch, så [hade vi] olika marknadsposition, 
helt olika kulturer. Jag talar inte i så hemskt mycki nödvändigtvis om 
Finland – Sverige, utan också företagskulturerna. Jag sku våga påstå att de 
va man har lärt sig här [är] att [skillnaden i]  företagskulturerna kan vara 
betydligt större än dom nationella kulturskillnaderna.  

 

I synnerhet i ett av företagen som informanterna representerar finns en diskurs om 

större skillnader i företagskulturer än i nationella kulturer. Här kan spåras tecken på 

en transnationell ideologi i vilken nationens betydelse ifrågasätts. Även direkta 

konstateranden om att verksamheten redan lämnat den nationella ramen bakom sig 

förekommer: 
 

SV: I många av dessa, dessa sessioner så sade jag då att hej, att detdär 
inom finansieringen och i investerarrelationerna har vi varit internationella 
redan hur länge som helst och vi jämförs inte med finländska företag utan 
vi jämförs liksom med vår bransch företag alltså globally eller åtminstone 
Europewide… 
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En annan, mer framtidsinriktad diskurs omkring avståndstaganden från det 

nationella är tanken om geografisk expansion i affärsverksamheten: 
 

SV: [...] vi spikade det att att vi inte… vår vision är att bli ledande blablabla 
så, så det lyckas inte om vi bara håller oss som lokala mästare här, att vi 
måste liksom hitta de äkta metoderna att bli internationella och förstärkta 
annars klarar vi oss inte i konkurrensen i det långa loppet. 

 

Avståndstaganden från det nationella förekommer, men klart i mindre utsträckning 

än den vardagliga utgångspunkten i en självklar nationalism. Avståndstaganden är 

snarare framtidsinriktade så att det nationella anses ge vika i framtiden och att den 

nutida nationella verkligheten inte kommer att fortleva särskilt länge till. 

Informanterna ser redan tecken på en postnationell tid: 
 
SV: […] om vi tänker på dagens ungdom, så vi levde ju, eller ja levde i alla 
fall, ja har nu 38 år på nacken så, så vad heter det, ändå i en ganska 
skyddad värld var det ännu inte var så vanligt att liksom, att man såg inte så 
mycki fast ren då var det annorlunda. Jag talar om sjutti-åttitalet. Men om 
vi tänker på dagens ungdomar liksom, gränserna alltmer utplånas o du får 
tillgång till mera information. De blir lättare att resa, att röra sig etcetera. Så 
de e klart de, att va händer om tie-femton år, i det perspektivet. O, o det 
föds varje år ungefär sextitusen finländare som egentligen, ska vi säga, har 
datorn nollställd (skratt), om man får vara elak. De vill säga, de finns inga, 
det finns ingen hemmamarknad, [---] de finns int starka band nånstans.  

 

Framtidens människa har kanske nollställd dator. Men även här är den kategori 

människor som föds nationell. 

 

 

13.2. Globalism 

 

Tänd ett ljus och låt det brinna, låt aldrig hoppet försvinna, det är mörkt nu, 

men det blir ljusare igen. Tänd ett ljus för allt du tror på, för den här planeten 

vi bor på. Tänd ett ljus för jordens barn.  

  Triad / Tänd ett ljus (lyrik: Lasse Lindblom & Niklas Strömstedt – 1988) 

 

Finns det bland informanterna globalistiska världsmedborgare med ”nollställd 

dator”?  

 Med globalism avses en ideologisk aspekt som består av en världstillvändhet och 
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ett intresse för världsomfattande händelser och fenomen. Globalismen har också en 

praktisk, livsvärldsinriktad sida som består av kosmopolitiska vanor, traditioner 

och verksamheter med hela jordklotet som referensram. Sålunda utgörs 

globalismen av varierande fenomen och personliga livsstilar såsom förespråkande 

av globala marknader och frihandel, verksamhet i transnationella miljörörelser, 

kamp för mänskliga rättigheter, intresse för världspolitiken, etnisk matlagning samt 

intresse för turism, avlägsna platser och långa resor.  

 I intervjumaterialet förekommer globalistiska utsagor endast sparsamt. Såväl i 

det affärs- och ekonomirelaterade talet, som i det övriga mer generella talet är 

globalismen nästan helt frånvarande. Man är tvungen att läsa noggrant, teoristyrt 

och mellan raderna för att hitta sådana ideationella element. Ulrich Beck (2000a) 

erbjuder uppslag till en teoristyrd analys av förekomsten av globalism. Beck 

hänvisar till olika felslut hos globalisterna. Han ger ett begränsat innehåll till 

globalismen som begrepp och hos honom hänvisar begreppet till ekonomin. Jag 

anser i enlighet med Albrow (1996:83-84, 141-162) att globalismen handlar om en 

större ideologisk process av världstillvändhet än bara betoningen av den 

ekonomiska dimensionen. Även Ruuska (2000:371) efterlyser en bredare syn på 

globalismen hos Beck. Det Beck (2000a) lyfter fram belyser ändå aspekter vid det 

globalistiska tänkesättet hos aktörer inom ekonomins fält och kan användas som en 

riktlinje för spårningen av globalistiskt tal. Becks författarskap fungerar som 

riktlinje i en globalismanalys även på ett annat sätt. Med tillämpning av Albrows 

globalismdefinition är Becks egen teori globalistisk. Sålunda fungerar det som 

Beck tar fram i sin teori om den andra moderniteten som indikatorer på globalism 

(Beck 2000a & 2000b). 

 Den tydligaste formen av globalism är anknuten till urbanitet och åsikten att en 

global stad utgör förutsättningen för lokaliseringen av bolagets huvudkontor: 
 

MH: De att ni nu e i London att va ha de fått för betydelse eller varför, hur 
hänger de ihop me organisationsstrukturella förändringarna o integrations-
arbete o så vidare, e de för marknadsföringen, kunderna e där eller, eller e 
de produktionen som blir styrd därifrån eller e de citypengarna?  

 
SV: Näe ja tror inte de e, de vi använder, använde som argument e ju 
närheten till den finansiella marknaden. De e klart att de e bra, men de e 
inte ett avgörande argument att flytta, utan de avgörande argumentet för att 
vi finns i London handlar väldigt mycke om, de e två saker de handlar om. 
Den ena e, direkt efter sammanslagningen då satt… hade vi fortfarande 
våra [---] kolleger sittandes i, öhm Helsingfors vi hade våra   [---] kolleger 
sittande i Stockholm eller i [annan plats i Sverige], o då träffades vi på 
möten på olika sätt o vis, o de gick ganska bra va, de e ingen tvekan om de. 
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De gick förvånansvärt bra me tanke på geografisk skillnad, men när vi 
hade gjort dedär i kanske, ja va kan de ha varit, ett och ett halvt år, tog vi 
en ordentlig funderare o sa va, om vi nu kan se hur vi kan förbättra 
utvecklingen för företaget framöver, va e de då för saker som vi kan se 
över. O då sa vi, de e klart som fan att de e klart att de e bättre om 
ledningen sitter samlad nånstans va. Vi får snabbare beslutsgångar, o även 
om vi reser mycket, ja har fyra, alltså tre av mina London kolleger är här 
idag (skrattar) som jag hade möte med igår i London va, de e ganska 
festligt va, men så e de ändå skillnad. För de e alltid ett par dar i veckan 
man e i London. Med nån av dom, o man går bara in på rummet, okej sitta 
ihop bättre än att sitta isär, speciellt när vi är nysammanslagna även om vi 
jobbar bra ihop. Okej, var ska vi sitta då, Helsingfors? Näe då säger ju, då 
säger svenska sidan då o svenska samhället, näe då blir de, Helsingfors är 
inte attraktivt o flytta till. Sitter vi i Helsingfors som har de bästa [---] 
industriklustret i Europa, kanske ett av dom bästa i världen allså. Ja menar 
Helsingfors e fantastiskt [---] Men de e bara att konstatera att Finland är 
inte, Helsingfors är inte en attraktiv stad [---]. Om Helsingfors inte går, går 
Stockholm? (skrattar) [---] Alltså om inte, inte Helsingfors så går 
Stockholm? O de e, Stockholm e kanske lite lättare va, lite mer, lite bättre 
flygförbindelser. Lite mer internationellt, me lite större stadsamhälle. Men i 
grunden e de samma problem, (MH: Jaha, lite mer i hjärtat – [skrattar]) 
Ja'a visst, vi vill bli ett internationellt bolag, inte bara svenskt. Ja tror såhär 
va, vi hade förlorat många av våra finska chefer på sikt efter att ha, ha 
verksamheten i Stockholm. Öhm, kanske lite lättare än, än öhm en svensk i 
Helsingfors  [---] öhm men ingen av dom, om man vill ha in andra 
mänskor me andra perspektiv, då gäller de ju att hitta på ett alternativ ute i 
Europa. O där tittade vi på ett antal, Zürich e möjligt, ligger utanför EG, e 
inte riktit bra va. Ähm Bryssel, skattemässigt svårt utav ett antal perspektiv. 
Düsseldorf går inte på grund av corporate tax laws o olika saker. Då blir 
de kanske London o Amsterdam kvar. O vi bestämde oss för att lägga oss i 
dom, i det läget. O då fick vi använda London för att rekrytera in andra än 
svenskar o finnar. Så att vi dels kan börja attrahera in tyskar o ähm ska vi 
säga amerikaner, som finns i [bolaget] idag, o kan se att London e ett 
alternativ som e betydligt mer attraktivt än dom flesta. Inte alls alla, ganska 
många européer som också ser livskvaliteten i Stockholm o Helsingfors 
som hög. Men de finns många som inte kan tänka sig tanken de e ju så, 
kanske till o me kanske helsingforsbon, hej vill du flytta till Kemi. Eller.. Ja 
de e jämförbart. Ja, o kanske värre ur deras perspektiv va, vi går ju i alla 
fall inom landet. (skrattar) Skulle du vilja flytta till Luleå? Glöm de skulle ja 
säga, skulle aldri flytta till Luleå. De e inga fel på Luleå men liksom glöm 
de bara. Öhm men sen e de också så att England, London har ju delvis, på 
en del områden en väldigt bra arbetsmarknad va, som vi har en ny chef för 
Investor Relations som e engelsman som vi har tagit in. O vi har en chef 
hos mig som e ansvarig för Compensation Benefits som också e ett starkt 
område va  i England va. Där vi tar in dom lokalt, o som vi aldrig fått till 
Sverige eller Finland va, utan vi hade fått en svensk eller finne som, som 
hade tagit dom jobben va. Och i o med att vi blir då mer o mer globala o 
internationaliserade så tycker vi de e bra att vi får en uppblandning. Ähm 



245 

även om ja tror att vi e stolta över att va ett svenskt o finskt företag de e de 
vi e va, den bärande kulturen i [företaget] den e svenskfinsk.  

 

Klarare globalism än denna kan inte hittas i intervjuerna. Personen hänvisar till 

urbanitet, finansmarknad, rekrytering av specialiserad arbetskraft, flygförbindelser 

och global affärsstrategi. Men även i detta citat förekommer globalismen turvis 

med nationalismen.456 Informanten hävdar i förbifarten att det kunde tänkas vara 

lättare att flytta till en liten ort inom landet än till en ort i det andra landet. 

Stockholm och Helsingfors jämförs med små orter medan London erbjuder ett 

attraktivt alternativ.457 På London tillämpas inte logiken om att det är svårare att 

flytta till en ort i ett annat land än till en liten ort inom landet. Utsagan är i linje med 

teorins uttalanden om globala städers attraktivitet för företag och deras ledare (jfr 

Hannerz 1996; Sassen 1998:204; Sassen 2001). Någon reflektion över närheten till 

Ryssland – i traditionell svensk-finländsk stil – förekommer inte. En annan 

informant berättar däremot att lokalisering i Helsingfors för svenskarna i många 

avseenden skulle innebära ett steg ”bakåt”. 

 Förekomsten av marknadsfundamentalism och nyliberalism framförs ofta som 

aspekter av globalism (Bauman 2000; Beck 2000a:9-10, 88, 117-128; Bourdieu 

1999; Kiljunen 1999:187; Thörn 2002:92-93). Enligt Beck (ibid.:118) innebär 

detta en metafysik om världsmarknaden, som är monokausal, ekonomistisk och 

hävdar på ett förenklande sätt att globaliseringen drivs fram endast av den 

ekonomiska dimensionen. Frihandelsideologin dominerar bland sådana globalister 

och de hävdar att frihandeln medför bästa möjliga välfärd för de flesta människor. 

Den nyliberala globalismen anser politisk reglering av ekonomin vara icke 

önskvärd (Kiljunen 1999:195). Denna typ av globalism och t.ex. tal om 

skattelättnader förekommer nästan inte alls i intervjumaterialet. Det är oväntat mot 

bakgrunden av vad som skrivits om aktörer inom ekonomins fält och vissa 

inflytelserika ekonomiska aktörers politiska uttalanden i massmedial offentlighet 

(jfr Ollila 2001; 2003; Härmälä 1998:2; Vainio 2002). 

 Det ovan (på sid 175-176) presenterade citatet om expansionsstrategin pekar i 

alla fall (vid sidan av nationella ramens status som förflutet) på en marknads-

globalism. Företagen strävar efter att erövra nya marknader och förstora sina 

hemmamarknader. Denna form av globalism förekommer hos informanter från 

alla berörda företag och utgör det ideologiska bränslet för utbyggnaden av en 

transnationell organisation (jfr del 2). Den utsträckning som en sådan ideologi 

internaliserats varierar likväl mycket bland direktörerna. Renläriga globalister 

förekommer inte. Ingen talar varmt för en global marknad utan politisk styrning. 
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Det är vanligt att expansionen framförs av informanterna som krävande och 

jobbig, men nödvändig.  

 Beck (2000a) framför också det han kallar ”globaliseringsfarornas semantiska 

hegemoni” som en globalism. Han pekar på vad som kan betecknas som 

oundviklighetsdiskurser såsom faran att jobben förflyttas utomlands och att man 

förlorar i konkurrensen ifall man inte expanderar och effektiverar. Dessa är 

diskurser som glokaliserar genom den påverkan de har på kraven i inhemsk 

politik, t.ex. genom att staka ut gränserna för inkomstpolitiska och skattepolitiska 

krav. När informanterna framför expansionen som jobbig, men nödvändig pekar 

de på denna typ av defensiv, oundviklighetens globalism. Diskursen bland 

informanterna är dock inte avsiktligt politisk, utan hänvisar till affärs-

verksamhetens strategi. Men grundstämningen är defensiv i detta tal. Det handlar 

om: ”Hur skall vi hållas med i utvecklingen.”  

 Bourdieu (1999:61) omtalar de nationella kapitalmarknadernas minskade makt i 

och med deras avreglering. Erkki Pihkala (2001:312-325) framför samma 

argument specifikt för Finlands del. Utländska ägandet liberaliserades i Finland år 

1993458 och några informanter berättar att det var då internationaliseringen i 

Finland började på allvar. Informanterna uppvisar egentligen ringa globalism 

genom att de inte ger något ideologiskt stöd för den globala kapitalmarknaden. De 

åskådliggör däremot livsvärldens globalisering i berättelserna om sina upplevelser 

av liberaliseringen.  

 En ytterligare aspekt av livsvärldsförankrad, rutiniserad och kanske mindre 

reflexivt ihågkommen och medveten globalism är informanternas användning av 

engelskspråkiga termer och uttryck i berättandet. Det handlar både om affärs-

terminologi och vardagliga ordval. Engelskt språkbruk i talet förekommer ofta, 

vilket även återspeglas i denna text, och hänger delvis ihop med att företagen 

formellt gått in för engelska som koncernspråk. Bara ett av de fem undersökta 

företagen har svenska som koncernspråk. Detta överensstämmer också med Erkki 

Pihkalas (2001:305) konstaterande: ”globalsamarbetets språk är oftast 

affärsengelska.”459 

 Det är skäl att även diskutera sådan generell globalism som inte direkt hänvisar 

till den ekonomiska sfärens verksamhetsvillkor. Den generella globalismen 

framgår t.ex. i Albrows (1996) presentation av den globala epokens uttryck i form 

av människors livsinriktningar. Aktivitet i sociala rörelser kan exempelvis vara 

globalistisk. Det förekommer inget omnämnande av deltagande i transnationella 

miljö-, freds-, människorätts- eller konsumentrörelser i intervjuerna. Däremot 

produceras en form för globalism omkring den egna branschen som en 
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transnationell gemenskap: 

 
SV: Jag är också i nuvarande tidpunkt Europas [vår branschtillverkares] 
förbundsordförande, dit det hör alltså i praktiken alla europeiska [---] 
tillverkare inom branschen och vi har ett par, tre sammanträden i året där vi 
liksom rent träffas allesamman och där människorna känner, dethär är 
ändå en sådan en slags familjekrets denhär [branschen] så vi känner nog 
riktigt varenda en. 

 

I den teoretiska diskussionen om globalism är global etik, freds- och miljöfrågor 

och spatialitetserfarenheter i termer av krympande avstånd återkommande teman 

(jfr Bauman 2000). Av dessa framförs av informanterna egentligen endast den 

sista dimensionen av rörlighet och oberoende av avstånd. De mer filosofiska 

debattämnena verkar inte beröra informanterna på något uppenbart sätt. Resor och 

intressen anknutna till geografiskt avlägsna platser framförs i rätt så allmänna 

ordalag. Berättelser om besök på operan trots att man bor i en avlägsen stad utgör 

exempel på sådan globalism. Sommarstugor i andra ändan av landet – en för 

vintern, en för sommaren – är ett annat exempel på hur avstånd förlorat betydelse 

p.g.a. flyg och goda inkomster. Men i detta fall är sommarstugan ändå i andra 

ändan av hemlandet.  

 I litteraturen framförs även andra, mer indirekta aspekter på globalism. Den 

andra modernitetens mönster: individualismen och livsestetiken, dvs. upp-

byggandet av en personlig livsstil anförs som en aspekt av globalism (jfr Beck 

2000a:148). Det handlar om individen i konsumtionskulturen med en livsvärlds-

kreativitet där personliga symboler etableras för att hylla den egna identiteten. 

Individen jobbar för sitt eget estetiska projekt, inte för större idéella ändamål såsom 

nationen eller landet. Det är tveksamt om så generella aspekter borde tas med i 

analysen av globalism. Det kanske mer är fråga om ungdomlig egocentrism än om 

ett bestående globalistiskt mönster i individers liv.460 Men det kan konstateras att 

några större idéella orsaker till arbetet framförs inte i intervjuerna, såsom av 

Inglehart (2000:223) uppräknade postmoderna värderingar omkring miljö och 

kultur istället för ekonomisk tillväxt, medan däremot dyra personliga hobbyn och 

intressen med inslag av konsumerism nog förekommer. På detta mycket indirekta 

sätt, där globalismens indikation är konsumerismen snarare än den världstillvända 

kosmopolitismen, förekommer bland informanterna. 

 Individualismen är i Becks (2000b:79-105) teori även sammankopplad med ett 

kosmopolitiskt perspektiv. Här har internationell rätt ersatts av individbaserade 

mänskliga rättigheter, som möjliggör förbiseendet av nationalstatlig suveränitet och 
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avskaffning av okränkbarhet i interna angelägenheter. Ingen människo-

rättsanknuten kosmopolitism förekommer i intervjuerna. Avsaknaden av 

kommentarer om det s.k. kriget mot terrorism – som under intervjuperioden var 

den största globala nyheten med ständiga inslag i media – fungerar som en 

indikation på detta.  

 Hänvisningen till feminismen är ett annat mycket generellt och indirekt sätt att 

operationalisera globalism (Albrow 1996:140-141; Sklair 1991:24-25, 232-239). 

Globalismens samband med kön åskådliggörs i den genomförda undersökningen 

genom en form för kontrasterande tolkning som skapats av att informanten är 

avvikande. Genom att avvika från den rådande normaliteten blir många, för andra 

självklara och ouppmärksammade företeelser, problematiska. Men också förmågan 

att se det specifika och konstruerade i det normala ökar. För minoriteter finns 

sällan möjlighet till en oproblematisk naturlig attityd. Den enda intervjuade 

kvinnan tematiserar – med reflexiv medvetenhet om ovanligheten i att vara kvinna 

bland direktörerna – att krigiska metaforer ofta används för internationell 

expansion: 

 
SV: […] och det är sedan för oss en tillräckligt stark hemmabas när vi 
sedan måste ännu gå på riktigt ut i världen. Det har vi ju försökt göra redan 
i över tio år och fortsätter fortfarande att inom vissa valda sånahär 
spjutspetsområden försöker då, då nog också internationalisera. Inte vad 
som helst men att vi har försökt hitta domdär spjutspetsarna att när dessa 
strategitermer är uppfunna av männen när dom har alla sådana 
arményanser. Jag tycker att det är så förskräckligt att alltid tala om 
spjutspetsar när jag tänker där att med spjut dödar man alltid liksom, inte 
sant? (MH: jo just) så när jag går med spjutspets i kunden så är den ju 
dendär kunden livlös och när jag nu inte ha hittat på någon bättre term så, 
så, så, så, så… 

 

Den intervjuade kvinnliga ledarens uppmärksammande av krigiska metaforers 

oläglighet är betydelsebärande eftersom alla aktörer, oavsett kön, kan tänkas ha 

samma aggressiva affärsetos. Utsagan indikerar att den undersökta informant-

kategorin inte är särdeles globalistisk i termer av kosmopolitiska upplevelser av en 

gemensam mänsklighet. Direktörerna är ofta män som har genomgått armén. Det 

finns i expansionsstrategierna aspekter av fiendeland som skall erövras. Det 

använda språket har sådana imperialistiska inslag. Erövring är ett uttryckligen 

maskulint förfarande. Det kan tänkas att globalismen  sammanhänger med en 

genusaspekt som har betydelse bortom exempelvis yrkesgrupp, nationalitet och 

ålder. Och det kanske är så att den nyliberala marknadsglobalismens manligt 

militaristiska språk (Siltala 2003:338) antingen inte är globalistiskt eller så 



249 

representerar det en globalism i beckianska termer som är så avvikande att 

användningen av samma begrepp är meningslös. De mest globalistiska 

människokategorierna finns eventuellt bland unga individualistiska, västerländska 

kvinnor, som inte upplever konflikter i livsvärldsglobaliseringen. De har inte 

socialiserats till ett tänkande i termer av erövring och fiender i samma utsträckning 

som män. De är individer som har levt i systemglobaliseringens tid och erhållit 

dispositioner för handling under sådana omständigheter. De är mer inriktade på 

konsumtion än politik och konsumenten är globaliseringens människotyp (Bauman 

2000:76-81). Kvinnor är också allt mer aktiva i transnationella medborgarrörelser 

som förespråkar mänskliga rättigheter, ekologiskt hållbar utveckling och socialt 

ansvar. De manliga direktörerna i transnationella bolag tenderar inte vara sådana 

till sin dispositionsstruktur och är alltså begränsat globalistiska. 

 Om detta något spekulativa resonemang har giltighet mer generellt har det 

vittgående konsekvenser för övergången till en global epok. Eftersom 

transnationella direktörer är rika och har mycket makt, kan de med sin egen 

verksamhet påverka världens gång (Beck 2000b:94). Om dessa inte representerar 

en globalistisk medmänsklighet, genom att förespråka en jämnare global 

fördelning av materiella resurser och avskaffning av global fattigdom, samtidigt 

som de har stora resurser till sitt förfogande, kommer de fattigaste att kvarhållas i 

en lokalitet. De förblir platsbundna i sitt tänkande på den vardagliga överlevnaden 

(jfr Kiljunen 1999:207-210; jfr Bauman 2000:6, 70) och förhindras på detta sätt 

från att bli globalistiska och vara med om att föra mänskligheten till en global 

tidevarv. Men den både ekologiskt och socialt katastrofala utvecklingen undviks 

inte genom att ”dumma vita män”  tiger ihjäl den (Moore 2002) och därför är det 

skyndsamt med att skapa globalism. 

 Trots att ovanstående analys gått ut på att söka fram och analysera globalism 

bland informanterna stöder den i själva verket snarare den tidigare gjorda 

tolkningen att de ifrågavarande transnationella aktörerna fortfarande i mycket 

högre utsträckning är nationalistiska till sina tankekategorier än globalistiska. 

Empirin pekar alltså på en diskrepans mellan de etablerade transnationella fälten 

och aktörerna inom dessa fält; en diskrepans mellan system- och livsvärld. Och det 

är den senare som är arenan för den fenomenologiska globaliseringens dialektik. 

Verksamhetsomgivningen är transnationell och global, medan aktörerna bär med 

sig nationella sätt att gestalta verkligheten.  

 I följande kapitel kommer aktörernas vardagliga nationalism i termer av 

tankekategorier, dvs. vardagliga kunskapen och habitus att belysas idealtypiskt.  
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14 Habitusbaserade nationalistiska idealtypen 

 

Hur ser den idealtypiska vardagligt nationalistiska företagsledaren ut till sin 

habitus? Vilka mönster kan urskiljas i informanternas presentation av sig själva 

och sitt förhållningssätt till sin omvärld när de renodlas till en idealtyp? Idealtypen 

är ett presentationstekniskt och metodologiskt sätt att diskutera dessa 

frågeställningar som inte avslöjar de intervjuade personernas identitet. Den är 

också lämplig för att undvika personanalysens individualism. Med hjälp av 

idealtypen kan det generella och regelbundna lyftas fram som visar hur individen 

med dessa egenskaper under normala omständigheter skulle tendera att handla och 

uppfatta sin omvärld.  

 Men hurudant begreppsligt verktyg är idealtypen? Inledningsvis skall detta 

verktyg diskuteras och Max Webers produktion bör konsulteras i detta: 

 

Idealtypen förenar bestämda relationer och händelser i den historiskt givna 

verkligheten till en i sig motsägelsefri värld av tänkta sammanhang. I 

innehållsligt avseende har denna konstruktion i sig karaktären av en utopi, som 

man kommit fram till genom en tankemässig betoning av bestämda element i 

verkligheten. (Weber 1977:138) 

 

Weber har åskådliggjort idealtypens användning i sin beskrivning av olika 

auktoritetstyper. I synnerhet beskrivningen av den legala auktoriteten och den 

byråkratiska organiseringsformen åskådliggör idealtypens användningssätt (Weber 

1983:144-168). Idealtypen motsvaras inte – i sin individualiserade variant – av 

någon verklig, empirisk person, utan är en abstrakt konstruktion som sällan eller 

aldrig har en direkt motsvarighet i verkligheten (Weber 1983:4-5). Idealtypen kan 

jämföras med den av Hegel inspirerade abstrakta modellen över den 

fenomenologiska globaliseringen som världsandens idealtypiska frammarsch mot 

globalismen. Den konstrueras för att renodla någon bestämd aspekt av 

verkligheten. Hos individen t.ex. en bestämd egenskap. Idealtypens element finns 

alltid i olika grad hos de observerade individerna.  

 Idealtypen är inte en hypotes utan den anger riktningen för hypotesbildningen.461 

Idealtypen kan också användas vid idealistiska tidsdiagnoser. Weber skriver: 

 

Själva de ”idéer” som behärskar människorna i en epok, dvs. de ”idéer” som 
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är verksamma i människor på ett diffust sätt, kan vi – så snart det rör sig om 

mer komplicerade tankekonstruktioner – återigen få ett klart begrepp om 

endast i form av en idealtyp. Det beror på att de ju empiriskt lever i ett 

obestämt och skiftande antal individers tankar, och att de antar de mest 

varierande nyanser med avseende på såväl form som innehåll, klarhet och 

mening. (Weber 1977:145) 

 

Idealtypen uppfyller idealismens krav såväl ontologiskt som epistemologiskt. 

Weber skriver att den som drar slutsatserna av Kants kunskapsteoretiska syn inser 

att begreppen snarare är tankeredskap än objektivt giltiga (Weber 1977:156).  

 Weber presenterar idealtypen som i högre grad logisk, än empirisk (Weber 

1977:149-153; Weber 1983:4-5). Det är ändå betydelsefullt att bibehålla båda 

aspekterna vid konstruktion av idealtyper för att undvika de ontologiska problem 

som radikal idealism kan innebära. Genom detta kan även habitusanalysens 

empiriska och historiska inriktning bibehållas. Idealtypen kan med andra ord inte 

vara endast en artefakt av ren teori, utan måste gestaltas mot bakgrunden av 

empirisk och induktiv verksamhet. Idealtypen blir på sätt och vis sålunda ett särfall 

av många i en typologi av olika habitus. 

 Vid konstruktionen av en habitusbaserad idealtyp lyfts ett flertal dimensioner 

fram. Idealtypen hänvisar till ett förflutet, till vanor hos individen och till 

valmekanismer inför framtiden och i olika situationer. Habitusbaserad innebär en 

historiskt skapad förmåga hos individen att producera praktiker som kan klassi-

ficeras (nationalism/globalism) och förmågan att själv klassificera praktikerna. I 

relationen mellan dessa skapas livsstilen (Bourdieu 1991:298). Men i detta 

åskådliggörs även livsvärlden. Idealtypen är inte individuellt rationell, utan 

habituell. Den baseras på vardagslivets utformning med dess vanor och självklar-

heter. På denna punkt avviker den från Webers i rationalitet (eller irrationalitet) 

baserade idealtyper, och Webers erkännande av impulsers, vanors och oanade 

subjektiva meningars stora förekomst (Weber 1983:5, 16) måste utvecklas till en 

möjlighet att skapa en annorlunda, mindre individualistiskt självständig idealtyp. 

Den habitusbaserade idealtypen är rationell enligt en samhällelig rationalitet så att 

den produceras av samhället och fungerar utifrån samhällets helhetsintressen som 

en rationell reproduktion av denna. Sålunda reproducerar den nationella habitusen 

också nationen som kollektiv, utan att aktören alltid anar denna bakom ryggen 

verkande ”subjektiva mening”. Att idealtypen med en samhällelig rationalitet 

aldrig förverkligas i sin begreppsligt rena form, bevisar att funktionalistiska 

förklaringar av beteendet är otillräckliga och att samhällssituationen aldrig präglas 
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av entydighet, utan karakteriseras av dialektiska motsättningar. 

 C Wright Mills (1981:130) presentation av företagsledarnas egenskaper belyser 

på ett allmänt sätt hurudana individer det rör sig om i undersökningen. 

Företagsledare tenderar enligt Mills inte att läsa böcker. Om de läser så handlar det 

om litteratur om ledarskap. De uppvisar vanligtvis inget kulturintresse. Sitt liv har 

de inordnat på ett sätt att de bor utanför staden i bättre områden och i dyra 

bostäder. De tillhör inte det Mills (inspirerad av Thorstein Veblen) kallat 

fritidsklassen, men de har fler bekvämligheter än befolkningen i genomsnitt. Dessa 

personer präglas av en snabbhetens kultur och de värdesätter en förmåga att vara 

kortfattad på grund av sin ständiga tidsbrist. De förhåller sig tveksamt till andra 

som talar länge, men kan själva hålla långa tal och muntliga anföranden. Eftersom 

de inte är litteraturintresserade och har tidsbrist så tenderar de att plocka åt sig stora 

delar av sin kunskap från vänner och vid konferenser och middagsbord istället för 

genom systematiska studier.  

 Många av dessa egenskaper stöder ett nationalistiskt sätt att tänka. Dessa 

människor är inte inriktade på att tolka och förstå sin omvärld eller omformulera 

verkligheten och öppna nya begreppsliga rymder. I sin egenskap av lagledare och 

riktgivare för verksamheten konsumerar de redan existerande sanningar snarare än 

producerar nya. Detta är ett genomgående mönster även i den vardagligt 

nationalistiska aspekten i dessa människors habitus. 

 Den vardagligt nationalistiska idealtypiska habitusen har tre dimensioner och 

element. De är: 1) en i livshistorien förankrad struktur, 2) en nationell livsvärld, 

samt 3)  en nationsbaserad distinktions- och valapparat. 

  

1. Historiskt i socialisationen förankrad strukturerad struktur 

Elementen i denna dimension finns inte rent på föreställnings- och 

typifieringsnivån. De ansluter sig till en konkret genomlevd historia och ett verkligt 

levt liv. Element krävs för att den vardagliga nationalismens fenomenologiskt 

centrala element, gestaltningen av världen nationellt, skall uppstå.462  

 

 * Tidig socialisation:  

Personen är uppvuxen på någon landsort i sitt hemland. Denne har föräldrar som 

tillhör majoritetsbefolkningen. Inga utlänningar förekommer i den närmaste 

familjekretsen. Metropolens sociala och kulturella mångfald minskar uppkomsten 

av rigida tanke- och kunskapskategorier. Normalitetens entydighet under rurala 

omständigheter skapar däremot vardaglig nationalism. Området av common sense 

är stort och entydigt under dessa förhållanden och under nationalstatsepoken.  
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 * Social bakgrund:  

Personen har offentligt anställda medelklassföräldrar (lärare, tjänsteman, officer) 

med ”nationella” mandat, dvs. föräldrarna har arbetat för implementering av 

statens politik. Vuxit upp till en inställning att arbetet är anslutet till nationen. Man 

arbetar enligt denna inställning för ett nationellt syfte och arbetet har 

nationsanknutet symboliskt värde. 

 * Geografisk mobilitet:  

Har under hela sitt liv bott i samma land.  Aspekter av mentala resor i anslutning 

till rumslig rörlighet har under uppväxten skett endast i ringa grad, i form av 

semesterresor.   

 * Sekundär socialisation:  

Har genomfört värnplikt och grund-/folkskola. Högre utbildning genomgåtts i 

hemlandet. Socialisationen till affärsvärlden har skett i ett företag från hemlandet 

och i hemlandet. Nationen har inkorporerats och internaliserats systematiskt genom 

statens ideologiska apparater och i det nationella rummet. Detta har skett under 

omständigheter av identitets- och personlighetsutformning i formativ ålder och 

genom utbildning. Ingen omsocialisation till globalism har skett. 

 * Biografin som en del av generell historia:  

Uppvuxit och levt under moderna nationalstatsepoken i ett land där statens 

legitimitet varit ohotad under personens livstid. Nationen har blivit självklar genom 

detta. Nationens självklarhet är av den art att personen sällan ens reflekterar över 

den. Den får en högre grad av reflexivitet under nationella högtider. Under andra 

perioder är den en rutinmässig aspekt av vardagslivet. 

 

2. Nationellt inramade rutiner och vanor: hobbyn, intressen, tale- och 

tänkesätt: 

Denna dimension – med dess fyra grundkategorier – är fenomenologiskt central i 

vardaglig nationalism. Världen – såsom den konstruerats – kommer till uttryck här 

och reproduceras kontinuerligt som en hermetiskt sluten cirkel av självklarhet.  

  

a. Tal och tankar:463 

Inom denna kategori utvinner personen material för sin världsbild och beskrivning 

av världen och verkligheten ur nationalistiska samhällsdiskurser. 

 

* hävdar existensen av och betonar nationella kulturskillnader.  

* representerar och hyllar folklighet. Strävar efter intersubjektivt samförstånd 

(konsensus) i diskussioner snarare än ger order eller är oenig och kritisk. 
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Samtalsinriktad. 

* konstaterar nationella marknader, smakpreferenser och landsmässiga skillnader. 

* noterar nationell organiseringsform, nationaliteters förekomst och nationell 

representation.  

* använder krigiska metaforer. Talar om tävling och konkurrens.  

* upplever möten med personer från andra länder som internationella. Den egna 

nationen upplevs som Vi.  

* uppfattar samhället synonymt med land. Använder sig av landsmässig statistik 

och forskning som grund för tolkningar och beslut. 

b. Rutiner och vanor: 

* Nationell massmediekonsumtion. Läser inhemska tidningar, ser på hemlandets 

television, lyssnar på hemlandets radio.  

* Har pengar till överflödskonsumtion. Tillgångarna förbrukas huvudsakligen på 

investeringar, inköp av varor och egendom  samt semestrar i hemlandet. Detta är 

en motsatt verksamhet till det Bauman (2000:7) kallar ”jordägarskap på distans”, 

som tillämpas av globala eliter för att  undvika skatter.  

* Umgängeskretsen består huvudsakligen av landsmän.  

Umgås på fritiden med affärseliten från det egna landet. Är aktiv inom olika 

nationella ekonomiska institutioner och organisationer. Tillhör den nationella 

affärseliten. 

c.  Intressen och inriktning: 

* Utelivsintresserad. Sommarstuga och natur erbjuder sinnesro och lycka. Dessa är 

kontraster till det vardagliga. Detta element hänvisar till den historiska 

konstruktionen av svensk och finsk nation omkring natur och landskap (jfr 

Frykman & Löfgren 1979:45-73). Elementet är med andra ord mera anknutet till 

den specifika kontext som undersökningens empiri behandlar än någonting 

universellt vardagsnationalistiskt vid naturdyrkan. Naturdyrkan kan nämligen 

också innebära en universalistisk globalism med betoning av miljöfrågor och 

naturskydd. Naturförhållandet som här avses och har vardagsnationalistiska 

egenskaper kan beskrivas i finländskt partipolitiskt avseende som snarare 

centerpartistisk än grön naturrelation. Men naturrelationen kan naturligtvis inte 

begränsas till ett särskilt partipolitiskt ställningstagande, utan finns hos alla partiers 

anhängare och även helt partipolitiskt ointresserade.464 

* ”Läggning” för hantverk snarare än tänkande.  

Hantverk binder till plats och konkretion och är ordnande. Tänkandet svävar friare 

och tillåter abstraktion. I hantverket är det möjligas och riktigas kosmos begränsat 

och givet. Det begränsas av materialet, verktygen, händigheten, den praktiska 
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uppgiften man står inför och kombinationen av dessa. Konsten blir annat än 

hantverk genom avsaknaden av ett sådant begränsat kosmos. Konstens kosmos 

utvidgas av tänkandet. De begränsningar som annars eventuellt finns saknas i 

uppgiften. Konstverkets uppgift är inte nödvändigtvis funktionell, utan kan vara 

vilken som helst och skapas av skaparens fantasi och innovativitet. Hantverket 

söker inte efter det nya eller alternativa tolkningar, utan rör sig inom fältet av 

etablerade sanningar. Detta element är dock endast en grov indelning. Tänkande är 

också förankrat i befintliga tankestrukturer och kan vara cementerat i det redan 

existerande. Tänkande är inte nödvändigtvis innovativt, utan kan vara mycket 

traditionalistiskt. Skolasticism, metodik, kanon och doktrinäritet är uttryck för 

detta. Men reflektionen  som en aktivitet att stanna upp och begrunda någonting, 

innehåller större möjligheter till en distansering av en vardaglig, självklar 

nationalism. 

* Sportintresserad snarare än kulturintresserad.  

Sporten indelar i vi och dem och innehåller tävlingselement. Nationen hyllas i 

synnerhet på  tidningarnas sportsidor (Billig 1995:11). Sporten pågår i ett etablerat 

universum av mening och idéer som ofta bestäms av regler. Kulturen strävar efter 

att söka ny mening och nya tolkningar, dvs. ett utvidgat idéuniversum. Den 

vardagligt nationalistiska företagsledaren följer med sportgrenar där landsmän är 

framgångsrika. 

* Intresse för hemvärn, skyddskår och frivillig försvarsverksamhet. 

Detta element har varit mer framträdande under tidigare skeden av historien. Den 

är nära anknuten till politisk nationalism och har i Finland varit allmänt 

förekommande i affärslivet under några årtionden efter andra världskriget. Numera 

finns en postmodern skepticism till ideologier av alla slag. Därför har detta 

ideologiska element relativt sett minskat i betydelse. Nu är ett sådant intresse mer 

ett uttryck för hobbyverksamhet och äventyr, och ingår i ett större sammanhang av 

habitus, livsstil och värderingar. 

d. Värderingar: 

* Hyllar patriotism. De symboliska skatterna är: ”hem, religion och fosterland.” I 

likhet med föregående element hänvisar även detta element till en mer politisk 

aspekt av nationalism. 

* Försvarar tradition och kontinuitet: ”Så här gjorde våra fäder och så gör även 

vi.” Detta element sammanhänger med den sekundära socialisationen och dess 

egenskap att tolka nuet som en fortsättning på det förflutna (jfr Berger & 

Luckmann 1991:182). Dethär är ett element som förekommer när den vardagligt 

nationalistiska sekundära socialisationen varit framgångsrik. 
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* Försvarar normalitet och ordning. ”Vi lever i den bästa av världar” är den 

relevanta filosofin inom den politiska högern. ”Lagom, ärlighet och skötsamhet” 

är vänsterns motsvarigheter. 

  

3. Distinktions- och valapparat – källa till val som riktas mot framtiden = 

strukturerande struktur 

Följande element hänvisar till individens anpassningsförmåga och flexibilitet; de 

visar kursen för dennes framtida bana. Förekomsten av dessa element hos 

företagsledare kan också ha en viss relevans för företagets framgång under globala 

omständigheter, under förutsättning att företagsledarens egenskaper har betydelse 

för företagets framgång.465 De följande dispositionella elementen berör också det 

som Bourdieu (1990) kallat habitus hysteresis och diskuteras i avhandlingens 

slutsatser i del fyra. Det bör dock betonas att elementen inte är fullständigt 

determinerade eller determinerande, utan rationell reflektion hos individen som 

analyserar omständigheterna och deras krav, kan leda till andra förfaringssätt. 

 Elementen åskådliggör en person som i stor grad avviker från de personer som 

Mika Raunio (2002:6, 47) beskriver som globalekonomins experter. Dessa 

experter flyttar och har egenskaper och kunskaper som kan användas globalt. 

Experterna utgör en ny elit som rör sig med globala strömningar, kombinerar 

gröna värderingar med en materialism och karriärsinriktning, betonar arbetets 

innehåll och vill vara kreativa oavsett plats. Människor inom ifrågavarande kategori 

är inriktade på symbolanalys och betraktar sig som globala nomader som flyttar 

p.g.a. intressanta karriärmöjligheter, förbättrade livsomständigheter eller erbjudna 

viktiga sociala relationer (Raunio 2002:6, 47). Förutom att de nedan presenterade 

idealtypiska elementen avviker avsevärt från denna nomadism, är globalekonomins 

experter ofta också uttryckligen experter och specialister. De tillhör inte de absoluta 

toppskikten i sina arbetsorganisationer. För dessa utgör flyttningen en möjlighet att 

accumulera kulturellt- och humankapital samt avancera på karriären (TT 2002:16-

18). Här undersökta individer har dock ofta en något högre ställning inom företaget 

än experterna. De är längre hunna i sina karriärer och mer etablerade inom sina 

fält.  

 * Relation till hemlandet:  

Har inte som avsikt att byta medborgarskap. Detta element kan hänga samman 

med en medveten nationalistisk ideologi. Beträffande den vardagliga nationalismen 

är medborgarskapets självklarhet dock intressantare. Självklarheten hänger ihop 

med nationalstatens etablerade roll. Staten erbjuder rättigheter och förmåner till 

individen som gör att medborgarskapet inte ifrågasätts. Eftersom nationalstaten är 
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outmanad, finns heller ingen vardaglig risk- eller katastrofmedvetenhet om att man 

eventuellt kan hamna att fly och skaffa annat medborgarskap under andra 

förhållanden. Detta förhållningssätt representerar motsatsen till en europeisk 

ekonomisk elits förhållningssätt i postkoloniala länder, där deras 

katastrofmedvetenhet förhindrar lojaliteten med den lokalitet de befinner sig i och 

identifikationen finns snarare med den gamla kolonialmakten.  

 * Intresse för geografisk mobilitet:  

Kommer antagligen inte att flytta utomlands. Detta element hänger samman med 

ålder, varvid delvis även med personens livscykel. Direktörerna är redan 

väletablerade i sina karriärer och behöver inte flytta för att avancera. Det har också 

visat sig vara svårare att rekrytera direktörer än experter till Finland från utlandet 

(TT 2002:18-21). Livscykelelement som Raunio (2002:50-51) pekat på som 

bakgrund till flyttbenägenheten har inte nödvändigtvis något med nationalism att 

göra. Däremot har aspekter av kohort (uppväxten under nationalstatsepoken) och 

av att ha rotats där man är (genomlevda år) ett samband med vardaglig 

nationalism. Personen har i sitt liv fästs både ideologiskt och historiskt till landet 

där denne bor och vill därför inte flytta. 

 * Kunskapsinhämtning och utbildningsintresse:  

Överlämnar utländska praktiker till specialister. ”Det kan inte förväntas att en med 

hans nationalitet skall kunna sådant.” 

 * Bildningsintresse:  

Turistar inte under arbetsresor utomlands. Begränsat intresse för att bekanta sig 

eller fördjupa sig i lokala förhållanden på de orter personen besöker i arbetet.  

 Samma beteendemönster kan även noteras bland globalister och kosmopoliter i 

en form för globalekonomins kultur, där kulturerna i globalekonomins 

organisationer kommer att påminna om varandra (Raunio 2002:10). Då finns 

ingenting i det lokala som är värt att bekanta sig med. Lokaliteten har endast en 

sekundär betydelse i flyttbesluten bland globalekonomins experter som flyttat 

utomlands och anpassningssvårigheterna har varit mindre i sådana arbetsmiljöer 

som karakteriseras av globalekonomins kultur (Raunio 2002:10; Trux 2000:267). I 

ifrågavarande sammanhang handlar beteendemönstret dock om ett bredare 

förankringssätt till världen där beteendet sammanhänger med en betoning av 

”business is business” och ”tid är pengar”. Den kosmopolitiska personen gör inte 

särskilt klar åtskillnad mellan arbete och fritid. De operativa cheferna är sannolikt 

mer lokala och vardagligt nationalistiska på denna punkt än företagens ägare som 

ofta tillhör det Mills (1981) kallat för fritidsklassen. Om de sistnämnda reser till 

enheter utomlands, reser de också för att se och göra annat än att arbeta.466 En 
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ytterligare jämförelse som klargör elementet kan hämtas från Ulf Hannerz (1996) 

presentation av antropologers respektive krigskorrespondenters arbetssätt. 

Antropologerna finns ofta i lokalsamhällen under rutinförhållanden och i vardagen 

för att lära sig levnadssättet i lokaliteten. De försvinner från stället vid kriser och 

konflikter. Krigskorrespondenten anländer vid kriser och umgås mest med andra 

motsvarande västerlänningar i lokaliteten (Hannerz 1996:112-124). Båda 

kategorierna är aktiva inom det globala fältet och är kosmopoliter, men 

krigskorrespondenten ger tillfälle till subjektiva metamorfoser i mindre 

utsträckning än antropologen. Krigskorrespondenten tenderar bibehålla sina 

nationalistiska tankekategorier i högre utsträckning än antropologen. Detta är en 

paradox med tanke på korrespondentens lösa koppling till lokalitet och dennes 

erfarenhet av många krishärdar. De operativa företagsledarna påminner om 

krigskorrespondenterna. 

 Konfliktlösning:  

Benägen att ta nationell sida vid konflikter och i sina lösningsmodeller. Det 

intressanta vid elementet utifrån vardagsnationalistiskt perspektiv är att individen 

lätt förnekar detta beteendemönster. Den rutiniserade aspekten vid gynnandet av 

de egna landsmännen och -kvinnorna är intressant i sammanhanget. Den handlar 

om en subtil förmåga att förstå landsmännens bevekelsegrunder och tänkesätt, 

medan andras motiv inte överensstämmer med personens vardagliga kunskap om 

rätt och fel. Detta kan uppstå vid situationer av tolkning av lönsamhetssiffror,467 

vid rationaliseringar och saneringar, vid val av best practice, samt vid vardagsnära 

förhandlingar och möten. I Sverige finns t.ex. erfarenheter av nepotism vid 

nedskärningar hos koncernledningen och ägarna i utlandsägda företag (Fagerfjäll 

1999:380). 

 Sådan är den idealtypiska vardagligt nationalistiska företagsledaren. Men det är 

inte endast den transnationellt aktiva företagsledaren som uppvisar dessa vardagligt 

nationalistiska egenskaper. De är vanliga bland alla företagsledare och även bland 

individer som är aktiva inom helt andra samhällssfärer. Kulturpersoner, tjänste-

män, journalister, fackföreningsledare, servicearbetare och många andra uppvisar 

vardaglig nationalism ofta i minst lika hög utsträckning som företagsledare.468 Så 

effektiv och genomträngande har den nationella kolonialiseringen av livsvärlden 

varit. 
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Del 4: Den globala epokens ofullbordan 
 

 

Leif och hans manskap är inte redo!  

Allehanda bevis finns på att de seglar enligt gammal  

invand östlig metod. Inte ens gammalt gnabb har upphört.  

Manskapet saknar sinne för det nya havet de befinner sig på.  

Varje besättningsman hamnar i det nya läget ut för sin egen  

personliga utmaning och några klarar inte av den.  

Har detta konsekvenser för farkosten och dess seglats? 
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15 Vardagliga nationalismens konsekvenser 

  

  ”Vishetens begynnelse är en hälsosam chock” 

                                                 (Toynbee 1949b:64) 

 

Flera temaområden har hittills behandlats som alla anknyter till den uppställda 

samtidsdiagnosen. Den tillämpade epistemologiskt idealistiska, fenomenologiska 

och dialektiska ansatsen har först illustrerats. Uppmärksammade globaliserings-

begrepp och -teorier har presenterats och diskuterats utifrån den tillämpade 

metateoretiska synvinkeln och ett utkast till teoretisering av globaliseringen har 

gjorts. Globaliseringen har ansetts innebära en livsvärldsförändring där personens 

värld stöter samman med en värld som blir större. Transnationalitet har diskuterats 

begreppsligt och betraktats som en social praktik. Även nationalismen har 

diskuterats och teoretiserats fenomenologiskt som en vardaglig företeelse av 

självklarhet, common sense, naturlig attityd, normer och typifiering av grupper. 

Dessa begreppsliga diskussioner har utmynnat i en tillämpning av Pierre Bourdieus 

teori om sociala fält på transnationella företeelser där matrisorganisation och 

marknader har utgjort två olika slag av transnationella fält. Fältens verksamhetssätt 

har diskuterats och även i korthet illustrerats empiriskt. Detta har skett översiktligt 

som ett utkast eller förslag till teoretisering av transnationalitet på ifrågavarande 

sätt. I avhandlingens del tre – som förhåller sig dialektiskt till del två om 

transnationella fält – har nationella tankekategoriers fortlevnad undersökts genom 

en analys av sådana aktörers tänkande som är aktiva inom de transnationella fälten. 

Förekommande diskursiva, vardagligt nationalistiska tankekategorier har 

illustrerats empiriskt och en idealtypisk, vardagligt nationalistisk habitus har 

konstruerats. Det har konstaterats att vardagligt nationalistisk verklighets-

kategorisering förekommer även bland transnationellt aktiva individer. I 

undersökningen har uppdagats att företagsledare i transnationella företag uppvisar 

vardaglig nationalism genom diskurser om nationella kulturskillnader, om 

nationens relevans i ägoförhållanden, om nationens betydelse för kunderna, om 

nationella marknader och konsumtionspreferenser, om nationaliteter som 

förekommer i företaget och om den egna nationella tillhörigheten. Det förekommer 

även underförstådd nationalism i företagsledarnas betoning av folklighet, i deras 

geografiskt begränsade massmediekonsumtion och i deras diskurser omkring 

utlandsresor. Även presentationen av företagsfusionen har nationella kännetecken. 

Företagsledarna uppvisar med andra ord en tydlig vardaglig nationalism. Men 
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nationalismen förekommer även som en form för intresse för aktörerna i 

transnationella omgivningar, vilket gör att den vardagliga nationalismen inte helt 

igenom är en irrationell företeelse i förhållande till det transnationella fältets krav. 

Den vardagligt nationalistiska habitus som förtfarande präglar den samtida 

individen kan uppfattas som ”det historiska begrepp [som måste] gradvis sättas 

samman ur sina individuella beståndsdelar, som skall tas ur den historiska 

verkligheten. Det slutliga och definitiva begreppet kan följaktligen inte stå i början 

av undersökningen utan måste stå i slutet.” (Weber 1990:47)469 Den vardagligt 

nationalistiska habitus som presenterats har alltså en giltighet för förståelsen av 

människans världsförankring och livsåskådning i den tid som är och för 

fastställandet av de tidsenliga kännetecknen i den stora, historiska globaliserings-

process som kallats för fenomenologisk globalisering.   

 Avhandlingens avslutande diskussion skall beröra tre olika frågeställningar som 

var och en hänvisar till inledningsvis uppställda frågor och till konsekvenserna av 

en nationalistisk habitus. De beskriver symptomen och konsekvenserna av den 

fastställda diagnosen för socialt liv. I den första frågeställningen diskuteras 

individens upplevelser av livsvärldens globalisering och uttrycken för denna 

process. I den andra diskussionen belyses habitus trögrörlighet, otakten mellan 

habitus och fält och svårigheterna i att personligen omvandlas i enlighet med den 

föränderliga världens krav. Denna diskussion går under benämningen habitus 

hysteresis. Den tredje och sista diskussionen återvänder till samtidsdiagnosen mer 

konkret i den specifikt nordiska kontexten och relationen Sverige-Finland genom 

en diskussion kring den internationella tidsepoken och dess asymmetri. Genom 

dessa aspekter eftersträvar jag att belysa vissa utvecklingslinjer i den dialektik som 

finns i den västerländska, i synnerhet nordiska individens nutida sociala 

predikament, i relationen mellan transnationella sociala fält och nationellt inramade 

habitus. 
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15.1 Livsvärldens globalisering 

 

Främling, vad döljer du för mig, i dina mörka ögon? 

En svag nyans av ljus någonstans, men ändå en främling... 

så känner jag för dig,  jag ber dig, låt mig få veta: 

vem vill du vara? kan du förklara det för mej? 

Främling / Carola Häggkvist (Text: Monica Forsberg 1983) 

 

Undersökningens första fråga tarvar ett svar. Svaret är preliminärt och dess 

empiriska bevisföring otillräcklig. Empirisk forskning om flera grupper och 

lokaliteter i den västliga världen krävs för att uppnå mer evidens för den gjorda 

tolkningen. Ämnet är stort och kan inte uttömas inom ramen för en 

doktorsavhandling. Men med dessa reservationer hävdas följande: Fenomeno-

logisk globalisering har pågått länge och kanske lika länge som systemvärldens 

globalisering, dvs. åtminstone fr.o.m 1400-talet.470 De sociala systemen är redan – 

såsom globaliseringsforskningen visat – i hög utsträckning globala och består av 

världsomfattande nätverk (Castells 2001:99). Globalisering har sålunda skett i 

bektansvärd utsträckning, men den har tillsvidare till övervägande del varit 

systembaserad. Under de senaste dryga tre årtionden har också den 

fenomenologiska globaliseringen fått större närvaro. Genom uppkomsten och 

konsolideringen av transnationella sociala fält har livsvärldsglobaliseringen 

accellererat för sådana grupper som är transnationellt aktiva. Grupper förekommer 

redan för vilka jordklotet och en universell mänsklighet utgör referensen för tanke 

och handling. Men livsvärldens globalisering är inte slutförd eller processen 

fullbordad, så att västerländska människor generellt eller i övervägande grad skulle 

vara kosmopoliter och ha blivit globalister. De besitter fortfarande partikulära 

nationalistiska världsbilder.  

 Fenomenologisk globalisering har pågått länge och har haft många 

revolutionerande perioder. Den har innehållit ingredienser som då omkullkastade 

hela universa, men sedermera kommit att betraktas som självklara. Övergången 

från geocentrism till heliocentrism, upptäckten av nya kontinenter, skapelsen av 

nationalstater vars medborgaridentitet ersätter gamla lokala by- och regionala 

identiteter, rymdfärderna och månlandningarna, samt det industriella samhällets 

sammanpressning av tid och rum har inneburit subjektiva metamorfoser som i 

vissa generationer kunnat innebära enorma omvandlingar av begreppsliga 

universa. De har varit problematiska upplevelser som frammanat reflektion (jfr 
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Heiskala 1994:151) och krävt alterationer av enskilda individers världsbilder och 

tankekategorier och människor har fått lära sig ifrån gamla sätt att tänka och 

handla.  

 I dagens värld är de subjektiva metamorfoserna ingalunda mindre aktuella. En 

period med illusorisk relativ stabilitet och föreställning om kontroll fanns efter 

andra världskriget i den bipolära världsordningen (jfr Bauman 2000:57-58). 

Politiken var grundmurad i socialism och kapitalism och ekonomin låg (relativt) 

stabilt i nationalstaternas händer (ibid.:56). Informationsteknologiska revolutionen 

inleddes på 1970-talet men kom igång på allvar först 15 år senare (Castells 

2001:76-77), men av människan framställda materiella tillgångarna ökade och 

olika tekniska uppfinningar påverkade västerländska människors vardag. Trots att 

vissa individer också då upplevde det som Alvin Toffler (1973) så slagkraftigt 

kallat ”framtidschocken”, var en allmän teknikoptimism rådande under 

ifrågavarande period.471 Den snabba accelerationen i händelseflödet och rummets 

sammanpressning sker i samband med rymdfärderna, den informations-

teknologiska revolutionen och den bipolära världsordningens sammanbrott. Det 

händer under en tidsperiod på 30 år, mellan 1961 och 1991. Och det är då den 

spatiala dimensionens förändring blir mer framstående än det temporalas 

förändring mot obeständighet.472 Fenomenologisk globalisering får en likadan 

essentialitet i mänsklighetens upplevelser som hände i historiens stora världs-

bildsförändringar.  

 Arnold J.  Toynbee (1949) påpekar med historikerns insikt vikten av försiktighet 

vid tolkningar av den egna tidens särprägel. Denna den synkrona sociologins 

reflexiva dilemma (se Vähämäki 1996:276) – som inte alltid kan lösas 

inomdisciplinärt – minskas i sammanhanget av att även historiefilosofen Toynbee 

(1949:50) anser nutiden vara en exceptionell tid där världen förts samman genom 

teknologiska hjälpmedel och under västerländsk ledning. Toynbee (ibid.) tillämpar 

långa perspektiv på tiden, som i och med tidens sammanpressning inte längre kan 

anses giltiga. På grund av förändringarna är det skäl att betrakta nutiden som  

tidsmässigt kort – samtiden handlar kanske om tio, tretio, eller högst femtio år. 

Den fenomenologiska globaliseringen sker nu omkring den spatiala bestämningens 

minskade betydelse för sociala arrangemang (jfr Toffler 1973:60-75). Exempelvis 

en ökad multikulturell vardagsverklighet, transnationella sociala fält, diffusion av 

innovationer samt massmediala simultanitetens och virtuella verklighetens 

vardagliga aktualitet är företeelser som globaliserar livsvärlden och transformerar 

människors tankekategorier.  

 Skapelsen av en global humanitet med jordklotet och människan som referens 
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för tankekategorierna och handlingen är den hypotetisk-logiska riktningen i 

fenomenologisk globalisering. I det långa loppet torde nationalismen överges i 

denna utveckling. Men processen karakteriseras av en dialektik och de existerande 

tankekategorierna utövar tvång och konserverande verkan på sina bärare. 

Människans habitus är trögrörlig och en subjektiv transformation genomförs inte i 

en handvändning. Nu bevittnas en tidsepok där de vardagligt nationella 

tankekategorierna och verklighetsbilderna ännu håller tag i den sociala aktören. I 

den snabba förändringen, och som ett resultat av systemvärldens ökade 

transnationalitet och globalitet kan de också accentureras som ideologiska doktrin. 

Utvecklingen mot globalism är alltså inte nödvändigtvis lineär eller kontinuerlig. 

 Människors fenomenologiska globalisering har olika ingredienser och 

konsekvenser. Tal om förändringens snabbhet och allt nytt man måste lära sig för 

att klara av vardagen är allmänt förekommande. Människor berättar om andra 

folkslag, idéer, sedvänjor och föremål som härstammar från andra världar och 

som de kommit i kontakt med. En sådan globalisering är inte nödvändigtvis 

negativ eller krisartad till sina konsekvenser, utan kan avspegla en personlig tillväxt 

och utveckling, men processen avspeglar ofta en dialektisk konflikt som finns 

mellan etablerade och relativt stabila vardagsuniversa473 och förändringens intrång 

i dessa universa. Även sådana globetrotters som de transnationella affärsföretagens 

ledare upplever livsvärldens transformation. De är inte färdiga kosmopoliter, utan 

måste genomgå en metamorfos för att bli sådana. Och denna metamorfos tar plats i 

olika vardagliga praktiker och rutiner där befintliga nationella tankekategorier 

utmanas och kommer att ersättas av nya. Sålunda beskrivs förändringen hos dessa 

aktörer bland annat på följande sätt: 
 

SV: Vi hade ett sånhärnt storseminarium för våra mellan o högsta ledning 
på trehundra personer här för två veckor sen i Paris, så de va vårt fjärde, 
den fjärde gången de anordnades och för fyra år sen när de va för första 
gången så va de tydlit sånhärna, tyskarna satt tisammans o svenskana satt 
tisammans o finnana satt tisammans, de fanns int nån sånhärn ska vi säga 
internationell sammanhållning. O nu när de va här i Paris så de va, de fanns 
inga sånahärna gränser mera  

 
  MH: Organisationen har mogna på någo vis mot mera globalt håll? 
 

SV: Jå mera internationellt. Man ha ju lärt känna varandra o, o, o flytta hit 
o dit o, o så att. Att de e ju alldeles naturligt att när man, två bolag går ihop 
att vi sku vara från samma nation så om man int känner varandra o de 
finns ett såndärnt tillfälle att man träffas så de e ju klart att man då går o 
pratar me döm som man känner [MH: jå just de] o, o där e en sånhärn 
mognadsprocess kan man kanske säga just som, som härrör sig från att 
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mänskor lär känna varandra alltså ja vill ännu en gång påpeka att maskiner 
fusionerar int utan de e bara mänskor.  

 

En livsvärldsinriktad förändring beskrivs av informanten som sammanhänger med 

konkreta erfarenheter av flyttningar, uppkomna bekantskaper med nya människor 

och avslutningsvis hänvisas det till fusionsprocessens och globala verksamhetens 

”mjuka” aspekter som sammanhänger med människors tankar, sedvänjor och 

inlärningsprocesser. Bland avhandlingens informanter framkommer mest frekvent 

en fenomenologisk globalisering i anslutning till resor, stressig och hög 

arbetstakt474 och nya utmaningar:475 

 
SV: Att om jag nu kommer ihåg första gången som jag for på Roadshow 
till London så undrade man med runda ögon att vad är dethär nu riktigt. 
Och när man hade alla världens stereotypier skapat i sitt eget sinne om 
dessa Londonbankirer i kritstrecksrandiga kostymer och när man hade sina 
första möten så tänkte man att hur skall jag nu klara mig här. Men att nog 
går det ju… [skratt] riktigt bra klarar man ju sig att inte är det desto 
märkvärdigare, märkvärdigare, men.. 

 
MH: någonslags chock var där då ändå sedan eftersom den så starkt och 
snabbt denhär internationaliseringen? 

 
SV: Nå inte vet jag, inte egentligen, inte upplevde jag den egentligen som 
någon sådan chock heller att ska vi säga att jag kanske undrade att vad är 
detta nu för hålligång. Och då började man bara i något skede notera att 
tiden går riktigt otroligt mycket med dessa och sedan i något skede så 
vaknade jag bara liksom på sätt och vis och vaknade upp att herre jösses 
det är ju detta. Vi är nu verkligen, att vi är ett helt internationellt företag där 
på finansierings- och investerarrelationssidan och sådant är det nu då 
tydligen men inte var det, inte upplevde jag det för att jag inte har betraktat 
det som någon chock, chock och inte var domdär svenskarna heller då i 
slutet på 80-talet någon chock så jag tror personligen åtminstone att där har 
hjälpt mycket det att när jag inte har liksom, att det att man har goda 
språkkunskaper. 

 

Informanten har upplevt en utmaning i de nya uppgifterna där förhands-

uppfattningar satts på prov och kullkastats. Upplevelsen karakteriseras inte som en 

chock. Personens yrkeskategori, chef i transnationellt företag, är också en 

förhållandevis flexibel homo economicus, rationellt inriktad på sin verksamhet. 

Dessa byter oftare jobb än andra individer och är vana med turbulenta och 

föränderliga förhållanden. De är med andra ord inga typiska traditionalister. 

Metamorfosen är lättare för sådana, men den måste likväl genomgås. 

Fenomenologiska globaliseringens konfliktfyllda kollision kommer alltså inte lika 
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tydligt fram hos dessa personer som hos många andra grupper i dagens 

västerländska samhälle(n). Många människor präglas av en kulturchock i sina hem 

och av det fasansfulla i upplevelsen av att tidigare kunskaper inte längre är 

tillräckliga. Informanten ovan har klarat av förändringsprocessen utan större 

problem. Men även hos denna informant förekommer illustrativa ord och 

formuleringar som förundran, stereotyp, hur man skall klara sig, uppvaknande, 

som visar att förändringen inte har varit problemfri. Dessutom har livsvärldens 

globalisering handlat om stor tidsanvändning i anslutning till de nya globala 

verksamhetsformerna. Att processen inte har inneburit en stark upplevelse av 

chock, motiveras med goda språkkunskaper. Världen har för personen så att säga 

redan från grunden varit större; intellektuella förutsättningar har funnits för att 

världen kan bli större. 

 Den fenomenologiska globaliseringen kan leda till en framväxande globalism 

och kosmopolitism. Världen som blir större kan med andra ord bli min värld. En 

sådan världsmedborgare har övergivit nationella tankemönster och handlings-

praktiker. Hon känner sig hemma i världen och alla är potentiellt hennes brödrar 

och systrar. Nationaliteten utgör ingen grund för bestämningen av vem man umgås 

med och vilka som utgör referensgrupperna. Toynbees (1949:142-143; 1957:231-

238) diskussion omkring herodianismen är belysande. Herodianen är en person 

som lär sig att vid övermäktigt motstånd kämpa enligt motståndarens villkor och 

dennes metoder och överger sina traditionella förfaringssätt. Det förekommer 

optimistiska tolkningar om de subjektiva metamorfosernas smärtfria automatik. 

Det har framförts om globala sammanhang att:  

 

För individen som fungerar som en del av globalekonomin innebär 

internaliseringen av fusionskulturen en naturlig utveckling i övergången från 

lokal och nationell, till internationell verksamhetsomgivning.476 (Raunio 

2002:54)  

 

Detta är en möjlig utveckling477 i den fenomenologiska globaliseringen. 

Utvecklingen är också mer sannolik för vissa herodianska människokategorier än 

för andra. Men andra sannolika alternativ är förstärkt nationell identitet som ett 

resultat av kulturella kontakter. Då sker ett verklighetsbevarande som ofta 

upprätthålls genom samtal. I kulturkontakter tematiseras kulturskillnader och 

nationell härkomst.478 I dessa samtal och vardagliga sammanhang är allt förutsäg-

bart enligt nationell typifiering. Då kan världen verka som tidigare, trots att den 

förändrats. Toynbees (1948:138-149; 1957:231-238) beskrivning av denna strategi 
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är zelotismen som vid övermäktigt motstånd klamrar sig allt hårdare fast vid 

traditionella sätt att handla. I all sin enkelhet är inte diskussionen om 

globaliseringens följder som en polarisering nödvändigtvis en förenkling. Bauman 

(2000:5-9) behandlar globaliseringens polariserande följder genom möjligheterna 

att vara rörlig och att  konsumera. De som inte har möjlighet till sådant är förlorare 

i globaliseringsprocessen. Fattiga och fångar är globaliseringens offer. 

 Det har empiriskt illustrerats hur identifikationen med landet och nationen 

fortfarande – och kanske oundvikligen – är rätt stark även hos en transnationell elit. 

Om identifikationen inte finns som positiv innehållslig identifikation, så finns den 

genom de vardagliga sätt som världen indelas i kategorier. Andra sidan av 

myntet479 är den förstärkta politiska och identifikatoriska nationalismen som en 

konsekvens av livsvärldens globalisering. Anthony D. Smith (1995) åskådliggör 

uttryckliga nationalismen som en konsekvens av ökad globalisering: 

 

Precis, detta [globala] ömsesidiga beroende uppmuntrar till etnisk och historisk 

jämförelse och spridning av etniska nationalismer genom att föra disparata 

kulturer i nära kontakt och öppet visa deras olikheter. När man lägger till 

moderna masstelekommunikationers makt att förstärka och förmedla dessa 

kulturella olikheter och historiskt unika karaktärer, faller vår ursprungliga 

paradox [av sammansmältning och av upplösning] på plats.  

 På samma sätt belyser det ökade ömsesidiga beroendet mellan statssystem i 

olika regioner i världen, såväl som Förenta Nationerna, olikheterna i kulturerna 

och binder många människor mer till en etno-historia och arv som de kan 

uppleva hotat. Känslan av oersättlighet hos ens egen kulturs värden blir mera 

akut när globala enhetligheter blir mer synliga.480 (Smith 1995:145) 

 

Smith hänvisar till nationalismens skapelse som en konsekvens av globalisering.481 

Konsekvensen är att nationalkänslan kan förstärkas av aktivitet i internationella 

sammanhang. Men även i den internationella migrationen tenderar individer 

snarare att gå mot en kulturell integration i den nya nationen än mot att skapa 

globalism och kosmopolitism.   

 Nationalismen handlar ibland om en försvarsreaktion och regression. En 

förstärkt traditionalism och nynationalism är en vanlig reaktion på den 

fenomenologiska globaliseringen (se Westin 1998:20). Utvecklingen kan bevittnas 

bland extrema grupper såsom nynazister och nyligen bland vanliga europeiska 

medborgare som i val röstat på nationalistiska partier. Nationalismen kan dock 

också ses som kunskapers omognad i en förändrad situation. Genom detta sätt 
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exponeras fenomenologiska globaliseringens långsamma framskridande både som 

individuell företeelse och som världshistorisk process. 

 De beskrivna utfallen av globalism kontra nationalism är motsatta. De äger 

explicit ideologiska egenskaper och i det senare fallet har de förmåga att skapa 

dramatiska politiska händelser. Det är emellertid inte den uttryckliga nationalismen 

som omkullkastar tesen om en global epok, utan den vardagliga. Mycket i den 

fenomenologiska globaliseringen tar sig vardagliga, banala uttryck i en så kallad 

Don Quixote-effekt,482 eller vad Bourdieu kallat habitusens hysteresis. Då handlar 

fenomenologiska globaliseringen om gradvisa skillnader mellan systemens krav 

och subjektiva livsvärldar. Människor tenderar då att agera i enlighet med sina 

invanda tankemönster och dispositioner, som om ingenting skulle ha hänt, trots att 

dispositionerna blivit anakronistiska och dysfunktionella.483 I nästa avsnitt skall 

denna subjektiva men sociala företeelse diskuteras i korthet. 

 

15.2 Habitus hysteresis 

 

Sverige, Sverige älskade vän 

En Tiger som skäms 

Jag vet hur det känns 

När allvaret har blivit ett skämt 

När tystnaden skräms 

Vad är det som hänt 

 

Välkommen, välkommen hit 

Vem du än är, var du än är 

 

Duka din veranda till fest 

För en långväga gäst 

I landet lagom är bäst 

Vi skålar för en midsommar till 

Färsk potatis och sill 

Som om tiden stått still 

... 

Kent / Sverige (Text: Joakim   Berg – 

2002) 

 

 

 

Som bakgrund till den förda fenomenologiska diskussionen finns sociala 

strukturens och sociala systemens betydelse och determinerande verkan. Har de 

förmåga att konstruera kultur och tankekategorier homologt med strukturella 

egenskaper?484 Blir människorna globalistiska om de sociala systemen är globala? 

Om detta antagande är giltigt impliceras också en hypotetisk linearitet i den 

fenomenologiska globaliseringprocessen mot globalism och en global epok, genom 

att systemvärlden redan globaliserats.485 Detta är också arbetets axiomatiska 

antagande på världshistorisk nivå, men den fenomenologiskt grundade reserva-
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tionen görs för att avbrott, diskontinuiteter och tillbakagång till tidigare ideationella 

begreppsapparater förekommer. Det har även påpekats att livsvärlden har sin egen 

praxeologi som inte nödvändigtvis är homolog med strukturer och system. Habitus 

hysteresis är uttrycket för avsaknaden av linearitet och en i reella sociala situationer 

och konstellationer förankrad avspegling av den axiomatiska världshistoriska 

processens ofullbordan och ambivalens. Habitus hysteresis: 

 

Det förflutnas närvaro i [ett] slags felaktigt förutseende av framtiden förevisad 

av habitus är, paradoxalt, klarast synlig när känslan för den sannolika 

framtiden förnekas och när dispositioner som är dåligt anpassade till de 

objektiva chanserna p.g.a. en hysteresiseffekt (Marx favoritexempel på detta 

var Don Quixote) sanktioneras negativt genom att miljön de i själva verket 

möter är för olik den de är objektivt anpassade till. I själva verket förklarar 

uthålligheten i primärbetingningens effekter, i form av habitus, lika bra sådana 

fall i vilka dispositionerna fungerar i otakt och praktikerna objektivt sett är 

dåligt anpassade till nuvarande omständigheter genom att de är objektivt 

anpassade till omständigheter som inte längre gäller.486 (Bourdieu 1990:62) 

 

De transnationella fälten ställer sina egna särartade krav på individen och 

kapitalarterna översätts i enlighet med fältets förhållanden. Men transnationella 

aktörer har under sin barndom och ungdom socialiserats till medlemmar av en 

nation. De har tidigare integrerats i den kulturella och normativa ordningen i 

nationen och fått sitt vardagsliv inordnat av nationalstatliga politiska och 

administrativa arrangemang. Aktörerna har umgåtts med sina landsmän enligt en 

vardagligt nationalistisk införståddhet och de har varit inbäddade i ett nationellt 

sammanhang. De bär med sig i sitt liv tankekategorier från denna tid. Som 

Bourdieu (1990:54; 60-61) skrivit har de tidiga erfarenheterna en stor betydelse, i 

och med att habitus har en konserverande verkan; den tolkar allt utifrån kommande 

enligt tidigare skapade scheman. Ju längre tid individerna befinner sig inom ett 

transnationellt fält, desto större är förutsättningarna att de anpassar sig till fältets 

krav. Eller annorlunda uttryckt: ju längre tid de transnationella fälten hinner verka, 

desto större är förutsättningarna för skapelsen av en transnationell habitus. Men så 

länge nationalstaten befästs inom de flesta samhällsområden utanför den 

transnationella verksamheten, befästs även dessa medvetandekategorier. Mycket av 

vardagen genomsyras av en historiskt institutionaliserad nationell självklarhet. Den 

finns i offentligheten, i umgänget mellan människor och i självuppfattningar. 

Genom att nationella tankekategorier rotats djupt in i medvetandet under en lång 
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tid i människans vardagliga liv och under en tidig, formativ ålder, och genom att 

kategorierna har blivit outtalade och oreflekterade självklarheter, är de inte lätta att 

ändra snabbt oavsett hur pragmatisk attityd personen i övrigt besitter. Ibland räcker 

inte en livstid till för att kunna genomgå en subjektiv metamorfos och 

dispositioners omvandling. Det krävs ofta flera generationer för en ny människa att 

växa fram (jfr Westin 1998:9).487 

 Individernas kulturella egenskaper behöver inte innebära några dramatiska 

konsekvenser för den transnationella ekonomins funktionsförmåga. Övergången 

till en transnationell och global värld sker inom ramen för en övervägande 

målrationell livsinriktning, som innebär att individer tenderar i stort sett att hålla 

jobbets krav, individuella känslor och upplevelser åtskilda. Att individers nationella 

habitus och transnationella fältens krav inte helt igenom överensstämmer innebär 

inte en så total omvändelse och transformation av de individuella dispositionerna 

som enligt Bourdieu (1979; 2000) krävdes av de algeriska bönderna i och med 

urbaniseringen och den kapitalistiska marknadsekonomins inträde genom 

kolonialiseringen. Den fenomenologiska globaliseringen i väst sker inom ramen för 

modern rationalitet. Hysteresis behöver med andra ord inte innebära stor dramatik. 

 Men med hänsyn till de transnationella fältens och globalitetens natur kan 

konstateras att en genomgripande förändring – som kunde kallas för ett epokskifte 

– har skett först i det skede när systemförändringarna planterats i medvetanden och 

inkorporerats av individer. Bourdieu påpekar att:  

 

En institution, även en ekonomi, är fullständig och helt livsduglig bara om den 

är hållbart objektiverad inte bara i saker, dvs. i logiken som transcenderar 

individuella agenter, inom ett bestämt fält, men också i kroppar, i hållbara 

dispositioner att erkänna och leva efter kraven som är immanenta inom 

fältet.488 (Bourdieu 1990:58) 

 

Situationen med habitus hysteresis, där institutionen inte objektiverats i 

människors habitus och systemets krav inte tillmötesgås utan benägenheter och 

dispositioner har överlevt fältets förändringar, kommer bland undersökningens 

informanter till tals t.ex. i följande utsaga: 
 
  SV: […] sen behöver man lite big boys som kommer då va o, o stöttar 

affären o pratar med [---] [namnet på en bank] ledningen i Sverige till 
exempel va. O dessa big boys då dom e nästan alltid finländare va. O om 
dessa big boys då knappt kan prata engelska va. O luktar mycke finländare 
då, då blir de inte så bra va. [---] vi har ett antal business area chefer o 
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business unit chefer som, som luktar jäkligt mycke finländare så att säga.  

 

Företagsledaren visar på nationellt kategoriserande i uttrycket ”luktar 

finländare”.489 Beskrivningen av ett gemensamt drag hos de flesta finländska 

ledare att sakna internationell ledarerfarenhet och ha bristfälliga språkkunskaper 

avspeglar hysteresis. Det är som personen skulle skämmas för företagets 

finländska big boys. Och om omgivningen tenderar att uppmärksamma 

finländarnas särart på ett negativt sett, är även detta ett uttryck för hysteresis. I den 

grad personen ändå har rätt, och ”luktar finländare” innebär någonting arketypiskt 

finskt och avvikande, så pekar han på ett hysteresis hos de finländska ledarna i 

situationer där det skulle behövas dispositioner för global affärsverksamhet.490 Två 

alternativa slutsatser om hysteresis kan dras beroende på om chefens utsaga tolkas 

som ett uttryck för dennes tankekategorier eller som sanningen om finländska 

chefer. 

 Men utsagan återspeglar ett tänkande som kan antas försvåra 

integrationsprocessen i ett nyligen fusionerat företag. Den kan tänkas avspegla en 

kritisk röst när man hamnat i ett förlorande lag efter att en uppgörelse gjorts, 

snarare än en chefs uppgift att integrera människorna i det nya företaget. För 

chefens förhållande till big boys kan knappast vara uppfostrande. Chefer ansvarar 

för integrering och dragande av riktlinjer och strategier för framtida verksamhet. 

Deras tankekategorier har alltså trots allt en betydelse för organisationens 

funktionsförmåga. Bourdieu skriver:  

  

[U]ppdrag av kollektiv mobilisering kan inte vara framgångsrika utan ett 

minimum av överensstämmelse mellan de mobiliserande agenternas (profet, 

ledare, etc.) habitus och dispositionerna hos de som känner igen sig själva i 

deras praktiker eller ord.491 (Bourdieu 1990:59) 

 

Hysteresis kan alltså få följder för personens förmåga att agera effektivt i den nya 

omgivningen ifall sådan hysteresis inte annars präglar personens omgivning. Det 

kan vara svårt för en nationalistisk chef att mobilisera globalekonomins experter, 

om dessa är globalistiska kosmopoliter. Rekryteringen av utländska experter kan 

alltså i sådana sammanhang leda till problem mellan ledning och personal.492 

Exempelvis Richard Florida (2002:79-80) betonar hur den nya kreativa klassen, 

som uttryckligen består av internationellt mobila experter, värdesätter och efterlyser 

diversitet. En sådan spänning framkommer också i en intervju med en landschef 

med ansvar för forskningsverksamhet, som kallar forskarna för primadonnor och 
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hänvisar genom detta epitet till en individualism och egoistisk nyckfullhet. Om 

tankekategorierna däremot delas av människorna i omgivningen behöver inte 

individens kollektiva mobiliseringsverksamhet bli försvårad. Däremot fortlever 

diskrepansen mellan dispositionerna och gällande institutionella och strukturella 

förhållanden, vilket kan ha betydelse för institutionernas överlevnad.493 Hysteresis 

kan nämligen ha ekonomiska effekter, i tillägg till det inflytande de strukturella och 

materiella resurser har som vanligen uppmärksammas i ekonomiska sammanhang. 

När hysteresis har en sådan kraft kan dess resultat betecknas som en kulturell effekt 

(DiMaggio 1994:28-29). Bourdieu skriver:  

 

[H]abitus hysteresis är otvivelaktigt en förklaring [---] till den ofta observerade 

oförmågan att tänka historiska kriser i andra kategorier av perception och 

tänkande än de från det förflutna, hur än revolutionerande.494 (Bourdieu 

1990:59) 

 

Hysteresis innebär i viss utsträckning tragiska element, trots att den i första hand 

bör uppfattas som en analytisk redskap i förståelsen av kunskapers användbarhet. 

Den kan i enlighet med det senare försvåra rationell verksamhet på ett 

transnationellt fält med bakvänd problemlösning som följd. Men den kan också 

vara en källa till existentiell otrygghet, frustration, många missförstånd, kulturella 

konflikter och aggressiv främlingsfientlighet. Men hysteresis kan också anses ha 

positiva konsekvenser i form av kulturell broms i det globala systemets 

kolonialisering av livsvärlden. Den förhindrar en alltför snabb förändring, där det 

tillblivnas hållbarhet bättre kan prövas. Företagsledare förhindras exempelvis från 

att, utan hänsyn till miljö- eller arbetsförhållanden, omlokalisera produktionen till 

länder med billigare produktionskostnader. Den kulturella eftersläpningen är 

naturligtvis inte utan vidare negativ.495 I Norden har välfärdsstaten varit 

framgångsrik och socialiserat människorna till medborgare och medlemmar av 

nationen. Staten har lyckats leverera välfärd och genom detta skapat oifrågasatta 

lojaliteter omkring grupptillhörighet och medlemskap. Till denna del är 

nationalismen heller inte endast ett uttryck för inskränkt chauvinism jämfört med 

globalistisk kosmopolitism. Nationalismen är i detta perspektiv snarare ett uttryck 

för den kulturella sfärens förmåga att stå emot den kapitalistiska världsekonomins 

krav. Företagsledarna styrs också av normer och kultur, inte endast av en global, 

ekonomisk profitkalkyl. Kanske utsikter finns för en alternativ nordisk modell till 

globaliseringen där kulturen befäster spatiala arrangemangens fortsatta betydelse. 

Kanske globala teknoekonomiska systemets kolonialisering av livsvärlden trots allt 
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inte är så genomgripande. 

 Vid diskussioner kring habitus och hysteresis finns det ännu skäl att diskutera 

skillnader mellan olika kategorier människor. Den ursprungliga empiriska 

tillämpningen av begreppet gällde algeriska bönders upplevelser av 

moderniseringen och den kapitalistiska ekonomins inträde. Bourdieu ville visa hur 

en rationellt kalkylerande homo economicus inte automatiskt kunde växa fram i 

strid med människors förkapitalistiska dispositioner. Han analyserade även olika 

yrkesgruppers sociala förhållanden och reaktioner på moderniseringen (Bourdieu 

1979; 2000). Den grupp som analyserats här är närmast motsatt till sina 

ekonomiska dispositioner från dem som Bourdieu analyserade. Bland 

undersökningens aktörskategori har den rationella profitkalkylen internaliserats 

mest av alla större yrkesgrupper i nutida samhället. De åker i den globalt 

expanderande kapitalismens vagn och är med om att driva fram vagnen (jfr 

Bauman 2000). Den hysteresis som dessa individer alltså ger uttryck för är inte av 

samma art som den Bourdieu beskrivit. De intervjuade individerna kan agera, med 

hänsyn till organisatoriska, materiella, kunskapsmässiga och intellektuella resurser, 

relativt rationellt i enlighet med fältets krav, trots att de känner annorlunda och är 

vilse i den miljö de beträder.496 Men individers hysteresis idag handlar om en 

nästan lika stor tankekategoriernas anakronism som i situationen där traditionella, 

agrara värderingar skall anpassas till kapitalistiska marknadsekonomins krav. 

Dagens hysteresis bland i synnerhet nordbor, men även andra västerlänningar, 

handlar om en objektiv förskjutning av den samhälleliga verkligheten från en 

politisk till en ekonomisk dimension och från spatiala arrangemang till nätverk 

(Bauman 2000:65).  

 Samhällets politiska dimension uppvisar likheter med traditionalismen i 

normstyrningens centralitet. Moraliska frågor äger företräde framom ekonomisk 

profit och de skapar starkt engagemang. I den nya situationen pläderas kall, 

ekonomisk kalkyl och på basis av denna byggd lojalitet istället för en organiskt 

framvuxen vi-relation.497 Ett nytt slags engagemang krävs. Nya utmaningar ställs 

på medborgare i samhällen med stor, stark och historiskt etablerad statsapparat. 

Även yrkeskategorier som torde vara bäst disponerade för en sådan värld, har 

anpassningssvårigheter. Mest komplikationer i termer av erfaren hysteresis 

upplever sådana grupper som vunnit mest på arrangemangen i den värld som 

tankekategorierna hänvisar till. Arbetarklassen, journalisterna och tjänstemännen 

inom offentlig sektor har svårast att begreppsligt förstå den nya situationen. Men 

även vetenskapsidkare inom discipliner med starkt nationsbunden historia, såsom 

samhällsvetenskaper och humaniora, lider av en sådan hysteresis (se Hakulinen 
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1994:1-3). Politiker på hög nivå befrias däremot paradoxalt från denna hysteresis 

ofta genom den krassa verklighet av misslyckanden och minskat inflytande som de 

möter i verksamheten under globala omständigheter.498 Men deras nationella 

mandat innebär ett verksamhetsvillkor som tvingar dem till att tala med ”kluven 

tunga”, till att tala mot de tankekategorier som de kommit att omfatta.  

 Är det faktum att unga män ofta är mer nationalistiska än andra kategorier ett 

exempel på hysteresis? Tanken om ålder i förhållande till historisk förändring 

strider emot denna idé. Unga människor kan tänkas vara nära och ha åtminstone 

fragmentarisk medvetenhet om den förändring som pågår i världen. Exempelvis 

trendmedvetenheten och modeenligt föränderliga personliga stilen och smaken kan 

illustrera detta. Men hypotesen motsägs av att inga stora historiska händelser – i 

likhet med eget deltagande i krig – skett under de unga nordiska männens livsålder 

i deras hemländer. Trots det har denna kategoris benägenhet till nationalism 

tenderat att vara starkare än andra kategoriers i olika perioder under förra seklet. 

Om uppmärksamheten fästs på männens socialisation istället för på ålder,499 blir 

mönstret mer begripligt. Socialisationen av pojkar och unga män handlar ofta om 

lekar omkring sport och krig. I sådana sammanhang är kategoriseringar i vi och 

dem och nationella kategorier vanliga. Sålunda skapas hos män i ung ålder 

nationsbaserat tänkande som sedan ytterligare förstärks under värnplikten. Utifrån 

denna synvinkel är det fullt förståeligt att unga män och den krigstida generationen 

tenderar att i termer av nationalism finna varandra, förbi de s.k. 60-talisterna eller 

68-generationen (Puuronen 2002:39). Undersökningar som uttryckligen 

tematiserar könsmässiga skillnader i fenomenologisk globalisering, i nationalistisk 

verklighetskategorisering och i habitus hysteresis samt hur, när och varför dessa 

skillnader uppstår är teoretiskt intressanta.500 Maskulinitetens och nationalismens 

samband har inte analyserats tillräckligt i den teoretiska nationalismlitteraturen. 

Sådana ansatser kan också empiriskt nyansera bilden som skapas av den 

mansdominerade informantkategorin i denna undersökning. 

 Det transnationella är inte färdigt och fullbordat ifall hysteresis är allmänt 

förekommande hos aktörerna på fältet. Slutligen skall en kort diskussion föras 

omkring frågan huruvida väst befinner sig i en global tid eller om tidsepoken 

fortfarande är internationell och karakteriseras av internationella tidens 

asymmetrier. 
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15.3 Internationell asymmetri: men ändå är Sverige där 

 

”Mens den nye verdens f¢rste fremtreden på sin side bare er den helhet som er 

skjult av sin enkelthet eller den nye verdens allmenne grunn, så lever derimot 

rikdommen i den foregående tilværen fortsatt videre i bevissthetens minne.” 

(G.W.F. Hegel [1807]1999:35) 

 

Finns det längre kvar någon nationalismbaserad asymmetri mellan Finland och 

Sverige och ländernas befolkningar? Är Bourdieus (1984:45; 1993:82) konstate-

rande längre giltigt att i möten mellan människor med olika nationaliteter, finns 

hela den sociala strukturen och historian närvarande? Denna fråga måste besvaras 

genom en diskussion av det internationella tidevarvets fortbestånd. 

 Michael Billig  (1995:21) skriver att: ”[---] den moderna nationalstaten är 

produkten av en internationell epok”.501 Och den internationella epoken 

kännetecknas av en domänisk dubbelsidighet. Å ena sidan består den av intensiva 

och övergripande mellanstatliga kontakter, bilateralt mellan statsinstitutioner eller 

multilateralt inom ramen för internationella organisationer. Å andra sidan 

kännetecknas den internationella tidseran av en kulturell process där världen i 

termer av sociala kategorier har kommit att indelas i nationer. Sådana kategorier 

har blivit etiketter på människor och grupper som även används i evalueringen av 

dessa. Den internationella epoken kan sägas ha uppstått på denna folkliga bas som 

ett resultat av de val som arbetarklassen gjorde under 1800-talet och i första 

världskriget (Calhoun 1997:27-28; Guibernau 1996:13-19; Tilly 1995:13). Marx 

och Engels kom att förespråka en internationell revolution, där proletariatet skulle 

först stiga mot sina nationella förtryckare (Guibernau 1996:16-18). Ett 

överhängande hot av socialistisk revolution ledde också konservativa makthavare 

såsom Bismarck till eftergifter och socialreformatorisk politik. Inom den 

europeiska arbetarklassen valde facklärda arbetare nationen framom klassen i 

avgörande situationer (Calhoun 1997:28).502 

 Internationalismen har blivit folkets sätt att tänka och utövar också fortsatta 

hinder för framväxten av en socialistisk globalism. Vid sekelskiftet har inom EU 

majoriteten av länderna styrts av socialdemokratiska regeringar med nyliberalt 

pragmatisk strategi och den folkliga arbetarrörelsens andra stödben, den 

organiserade arbetskraften har präglats av en ”förvirring” inför en ekonomisk 

liberalism (Castells 2001:160-161). Sålunda är exempelvis transnationella 

fackföreningsaktiviteter tillsvidare sällsynta och saknar förhandlingskraft som 
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skulle baseras på ett transnationellt strejkhot (Tilly 1995:18-19). 

 Folket är historiens agent och folkliga föreställningar kan vara verkligen 

nyskapande såsom religionernas historia visat (Toynbee 1949a:149). Även von 

Wright (2002:166-167) betonar de subjektiva metamorfosernas och folkliga 

idéernas nydanande kraft, genom att de kan fungera som en källa till en ny tid 

såsom kristendomen och buddhismen gjort. Det kan också sägas vara ett 

hegelianskt krav att begreppsliggörandet av helheten som jordklotet och 

mänskligheten utgör kriterierna för en global tid (jfr Harris 1995:1-6). Men 

slagordet ”proletariatet världen över, förenen eder” (Marx & Engels 1994) har 

inte varit ett realiserbart koncept. Det historiska valet av nation framom klass har 

blivit utslagsgivande för hur världen ser ut idag. Folken bevakar sina egna, 

närliggande intressen.503 

 Svaret på den i inledningen ställda frågan huruvida detta är en global epok kan 

räknas ut vid det här laget. Epoken kan inte sägas vara global när ideationella 

aspekter väljs som kriterium för diagnosen utan den internationella tiden lever 

fortfarande kvar i människors tankekategorier. Svenskar och finländare är 

kategorier med fortsatt relevans för de sociala aktörerna. Det finns skäl att utgå 

ifrån att världen på systemnivå är integrerat. På makrosociologisk nivå verkar 

globalitets och globalismteserna i hög utsträckning giltiga. Men den globala 

tidsepoken har inte inträtt eftersom förstorningen av människors värld än så länge 

inte har gjort jordklotet till de stora massornas referenspunkt. Detta gällde enligt 

Arnold Toynbee (1949; 1957:314-315) i synnerhet för västlänningar efter andra 

världskriget och kan anses gälla än. 

 Det är otvetydigt att verkliga förändringar skett inom systemvärlden med 

transnationella nätverk som sammanbinder världen i ett enda ekonomiskt system 

som följd. Men med hänsyn till folkliga tankekategorier lever väst fortfarande i en 

internationell tid. Den globala epokens systembaserade element är kanske också 

mer ofullbordade än vad som hittills ofta antagits. Globaliseringsskeptikerna Paul 

Hirst och Graham Thompson (1995; 1998) har sannolikt rätt i att ekonomisk 

globalisering inte är någonting nytt (jfr Kosonen 1999:184; jfr. Tilly 1995:4), men 

de kan också ha rätt i sin betoning av hembasens betydelse för globalt aktiva 

företag (Hirst & Thompson 1998:91-114, 226-227). Och den ekonomiska 

integrationen handlar kanske också mer om en regional integration än en rent 

världsomfattande sammanlänkning (ibid.) åtminstone om vi utgår från graden av 

världsomfattning kontra geografisk koncentration i olika marknader och 

ekonomiska flöden (Castells 2001:123-169).504 Men regionaliseringen och 

globaliseringen är ingalunda motsatta utvecklingar (Held et al. 1999:16) utan 
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regionaliseringen kan tolkas som en aspekt av den generella globaliserings-

processen. I tillägg till den ekonomiska information Hirst och Thompson analyserat 

kan också konstateras att såväl denna undersökning, som annan forskning pekar på 

att hembaserna fortfarande spelar en roll för företagen i den kulturella dimensionen 

som består av kunskaper, attityder, identiteter och värderingar (Bartlett & Ghosal 

1992:8-10; Castells 2001:142-145; Cohen & Kennedy 2000:125; Flecker & Simsa 

2001; Kotthoff 2001). De nationella kategorierna – med all deras historiska 

baggage – lever vidare bland de undersökta företagsledarna. Undersökningen har 

också visat att t.o.m. i språkbruket föredras ordet internationell jämfört med global. 

Trots att globaliseringen pågått länge och sker med ökad intensitet, måste tesen om 

den globala epoken alltså med stöd av omfattande empirisk forskning förkastas. 

Den genomförda undersökningen stöder den transformationalistiska inriktningens 

slutsatser inom globaliseringsforskningen (Held et al. 1999). 

 Om västerlandet, och Norden fortfarande befinner sig i den internationella tiden 

i den generella globaliseringsprocessen, blir diskussionen om denna epoks 

asymmetrier intressant. Finns asymmetrierna kvar som de gjort under stora delar 

av 1900-talet? 

 Globaliseringsutvecklingen i Norden sker mot transnationella fält i form av en 

regional integration. Nordek är närmare sitt förverkligande idag som en informell 

integration och på affärslivets initiativ än någonsin tidigare, paradoxalt som ett 

resultat av europeiska integrationen och ekonomins globalisering.505 Regionalise-

ringen är en defensiv strategi med syftet att avvärja en industriell nedrustning som 

följd av att globala giganter intar den nordiska marknaden. Men samtidigt 

förekommer också folkligt, nationalismförankrat motstånd mot såväl europeisk 

som nordisk integration. Affärsvärldens nordiska integration har upplevts som en 

nationell industriell nedrustning snarare än nordistiskt som en återvunnen 

gemenskap. En oförmåga att se bortom den drygt etthundaåriga nationella 

verkligheten och bortom interna orsakssammanhang ligger bakom dessa 

reaktioner.506 Nationalismen har blivit så mäktig under den moderna 

välfärdsstatens tidevarv, att starka mentala hinder föreligger för den globala 

epokens inträde.  

 Relationen mellan Finlands och Sveriges befolkningar är i hög grad kvar i 

internationella tiden på grund av ländernas vardagspenetrerande nationella historia. 

Staterna har homogeniserat folket. Projektet har genomsyrat hela samhället och alla 

människor, till och med oberoende av språk, har blivit goda nationsmedlemmar.507 

Strukturellt är länderna nu relativt lika och ingen klar asymmetri förekommer vad 

gäller ekonomisk välfärd, samhällsstruktur eller globalt politiskt inflytande. 
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Däremot finns internationella tidens asymmetrier kvar i attityderna och i synnerhet 

i kunskaperna (jfr Sjörén 1994). 

 Trots så mycket gemensamt mellan länderna och det omfattande samarbetet 

måste några kritiska aspekter framföras i anslutning till att svenskar och finländare 

upplever möten med varandra som internationella.  Till slut diskuteras sex olika 

problempunkter i denna fortfarande internationella relation, som är: Sveriges 

relativt minskade internationella betydelse i och med EU-integrationen, 

asymmetriska kunskaper om varandra på olika sidor av Bottenviken,  diskursen 

om finländska ledaregenskaper, diskursen om kulturskillnader, stereotypierna om 

varandra samt slutligen Not invented here egoismen. 

 I Sverige förekommer fortfarande åsikter om det egna landet som modelland 

och utvecklingens höjdpunkt, och (provinsiella) jämförelser görs gärna till Finland 

för att upprätthålla en positiv självbild.508 Denna syn har blivit mer laddad av att 

Sverige krympt till en mindre storlek i inflytande i samband med europeiska 

integrationen. Åsikter förekommer om att Sverige varit längst framme tidigare, 

men att andra länder tagit in på försprånget. Svenskar har nu svårare att samarbeta, 

förutom med EU-länderna, även med andra nordbor – trots att en klar efterfrågan 

på sådant finns. Svenskar har blivit representanter för ett litet land bland andra små 

länder.509 Den positiva självvärderingen är hotad. Det är svårt att inse att 

framgångarna under senare hälften av 1900-talet i hög utsträckning hängde ihop 

med att landet inte hamnat in i andra världskriget. I Finland finns fortfarande 

underlägsenhetskänslor som leder till blickande mot Bryssel och vilja att undvika 

det komplexa förhållandet till Sverige. Det finns mer erkänsla att vinna för finskhet 

längre borta i Europa där Finland inte är en del av en historisk asymmetri. Och 

nationell erkänsla är självfallet viktig för varje nationalismindoktrinerad finländare 

som utomlands självklart representerar sitt land (jfr Lappalainen 2002b:243).  

 Relativt stora förändringar har skett i kunskaperna genom de personliga 

världarnas förstorning sedan 1960-talet. Men fortfarande finns en asymmetri 

såtillvida att finländare tenderar att veta mycket mer om Sverige än svenskar om 

Finland. Språkkunskaperna är en viktig orsak till detta. Finländarna kan mera 

svenska än svenskarna kan finska. Men kunskapernas asymmetri sammanhänger 

även med den geopolitiska tyngdpunktens överföring från öst och Sovjetunionen 

till väst och Europeiska unionen. Under Sovjetunionens tid fanns ett skräckblandat 

intresse av att följa med samhällsutvecklingen i Finland. I Sverige finns ett mindre 

behov av att blicka mot öst i dagens värld. Det finns ingen risk för att Finland 

skulle bli en socialistisk planekonomi eller att sovjetsystemets gräns skulle 

förskjutas mot väst och angränsa till Sverige. Även i Finland har det nordiska 
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samarbetet mindre politisk betydelse än tidigare och europeiska integrationen 

konsumerar nästan alla krafter. Men när blicken vänds mot väst är det Sverige som 

först kommer i synfältet.  

 I svensk-finländska fusioner tematiseras kulturskillnad på grund av traditionell 

och historisk gränsdragning i nationell identitet. Det finländska har definierats som 

ett avståndstagande från det svenska och den svenska nationella självbilden är 

relaterad till upplevelserna av att förlora Finland och av att ha finländarna som 

grannar. Denna ömsesidiga självdefinition genom speglingen i den andra kan 

försvåra en global inriktning och självidentifikation som en global aktör i 

fusionerade svensk-finländska företag.510 Länderna – och hela Norden för den 

delen – präglas av en provinsialism som försvårar omfattandet av ett bredare 

perspektiv och förståelsen av större sammanhang. 

 Språkligt utmärks inte de transnationella fält som diskuterats av en asymmetri. 

Inom fälten har man övergått till användning av engelska som 

kommunikationsspråk. Gordiska knutens lösning tillämpas på språkfrågan som 

handlat sedan 1700-talet (jfr Nordin 2000) om huruvida samarbetet bör ske enbart 

på svenska eller också på finska och vilket finska språkets roll borde vara i Sverige. 

Näringslivets affärsengelska får bli rådande. Såtillvida har asymmetrin som kom 

fram i undersökningen om diffusionsfältet försvunnit (Helander 1999). Men 

kulturskillnadstänkandets överlevnad reproducerar trots allt de asymmetrier som 

funnits mellan länderna. Denna seglivade diskussion, som har civilisations-

historiska undertoner, är ett av de klaraste bevisen för den internationella tidens 

överlevnad.  

 Diskurserna om finländska ledaregenskaper – som uttryck för isolationism och 

avvikelse från en allmängiltig norm, istället för avvikelse från svenska sätt – är ett  

uttryck för reproduktionen av internationella tidens asymmetri. Det är nämligen 

intressant att komma ihåg hur andra nationaliteter brukar förse svenskar med 

samma attribut som finländarna förses med i Sverige (se Tarkiainen 1999:83-84). 

Egenskaperna kommer sålunda att placeras på en internationell rangskala och det 

är viktigt att inte bli sämst i jämförelsen. 

 Svenska stereotypier om finländsk aggressivitet och finländska stereotypier om 

svensk mjukhet, slapphet och oföretagsamhet försvårar fortsättningsvis umgänget. 

Det symboliska rummet präglas p.g.a. den fortlevande vardagliga nationalismen, 

av låsta positioner. Uttrycken är inte lika dramatiska som när ”en finne igen” var 

allmänt förekommande formulering i den rikssvenska tidningspressen. Men man 

behöver inte länge följa med rikssvensk massmedia för att upptäcka att 

stereotypierna om Finland och finländare fortfarande frodas. Och i Finland 
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förekommer stereotypierna om svenskar kontinuerligt i vardagen, inom olika 

samhällsskikt och framförs i otaliga forum för kommunikation. Ett tungt historiskt 

lass att dra, men tydligen omöjligt att bli kvitt. 

 Även Not Invented Here-attityden är med om att reproducera den asymmetriska 

attityden som konkret tillämpas på förmodade kvalitetsskillnader i produkter och 

förfaringssätt som härstammar från respektive länder. Det är speciellt att höra 

utsagor om att en svensk inte kan sälja i Finland eller en finsk i Sverige, utan det 

måste göras av personer med landets nationalitet. De enda utlänningar som anses 

kunna sälja här är amerikaner eller engelsmän.  

 Det vore med andra ord på samma sätt förhastat att hävda att asymmetrin mellan 

länderna och deras folk skulle ha försvunnit som att hävda att västvärlden befinner 

sig i en global epok. En studie av människors vardagliga tankekategorier pekar på 

motsatsen.  

 Det har i klassisk samhällsteori framförts att initiativet till en förändring måste 

komma från den i symboliska rummet starkare ställda parten. Historiskt har det 

svenskas ställning varit starkare, och det har nu ifrågasatts av de senaste årens 

utveckling. Sverige har förlorat relativt sett mycket i prestige genom europeiska 

integrationen och frågan är om en generositet kan frammanas i ett sådant läge. 

Risken finns att man klamrar sig allt hårdare fast vid de styrkepositioner man ännu 

tror sig ha. Detta framkommer tydligt också i det svenska förhållningssättet till 

Norge. Storebrorsattityden odlas gärna. Men det är också skäl att komma ihåg den 

i nyare samhälls- och kulturteori framförda potential som finns i svagare positioner 

och marginaler, hos minoriteter och avvikare. Nydefinieringarna av det symboliska 

rummet kan även förväntas från sådant håll. Men de gamla kategoriernas 

otidsenlighet och införseln av nya som nordbo eller europé kan kanske även 

upplösa hela frågeställningen om initiativtagare till förändring. 

 Det är en paradox att samtidigt som nationalismen innebär ett hinder för 

framväxten av globalistiska tankekategorier försvårar den även en regional 

integration i Norden som skulle skapa skyddsmekanismer mot en global 

kapitalistisk utsugning eller en nordisk industriell nedrustning. På så vis är en 

regionalism inte på samma sätt som nationalismen i ett motsatsförhållande till det 

globalistiska medvetandet. Framväxten av en nordisk gemenskap – baserad på 

uråldriga värderingar omkring respekten för natur och arbete, den vanliga 

människan och freden, friheten med människovärdighet och kvinnans starka 

ställning – förverkligad inom europeiska institutioner och en global arena kunde 

vara Nordens bidrag till globaliseringen och kunde tänkas skydda även de egna 

institutionerna mot en ohämmad destruktion. Och det finns både mycket att göra 
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och att bidra med bland annat omkring Östersjöns ekologiska tillstånd, kvinnors 

rättigheter och bekämpning av prostitutionen, skapelsen av organiserade 

arbetsförhållanden i Östeuropa i och med Europeiska unionens utvidgning och i de 

nyligen industrialiserade länderna i Fjärran östern. Globalismen, som ett 

avståndstagande från nationalismen, skulle paradoxalt kunna utgöra det bästa 

försvaret av den nordiska modellen i globaliseringen. Ett återvändo till den 

herodianism som enligt Toynbee (1957:232-235) under medeltiden präglat 

skandinaverna är sålunda kanske en fungerande lösning för den nordiska 

modellens överlevnad. Men ännu är Sverige där... (och Finland) och den 

internationella epokens kännetecken uppenbara. 

 

Slutord 

Denna avhandling har varit en reseskildring. Den skildrar en resa som kastar 

kapten Leif och hans manskap in i ett socialt tumult av nya situationer och krav. 

Boken har åskådliggjort hur Leif med sin farkost är inne i detta tumult med sin 

gamla, invanda livsförankring. Att visa denna spänning utgör avhandlingens 

handling. Avhandlingen berör avslutningsvis i korthet även frågan vad denna 

livsförankring i tumulten kan innebära för själva Leif och männen i hans manskap 

och för tiden de befinner sig i. Frågan huruvida resan slutligen leder till en 

metamorfos, såväl för aktörerna som (följaktligen) tidsepoken får andra analyser 

besvara. Ty som Herman Melvilles berättare Ismael – sjömannen på 

valfångsskeppet Pequod – säger: ”Jag framhöll från början att detta system inte 

kunde med en gång fullkomnas. Ni kan tydligt se att jag har hållit ord. [---] Hela 

denna bok är bara ett utkast – ja, bara utkastet till ett utkast. Ack, tid, pengar, 

krafter och tålamod!” (Melville 1955:128). Och om detta är början på slutet av 

resan eller slutet på början blir det nu aktuellt att reflektera över. 
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Appendix 1: Undersökningsmetoder 
 
Den tillämpade ansatsen i arbetet gör metodologin snarare än metodiken till det 
centrala kriteriet för bedömningen av arbetets vetenskaplighet. Metodologins 
utformning är en följd av den metateoretiska ansats som tillämpas. I denna bilaga 
redogörs för det insamlade och analyserade datamaterialets konkreta 
bestråndsdelar, innehåll och behandling. 
 
 

1. Virket 
 
Den genomförda empiriska undersökningen bygger på analys av såväl primär- 
som sekundärdata. Fem olika slag av empiriska material har använts: 
 

• Intervjuer med 17 företagsledare från fem under nittiotalet fusionerade 
svensk-finländska företag (primärdata som insamlats inom forsknings-
projektet), 

• Frågeformulärssvar från samma informanter (primärdata som insamlats 
inom forskningsprojektet),  

• Tidningsmaterial från Dagens Nyheter (primärdata som insamlats inom 
forskningsprojektet),  

• Informationsdokument som publicerats av företagen som informanterna 
jobbar inom (primärdata som insamlats inom forskningsprojektet),  

• Statistiskt material och databaser (sekundärdata som insamlats av andra 
parter). 

 
Av detta material är intervjuerna med företagsledarna det primära datamaterialet 
i undersökningen. 
 Utöver dessa fem empiriska källor har olika typer av litteratur om näringslivet 
konsulterats och material från annan massmedia utnyttjats. Forskningsrapporter 
om näringslivet, företagsledarmemoarer, företagshistorik, industrihistoria samt 
artiklar och TV-program om ekonomin har analyserats men med en mindre 
systematisk insamling. Detta sistnämnda material gör inte anspråk på att vara 
representativt. 
 
Intervjuer: 
Det huvudsakliga datamaterialet består av 17 ostrukturerade intervjuer med 
personer i den operativa ledningen (direktörer) i fem svensk-finländska på 1990-
talet fusionerade företag. Informanterna tillhör den högsta ledningen i företagen 
och är medlemmar i företagens ledningsgrupper. De förekommande chefs-
kategorierna är koncernchef (CEO), ekonomichef (CFO), personalchefer, 
marknadsföringschef, inköpschef, country manager samt affärsområdeschef. 
Många av informanterna har titeln ”Company Vice President” på sitt visitkort. 
Företagen har skapats under 1990-talet genom en fusion mellan en finsk och en 
svensk fusionspart. Hälften av företagen har ett klart globalt fokus, den andra 
hälften är huvudsakligen inriktade på den nordiska marknaden. Konsekvensen 
av detta är att den svensk-finska relationen är endast en (visserligen betydelsefull) 
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av många relationer mellan olika nationaliteter. I alla undersökta företag finns 
även andra nationaliteter närvarande än endast svenskar och finländare. Det är 
skäl att beakta denna förändrade konstellation numera i alla undersökningar 
omkring förhållandet mellan svenskt och finskt.  
 Utöver dessa 17 intevjuer har ytterligare en intervju genomförts med en 
direktör för en transnationell svensk-finländsk institution. Denna intervju har 
fungerat som bakgrund till hela undersökningens uppläggning kring 
transnationalitet i ett svensk-finländskt sammanhang. Denna intervju genom-
fördes med samma metodik som de övriga intervjuerna, ehuru med en tematiskt 
större betoning på strukturella aspekter i näringslivet och själva den 
transnationella institutionens verksamhetssätt. 
 
Frågeformulär: 
Alla informanter har ombetts att fylla i ett frågeformulär som ursprungligen 
använts i början av 1990-talet i ett forskningsprojekt om kontakter mellan 
Finland och Sverige.511 Formuläret, som använts både på finska och svenska 
beroende av intervjuspråk, erbjuder bakgrundsdata om informanten som 
vägleder i analysen av nationalistisk habitus (frågeformuläret presenteras, 
tillsammans med uppgifter om svararna i appendix 3).  
 Formuläret, vars ifyllande sker av respondenten självständigt, innehåller frågor 
om personuppgifter, språkkunskaper, utbildning, kontakter mellan länderna, 
attitydfrågor och övriga frågor i anslutning till individens kunskaper, aktiviteter 
och uppfattningar. 
 Formuläret bygger på en datainsamlingsmetod som kallas informerad enkät 
(Lotti 1986:222). Detta innebär att formuläret förs till respondenten och i 
samband med detta informeras denne om enkätets syften och det praktiska 
genomförandet. Respondenterna har erhållit formuläret i samband med intervjun 
och har sedan skickat per post det ifyllda formuläret tillbaka till intervjuaren. 
 
Tidningspressen: 
Dagens Nyheter, Sveriges största dagstidning, har genomgåtts under perioden 
18.8.2001–17.8.2002 med hänsyn till förekomsten av nationella diskurser eller 
Finland som typ i en eller annan form. Huvuddelen av perioden ända tills 
8.8.2002 har tidningarna genomgåtts manuellt. De återstående dagarna har 
genomgåtts via internet och denna sökning är mindre tillförlitlig. 
Ekonominyheterna har fästs extra uppmärksamhet. Dessa har även följts med 
hänsyn till faktainnehåll om svensk-finländska fusioner och händelser i 
affärsvärlden.  
 Utöver den systematiska användningen av Dagens Nyheter har även annan 
tidningspress anlitats, såsom Hufvudstadsbladet, Göteborgs-Posten, GT, Dagens 
industri, Investera & Äga, Forum för ekonomi och teknik. 
 
Databas: 
Ett datamaterial som använts består av uppgifter om internationella företagsköp 
med en finländsk part under perioden 1987-1997 som samlats in av 
Taloussanomat och finns tillgängligt som CD-Rom-databas.  
Företagspublikationer: 
Årsredovisningar och verksamhetsberättelser från tiden omkring millennieskiftet 
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har studerats. Erbjudanden till aktieägare i samband med fusionen och företags-
tidningar, både till personalen och kunderna, har studerats. Även de i urvalet 
ingående företagens webb-sidor har använts som informationskälla. Detta 
material hänför sig tidsmässigt till perioden för undersökningens genomförande, 
med några få undantag av dokument från fusionen av företagen. 
 
Statistik: 
Finlands banks och Riksbankens statistiska källor om utländska investeringar har 
anlitats. Användning av tidigare undersökningar om företagsledare har 
eftersträvats men sådan forskning har varit svår att finna. Undersökningen 
Yritysjohtajat ja yhteiskunta från 1997 har använts för att konstatera företags-
ledares uppfattningar om internationalisering och globalisering. 
 
 

2 Intervjuundersökningens datainsamling 
 
Informanten har kontaktats med hjälp av epost och intervjutidpunkt har ”bokats” 
med informantens sekreterare telefonledes. Insamlingen av intervjudata har gått 
till på följande sätt i de olika företagen: 
 
Företag 1:  
I detta företag går datainsamlingen helt genom kontakter med en nyckelperson; 
person 1. 
 
steg 1:  kontakt med informationsavdelningen som föreslår person 1 som 

informant – motivering att personen brukar ställa upp på 
undersökningar. 

steg 2:   intervju med person 1 – föreslår person 2 och 3 
steg 3:   intervju med person 2 – förslag av norsk person som inte 

intervjuas 
steg 4:   intervju med person 3 – inget förslag 
steg 5:  ny kontakt med person 1 som föreslår person 4 och 5 
steg 6:   personerna 4 och 5 intervjuas – inga fler informanter eftersträvas 

i detta företag. 
 
Företag 2: 
steg 1:  kontakt med informationsavdelningen som föreslår person 1 som 

informant – motivering att personen brukar ställa upp på 
undersökningar. 

steg 2:   intervju med person 1 – (föreslår en person som inte har 
möjlighet att ställa upp för intervju – denne föreslår däremot 
person 2) 

steg 3:   intervju med person 2 – förslag av personerna 3, 4, 5 som 
intervjuas 

steg 4:   intervju med person 3 – inga informantförslag 
steg 5:  intervju med person 4 (som föreslår fyra personer till som inte 

intervjuas, en av dessa kontaktas men det går inte att hitta 
gemensam tidpunkt för intervjun) 
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steg 6:   person 5 intervjuas – inga fler informanter eftersträvas i detta 
företag.  

 
Företag 3: 
steg 1:  kontakt med informationsavdelningen som föreslår person 1 
steg 2:  person 1 kontaktas som berättar att han bor utomlands och 

befinner sig sällan i Finland. Svårt att genomföra intervju. 
Personen föreslår person 2. 

steg 3:  person 2 intervjuas och denne föreslår 3 nya informanter, som 
dock inte intervjuas. 

steg 4:  telefonintervju med person 1 under besök utomlands. Denne 
föreslår tre personer varav en intervjuas. 

steg 5:   en kompletterande intervju med person 3 som föreslår ytterligare 
två personer. Dessa intervjuas inte. 

 
Företag 4: 
steg 1:  informationsavdelningen kontaktas, som föreslår person 1 för 

intervju. 
steg 2:  person 1 intervjuas, och denne föreslår sin motpart i fusions-

förhandlingarna från det andra landet som nästa informant 
(person 2). 

steg 3:  person 2 intervjuas. Föreslår ytterligare 3 informanter som inte 
intervjuas. (Fusionens karaktär av akvisition framkommer i de 
genomförda intervjuerna, vilket gör fortsatta intervjuer 
irrelevanta.) 

 
Företag 5: 
steg 1:  informationsavdelningen kontaktas som föreslår kontakt med 

koncernchefens sekreterare för att höra av koncernchefen vem 
som kan ställa upp. 

steg 2:  koncernchefens sekreterare kontaktas som meddelar att CEO 
själv är villig att ställa upp på intervju.  

steg 3:  koncernchefen (CEO) intervjuas. Denne föreslår person 2 för 
intervju. 

steg 4:  person 2 intervjuas.  
steg 5:  tre övriga personer kontaktas varav en hänvisar till två andra men 

dessa besvarar inte förfrågningar om möjlighet att intervjua. 
 
Informanternas egenskaper på ett antal variabler framkommer ur bilaga 3 där 
deras svar på frågeformuläret har sammanställts. 
 Intervjun har spelats in på band med hjälp av en liten bandspelare och 
mikrofon som placerats på bordet. Av alla informanter har begärts tillstånd för att 
få använda denna teknologi och alla har gett sitt samtycke. Användningen av 
bandspelare kan inte anses ha påverkat intervjusituationen. Informanterna har 
talat ledit utan att verka nervösa eller besvärade på grund av bandspelarens 
närvaro. Alla intervjuerna har förlöpt utan yttre störningar eller avbrott. 
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3 Intervjuernas bearbetning  
 
Intervjuerna har transkriberats från ljudkasett till text av studerandena Karin 
Creutz, Riikka Lehtonen och Matias Fältmarsch som varit avlönade för 
ändamålet. Jag har själv skrivit ut 2 intervjuer från band. Transkriberarna har 
instruerats att ordagrant skriva det som informanten säger inklusive alla 
felsägningar och ofullständiga ord. 
 
Intervjuerna och frågeformulären har försetts med koder för att dölja 
informanterna och deras institutionella förankring för utomstående. Intervjuerna 
har förvarats i låsförsedda skåp, avsedda för förvaring av datamaterial. 
 
 

4 Uppmärksammade indikatorer i läsningen av intervjuer 
 
Följande indikatorer har uppmärksammats i spaningen efter diskurser omkring 
transnationella fält: 
- transnationell organisation 
   fusionsbakgrund, fusionsorsaker, organisationsstruktur, intresse-

positioner, individuella uppgifter, krav och förväntningar, integrations-
arbetet i fusionen, attityder inom organisationen, maktförhållanden. 

- transnationell marknad 
  fusionsbakgrund, fusionsorsaker, marknadsområdets gränser, marknads-

föringens strategier, konkurrenter, kunder, företagets expansions-
strategier, attityder till marknadsutvecklingen. 

 
Följande omgivningsrelaterade indikatorer har uppmärksammats i spaningen 
efter diskurser omkring vardaglig nationalism: 
 
Beskrivning av... 
 ... val och händelser i anslutning till den genomförda fusionen 
 ... samhällsförhållanden, historia, förändringar och framtida utsikter 
 ... arbetsförhållanden och arbetsmiljö 
 ... omgivningens vanor, förfaringssätt och önskvärda förhållanden 
 
Utöver dessa indikatorer har analysen av vardagligt nationalistiska diskurser tagit 
fasta på individuella egenskaper. Följande indikatorer som uppmärksammats i 
habitusanalysen, har även delvis använts i analysen av vardagligt nationalistiska 
diskurser: 
 
Informantens... 

... retoriska och narrativa strategier, språkbruk, användning av pauser och 
betoningar i interaktionen; 
... ord, begrepp och kategorier som förekommer i talet. Dennes essentiellt 
inriktade, egenskapstal (tingens väsen) och relationella tal om tillhörighet 
och gränsdragning; 
... sökande av gemensam intersubjektiv grund med intervjuaren, genom 
hänvisning till självklarheter och antagen gemensam kunskap, genom 
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ord som vi, oss, eller hur och rikssvenska varianten vad.  Dennes grad av 
dialogiskhet i talet och eventuella gemensamma skratt med intervjuaren; 
... attityder, värderingar och existentiella självpositioneringar och 
biografiska förändringar; 

  ... hobbyn, livsstilar och vardaglig praktik; 
... förhållningssätt till tid, rum, avstånd, medmänniskor samt olika 
kulturella och sociala företeelser; 
... bakgrundsfakta på basis av frågeformulärssvar och egen berättelse. 
Dennes utbildning, familjeförhållanden, uppväxtmiljö; 
... kroppsliga stil och klädsel. Analys av förhållningssätt till 
intervjusituationen (t.ex. avspändhet, kontroll, manifestation av makt och 
prestige, intresse, omdömen om intervjun).  

 
I analysen av habitus har ytterligare många subtiliteter, stilistiska aspekter och 
oavsiktliga, teoretiskt relevanta uttalanden på ett mer impressionistiskt sätt 
uppmärksammats. Det handlar om uppmärksamhet som stöder sig på forskarens 
subjektiva tolkningsrepertoar i sin helhet och kan inte med lätthet kodifieras. 
Habitusanalysen har utmynnat i en konstruktion av ett idealtypiskt habitus som 
presenterats i manuskriptet.  
 Materialet har för analyssyften indelats i två identiska intervjusamlingar där 
den ena analyserats som habitus och nationalistiska diskurser, den andra som 
transnationella fält. Intervjutexterna har lästs och det relevanta manuellt 
markerats och kommenterats i texten. 
 Källförteckningen har gjorts så att inom klammer bokens ursprungliga 
utgivningsår presenterats när det är fråga om en gammal bok, som publicerats 
senare flera årtionden efter författarens död. Samma ursprungliga utgivningsår 
har angetts inom klammer när källan förekommer första gången i texten. 
 
 

5 Redovisningen 
 
I redovisningen av intervjucitat i manuskriptet har följande beteckningar använts: 
 
MH = Mika Helander (intervjuarens frågor och kommentarer) 
SV = svar (informantens tal) 
... = avbruten, halvfärdig mening som övergår till beskrivning av annat eller som 
indikerar att meningen eller talet fortsätter det citerade stycket. 
[...] = det citerade stycket ingår i en större texthelhet som börjat före citatet. 
[---] = ett avsnitt irrelevant tal redigerats bort från den presenterade 
intervjuutsagan 
.. = Ofullständiga ord eller felsägningar som oftast korrigeras eller preciseras av 
informanten. 
[text] = av mig införd förklaring som antingen döljer informantens identitet eller 
företaget, eller klargör en annars på basis av texten obegriplig eller tvetydig 
formulering som klarnar i sammanhanget eller på basis av talet på ljudkasetten. 
 Engelska ord och uttryck, som oftast är affärstermer, har kursiverats. 
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Appendix 2: Undersökningsresultat om företagsledares 
nationalism och globalism i Finland 
 
De följande tabellerna har sammanställts på basis av data från 
undersökningen:  
 
Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1997 [Elektroninen aineisto]. Lempäälä: 
Yhdyskuntatutkimus [aineistonkeruu], 1997. Helsinki: Elinkeinoelämän 
valtuuskunta [tuottaja], 1997. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto 
[jakaja], 2001. 
 
Några kommentarer om materialet: 
 
Frågeformulärets urval bestod av 1984 företagsledare. Undersöknings-
populationen bestod av alla huvud- och biträdande huvuddirektörer från företag 
med över 100 sysselsatta. Alla vd:n och biträdande vd:n från företag med över 
500 sysselsatta samt ett urval från den högsta ledningen i andra företag som 
sysselsätter över 100 personer. Inga påminnelser skickades. Datainsamlingen 
producerade 672 analyserbara formulär och svarsprocenten är 33,9.  
 Svarsprocenten är tämligen låg och försvårar analysen av och slutsatserna på 
basis av ifrågavarande undersökning. Förutom att ansatsen med påståenden 
riktar sig till en reflexiv, ideologisk nivå, vars validitet kan ifrågasättas med 
denna undersöknings syfte, har det tekniska förverkligandet också brister. 
Resultaten är sålunda endast riktgivande. Trots att de alltså pekar mot annat håll 
än avhandlingens material, kan de inte anses förmögna att allvarligt ifrågasätta 
avhandlingens slutsatser. 
 Ett större problem med materialet är emellertid möjligheten att tillämpa de 
ställda frågorna på globalismproblematiken såsom den teoretiskt utvecklats i 
detta arbete. Många av undersökningens påståenden, som jag tolkat som 
globalistiska snarare än nationalistiska, är analytiskt statscentriska så att de utgår 
från Finland som den aktör vars linjedragningar respondenten tar ställning till. 
De innehåller sålunda en underförstådd nationalistisk utgångspunkt. Detta måste 
ihågkommas vid analysen och tolkningen av de redovisade resultaten från 
undersökningen. Men eftersom undersökningen berör en liknande population 
som i den av mig genomförda intervjuundersökningen, har jämförbar tidpunkt 
för datainsamlingen och ställer frågor med angränsande tematik, är det trots allt 
motiverat att presentera en del av resultaten. 
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Nationalistiska påståenden: 
 
1. Det är en lycka och ett privilegium att vara finländare 
2. Trots att vårt land upplevt svåra tider, förhåller jag mig 
optimistiskt till Finlands framtid 
3. Det håller på uppstår en allvarlig politisk motsättning 
mellan ”Euroinriktade söder” och ”nationalistiska 
regionernas Finland” 
4. Finländsk hög kvalitet är en myt som inte har 
verklighetsgrund i dagens värld  
5. Ägandet och beslutsmakten borde behållas i 
finländska händer i landets centrala företag 
6. Finländskhet och nationalkänsla är viktiga för att bära 
Finland framöver 
7. Traditionella värden och kulturen är viktiga för att 
bära Finland framöver 
8. Skyddet av inhemsk produktion genom 
importrestriktioner är viktig för att bära Finland 
framöver 
9. Nationell enhetlighet och enstämmighet är viktiga för 
att bära Finland framöver 
10. Finsk sisu är är viktig för att bära Finland framöver 
11. Finland borde strikt agera i sitt eget nationella 
intresse i EU och ta ut hela nyttan ur det (i besluten 
gällande Finlands internationella position). 
12. Finland borde värna noggrant om vårt lands 
nationella självbestämmande (i besluten gällande 
Finlands internationella position). 
13. Finland borde i alla sina beslut gå sin egen väg 
(oberoende av andra i besluten gällande Finlands 
internationella position). 

Procent av samma 
åsikt eller nästan 
samma åsikt med 

påståendet 
 

71 
 

90 
 
 

41 
 

23 (av annan åsikt) 
 

55 
 

45 
 

46 
 
3 
 

68 
 

71 
 
 

72 
 
 

75 
 
 

10 
M 52 % 
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Globalistiska påståenden: 
 
1. För att ha framgång i framtiden måste Finland rikta sig i 
ökande utsträckning till globalt samarbete och handel, EU-
medlemskapet räcker inte 
2. För att minska på förorenings- och miljöproblemen är 
jag villig att pruta på min egen levnadsstandard 
3. En ökad utländsk sysselsättning i Finland skulle införa 
nyttiga internationella influenser till vårt land 
4. Jag upplever mig numera förutom finländsk även allt 
klarare som europé 
5. I EU-besluten borde man övergå mera till 
majoritetsbeslut och minska enskilda staters vetorätt 
6. Genom att sträva efter ekonomisk tillväxt förstör 
människan efterhand naturen och till slut även sig själv 
7. Utländskt ägande för in behövligt kapital, kunnande och 
marknadsföringsmöjligheter för finländska företag 
8. Jag följer aktivt med utländska massmedia  
9. Europeiskhet, EU-medlemskap och dess utnyttjande är 
viktiga för att bära Finland framöver 
10. Globalitet och företagens globalisering är viktiga för att 
bära Finland framöver 
11. Finland borde glömma det gamla sättet att tänka och 
handla och hoppa modigt in i en ny tid (i besluten gällande 
Finlands internationella position) 
12. Finland borde stöda EUs utveckling mot en federation 
(i besluten om Finlands internationella position). 
13. Finland borde vara mer aktiv i FN (i besluten om 
Finlands internationella position). 
14. Finland borde delta mer aktivt i utvecklingssamarbete 
(i besluten om Finlands internationella position). 
15. Finland borde rikta sig vid sidan om EU starkt till 
världens andra ekonomiska områden (i besluten om 
Finlands internationella position) 
16. Finland borde på alla sätt locka utländskt kapital och 
investeringar till vårt land 

% samma eller 
nästan samma 

åsikt 
 

93 
 

70 
 

71 
 

65 
 

37 
 

32 
 

88 
66 
 

76 
 

83 
 
 

75 
 

23 
 

44 
 

25 
 
 

86 
 

74 

M 63 % 
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Appendix 3: Frågeformuläret 
 
Formuläret har samlats in som informerad enkät, vilket innebär att jag gett 
frågeformuläret till informanten i samband med intervjun. Informanten har 
berättats att formuläret ursprungligen använts i början på 90-talet i en annan 
undersökning och att syftet nu är att samla in bakgrundsdata om informanten för 
att slippa fråga sådant i själva intervjun. I den flesta fall har informanten senare 
skickat tillbaka till mig det ifyllda formuläret med post. Några informanter har 
dock fyllt i formuläret direkt efter intervjun, medan jag väntat. 
 Observationerna har förts in i det här återgivna formuläret med skuggad 
bakgrund och sålunda avviker formulärets paginering och layout något från det 
formulär som informanterna fyllt i. Det skuggade området har inte förekommit i 
frågeformuläret som informanterna fått. Frågorna, svarsalternativens uppställning 
och ordningsföljden är emellertid samma. De införda empiriska observationerna 
har betecknats på följande sätt: 
 
Fetstil: Totalt 
Kursiv: finländska informanter 
normalstil: rikssvenska informanter 
De två senare anges där relevant (=totalantalet brutit ner på subkategorier): 
 
Statistiska beteckningar: 

0= medeltal 
σ = standardavvikelse 
 
Dessa statistiska mått är endast riktgivande i och med att under-
sökningspopulationen är så liten. De möjliggör emellertid vissa jämförselser bättre 
än betraktelsen av distributionen. Dessutom är de giltiga för de undersökta 
människorna, trots att de inte är representativa för någon större population. 
 Standardavvikelsen åskådliggör hur eniga informanterna är om en fråga. Den 
visar hur mycket observationerna klumpar sig omkring medelvärdet. 
 
Bortfall: 
Internbortfallet rapporteras inte, utan framgår genom att subtrahera observa-
tionerna på en fråga från totalantalet (eller antalet inom landskategorin)  
3 personer har inte svarat på frågeformuläret och utgör sålunda externbortfall. 
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Fyll i frågeformuläret genom att ringa in eller kryssa för det lämpligaste 
alternativet. I vissa frågor kan Du välja flera alternativ eller skriva in svaret 
på raden 
               
 1.  Kön      1    man     13 
                    2    kvinna      1  ────────────────────────────────────────────────────── 
 

 2.  Födelseår      19____         0=52    0=55     0=49 
                            σ=7,5    σ=8,6                σ=3,9          ────────────────────────────────────────────────────── 
 
 3.  Födelseland                                
                    1    Finland 8 8 
                    2    Sverige 6 - 6 
                    3  Annat land, vilket? __________________      ────────────────────────────────────────────────────── 
 
 Män: 
 
 4.  Har Du gjort militärtjänst?  
         
                    1    ja i Finland         7 7                  
   

       2    ja i Sverige         6 - 6 
                    3    ja i Annat land, vilket? _____________ 
                    4    nej      1 1 ────────────────────────────────────────────────────── 
 
 5.  Har Du alltid bott i samma land? 
     
                    1    Ja  10  6 4 
                    2    Nej  4 2 2 
 
 Om nej, ange i vilka länder Du bott under olika 
  tidsperioder: 
 land:    vistelsetid: 
 
 _____________________    19____ - 19____ 
 
 land:    vistelsetid: 
 
 _____________________    19____ - 19____ 
 
 land:    vistelsetid: 
 
 _____________________    19____ - 19____ ────────────────────────────────────────────────────── 
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6. Medborgarskap       
             1    finskt                                     8   8 

                    2    svenskt   6 - 6 
                    3    annat, vilket? ________________________ 
 
 
 7.  Har Du någon gång bytt medborgarskap? 
       
                    1    nej    14 
                    2    ja, år _________   - 
 
     tidigare medborgarskap: _______________ ────────────────────────────────────────────────────── 
 
 8. Tänker Du byta medborgarskap? 
      
                    1    säkert    - 
                    2    troligen  -  
                    3    osäkert   -  
                    4    troligen inte  4 4  
                    5    säkert inte  10 4 6 ────────────────────────────────────────────────────── 
 
 9.  Civilstånd      
                    1    ogift                   - 
                    2    gift eller sammanboende 14 
                    3    frånskild   - 
                    4    änka/änkling   - ────────────────────────────────────────────────────── 
 
10. Vilken är Din nuvarande huvudsakliga sysselsättning eller 

verksamhet? 
          
    1 Löntagare   14 
    2 Privatföretagare  - 
    3 Jordbrukare   - 
    4 Arbetslös   - 
    5 Studerande   - 
    6 Hemmafru (-man)      - 
    7 Pensionär   - 
    8 Värnpliktig, civiltjänstgörare - 
    9 Annat, vad?  ______________-__________ ────────────────────────────────────────────────────── 
 
11.  Vilket yrke har Du? _______________________________________ ────────────────────────────────────────────────────── 
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12.  Vilken arbetsuppgift har Du? __________________________________ 
 
     _____________________________________________________________ ────────────────────────────────────────────────────── 
 
13.  Vilken är Din nuvarande arbetsplats? ___________________________ ────────────────────────────────────────────────────── 
 
14.  Vilken är Din utbildning? _____________________________________ 
 ────────────────────────────────────────────────────── 
15.  I vilket land har Du erhållit Din utbildning? 
         har ej 
         genomgått 
      både  annat,  denna 
  Finland Sverige Fi o Sv var? utbildning 
  N  N  N   N 
grundskola/ 
folkskola 1 8 2 6 3 - ______ 9 - 
    8   - 
     6 
 
gymnasium 
mellanskola 
realskola 
yrkesskola 
institut 
folkhögskola 1 7 2 6 3 -  ______ 9 - 
   7  -  
      6 
 
universitet 
högskola 1 6 2 7 3 - ______ 9 1 
   6  1      1 
     6 
───────────────────────────────────────────── 
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16.  På vilket språk har Du erhållit Din utbildning? 
          har ej 
          genomgått 
      både annat, denna 
  finska svenska fi o sv vilket? utbildning  
   N  N  N    N 
grundskola/ 
folkskola 1 4 2 10 3 - ______ 9 - 
   4  4  
      6 
 
gymnasium 
mellanskola 
realskola 
yrkesskola 
institut 
folkhögskola 1 4 2 10 3 - ______ 9 - 
   4  4 
      6 
 
universitet 
högskola 1 4 2 8 3 - ______ 9 1 
   4  3      1 
     6 
───────────────────────────────────────────── 
 

17.  Hur många år sammanlagt har Du läst följande språk? 0 
 

finska i finsk skola  ______ år   0=2,6  0=4,5 
  σ=4,3    σ=5,0 

finska i svensk skola ______ år   0=2,8  0=4,9 
  σ=4,7    σ=5,4 

finska i finsk klass i svensk skola ______ år  0=0 
  σ=0       

finska som ”hemspråk” i svensk skola ______ år 0=0       
  σ=0       

svenska i finsk skola ______ år   0=1,7  0=3,0 
  σ=3,4    σ=4,1 

svenska i svensk skola ______ år   0=8,9  0=5,8   0=13,0 
  σ=6,0    σ=6,2    σ=1,8 

engelska som främmande språk ______ år   0=5,9  0=3,5     0=9,2 
  σ=4,0    σ=3,4    σ=1,8 ──────────────────────────────────────────────────────
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18.  Vilket anser Du vara ditt modersmål?   
                1  svenska     10 4 6 
                2  finska     3 3 
                3  både svenska och finska   1 1 
                4  annat, vad? ______________________ - ────────────────────────────────────────────────────── 
 
19.  Vilka språk talades hemma under Din uppväxttid?  
 
 talade bara mest lika mest bara annat, 
 ej fi fi mycket sv sv vad? 
    fi o sv 
 
föräldrar  N    N    N    N    N     N  
sinsemellan (-) 1  3 2  1 3  - 4  - 5 10 ________ 
      3     1                 4 
                  6 
Du med 
Din mor (-) 1  3 2  1 3  - 4  - 5 10 ________ 
      3     1                 4 
                           6 
Du med 
Din far (-) 1  3 2  - 3  - 4  1  5 10 ________ 
      3        1      4 
            6 
Du med  
Dina syskon (-) 1  3 2  -  3  - 4  1  5 10 ________ 
      3              1     4 
                          6 
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20.  Vilket språk talar Du i dag oftast med 
 
 talar bara mest lika mest bara annat, 
 ej fi fi mycket sv sv vad? 
    fi o sv 
 
 N N N N N N N EJ SVAR 
Din mor (4) 1   3 2   - 3   - 4   - 5   6 _____ 1 
  4      3         1 
           5  1 
Din far (2) 1   2 2   - 3   - 4   1 5   7 _____ 2 
  2      2        1      2  1 
           5  1 
Dina syskon (-) 1   3 2   - 3   1 4   -  5   8 _____ 2 
       3       1       4  - 
           4  2 
Dina vänner (-) 1   1 2   3 3   2 4   2 5   5 __1__ - 
       1      3      2      2      -  - 
           5     1 - 
arbetskamrater(-) 1   - 2   5 3   3 4   2 5   2 __1__ 1 
        5      3      -      -  - 
          2      2    1 1 
partner (-) 1   4 2   1 3   1  4   - 5   7 _____ - 
       4      1      1       2  - 
           5  1 
_________________________________________________________________ 
 
21.  Vilken språkgrupp anser Du dig tillhöra? 
       N 
 1  svensk    10 4 6 
 2  finsk    3 3 
 3  både svensk och finsk  1 1 
 4  annan, vilken? ____________________________ ────────────────────────────────────────────────────── 
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22.  Hur bra tycker Du att Dina kunskaper i svenska är? 
 
 Mina kunskaper räcker 
 alltid nästan ibland nästan aldrig, 
  alltid  aldrig kan ej  
     svenska 
när det 
gäller att: 
 

förstå svenska      0=1,1 0=1,3 0=1,0 
när det talas 1 2 3 4 5 σ=0,4  σ=0,5  σ=0 

tala svenska 1 2 3 4 5 0=1,1 0=1,3 0=1,0 
      σ=0,4 σ=0,5 σ=0 
läsa svenska 1 2 3 4 5 0=1,1 0=1,3 0=1,0 
      σ=0,4  σ=0,5  σ=0 

skriva svenska 1 2 3 4 5 0=1,1 0=1,3 0=1,0 
      σ=0,4  σ=0,5  σ=0 ────────────────────────────────────────────────────── 
 
23.  Hur bra tycker Du att Dina kunskaper i finska är? 
 
  Mina kunskaper räcker 
  alltid nästan ibland nästan aldrig, 
   alltid  aldrig kan ej  
      finska 
när det 
gäller att: 
 

förstå finska      0=2,7 0=1 0=5,0 
när det talas 1 2 3 4 5 σ=2,1 σ=0 σ=0 

tala finska 1 2 3 4 5 0=2,7 0=1 0=5,0 
       σ=2,1 σ=0 σ=0 

läsa finska 1 2 3 4 5 0=2,7 0=1 0=5,0 
       σ=2,1 σ=0 σ=0 

skriva finska 1 2 3 4 5 0=2,9 0=1,3 0=5,0 
       σ=2,0 σ=0,5 σ=0 
───────────────────────────────────────────── 
 
24.  Var  tror Du att Du kommer att bo om 10 år?   
 1   Finland, säkert    2 2 
 2   Finland, troligen   5 5 
 3   Sverige, säkert    2 - 2 
 4   Sverige, troligen   3 - 3 
 5   Troligen något annat land  2 1 1 
 6   Kan ej svara    - 
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25.  Har Du släktingar i Sverige?     
 
  1   nej 4  4 
  2   ja  10 4 6 
 
 Om nej: gå till fråga 26 
 
 Om ja: 
 
 Hur ofta brukar ni träffas? 
 
 1   flera gånger i månaden 1 - 1 
 2   ungefär en gång i månaden 3 - 3 

 3   några gånger per år 3 1 2 0=3,1     0=4,5   0=2,0 
 4   en gång per år -    σ=1,4 σ=1,0   σ=0 
 5   mycket sällan 3 3 
 6   aldrig    - 
 
     Vilket språk brukar ni då tala med varandra? 
 
 bara   mest  lika mycket mest  bara 
 finska  finska  båda  svenska svenska 
  1  2 3 4 5 
  -  - - - 10 
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26.  Har Du släktingar i Finland?     
                     
                    1   nej 6  - 6 
                    2   ja  8 8 
 
     Om nej: gå till fråga 27 
 
     Om ja: 
 
     Hur ofta brukar ni träffas? 
 
                    1   flera gånger i månaden  1 

                    2   ungefär en gång i månaden  4 0=2,5  
                    3   några gånger per år  2 σ=1,2  
                    4   en gång per år   - 
                    5   mycket sällan   1 
                    6   aldrig    - 
 
     Vilket språk brukar ni då tala med varandra? 
 
 bara   mest  lika mycket mest  bara 
 finska finska  båda  svenska svenska 
 
   1    2      3     4     5 
   2    1      -     2     3 

    0 =3,4  σ=1,8 ────────────────────────────────────────────────────── 
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27.  Har Du vänner i Sverige?  
 
    1   ja  13 
    2   nej    1 
 
     Om nej: gå till fråga 28 
 
     Om ja: 
 
     Hur ofta brukar ni träffas? 
 
  1   flera gånger i månaden 5 2 3 
  2   ungefär en gång i månaden 2 1 1 
  3   några gånger per år 6 4 2  

  4   en gång per år -   0=2,1 0 =2,3  0=1,8 
  5   mycket sällan -   σ=1,0 σ=1,0   σ=1,0 
  6   aldrig - 
 
     Vilket språk brukar ni tala med varandra? 
 
 bara   mest  lika mycket mest  bara 
 finska finska  båda  svenska svenska 
 
   1    2      3     4     5 
   -    1      -     3     9 
     1       3     3 
                6 
 

  0=4,5  σ=0,9  0=4,1  σ=1,1   0=5,0   σ=0,0 
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28. Är Du med i någon förening?  
       
   1  nej   4 3 1 
   2  ja   8 5 3 
     
 Om ja, vilka? 
 
   1)_____________________________________ 
 
   2)_____________________________________ 
 
   3)_____________________________________ 
 
   4)_____________________________________ 
 
   5)_____________________________________ 
 
   6)_____________________________________ 
 
   7)_____________________________________ 
 
   8)_____________________________________ 
 
   9)_____________________________________ 
 
       10)_____________________________________ 
 ────────────────────────────────────────────────────── 
 
29.  Hur ofta har Du varit i kontakt med [det andra landet] under de två 
senaste åren? 
        

1 flera gånger i månaden  13 
2   ungefär en gång i månaden  - 

                    3   några gånger per år  1 0=1,1 0=1,0 0=1,3 
                    4   en gång per år              - σ=0,5 σ=0,0  σ=0,8 
                    5   mycket sällan   - 
                    6   aldrig    - 
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30.  På vilket sätt har Du varit i kontakt med [det andra landet] under de två 
senaste åren? 
som privatperson  
  mycket ganska sällan aldrig 
  ofta ofta 
 

brev, telefax 1 2 3 4 0=3,2 0=3,0 0=3,4 
      σ=0,9 σ=1,2 σ=0,5 

telefon 1 2 3 4 0=2,8 0=2,3 0=3,4 
      σ=1,1 σ=1,2 σ=0,5 

resor till     0=2,8 0=2,3 0=3,4 
[andra landet] 1 2 3 4 σ=1,0 σ=1,0  σ=0,5 

besök från     0=3,1 0=2,7 0=3,6 
[andra landet] 1 2 3 4 σ=1,1 σ=1,3 σ=0,5 
 
i förenings- eller organisationsverksamhet 
  mycket ganska sällan aldrig 
  ofta ofta 
 

brev, telefax 1 2 3 4 0=3,6 0=3,8 0=3,5 
      σ=0,7 σ=0,5 σ=1,0 

telefon 1 2 3 4 0=3,4 0=3,4 0=3,5 
      σ=0,7 σ=0,5 σ=0,5 

resor till     0=3,6 0=3,4 0=3,8 
[andra landet] 1 2 3 4 σ=0,5 σ=0,5  σ=0,5 

besök från     0=3,8 0=3,8 0=3,8 
[andra landet] 1 2 3 4 σ=0,5 σ=0,5 σ=0,5 
 
i samband med arbete eller studier  
  mycket ganska sällan aldrig 
  ofta ofta 
 

brev, telefax 1 2 3 4 0=1,6 0=2,2 0=1,0 
          σ=1,1 σ=1,3 σ=0,0 

telefon 1  2  3  4  0=1,2 0=1,4 0=1,0 
      σ=0,8 σ=1,1 σ=0,0 

resor till     0=1,5 0=1,4 0=1,5 
[andra landet] 1 2 3 4 σ=0,9 σ=1,1 σ=0,5 

besök från     0=1,5 0=1,6 0=1,5 
[andra landet] 1 2 3 4 σ=0,9 σ=1,1 σ=0,5 
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31.  Hur ofta har Du varit i kontakt med [det andra landet] under de två 
senaste åren? 
  minst minst minst minst minst mera aldrig 
  en gång en en gång två en gång sällan 
  i veckan gång i på två gånger per år 
  månaden månader per år 
som privat- 
person: 1 2 3 4 5 6 7 

   0=4,1 σ=1,3 0=3,4 σ=1,3 0=5,2 σ=1,6 
i förenings- 
eller organi- 
sationsverk- 
samhet 1 2  3  4  5 6  7 

   0=5,8 σ=1,4 0=5,3 σ=1,5 0=6,5 σ=1,0 
i samband 
med arbete   
eller  
studier 1 2  3  4  5 6  7 

  0=1,5 σ=1,6 0=1,8 σ=2,1 0=1,7 σ=0,4 
────────────────────────────────────────────────── 
 
32.  Vilka språk brukar Du vanligtvis använda i dessa kontakter? 
          inga 
   svenska finska  engelska  kontakter 
 
som privat- 
person        1     2      3  5   6      4  
      11     -      -       1         1 
       8             -          - 
       3           1    1 
 
i förenings- eller 
organisations-    1     2      3         4 
verksamhet 
       3     -      1       4 
       3              2 
                  2 
 
i samband  
med arbete  
eller studier       1     2      3  5   6         4 
       5     -      4   1   3     1 
       5        -  1   1     1  
               4                        2      
 
5 = finska och engelska  
6 = svenska och engelska 
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33.  I Vilket sammanhang och på vilket sätt har Du varit i kontakt med någon (person, 
organisation, firma, myndighet osv.) Finland under de två senaste åren? 
 
 (Skriv på raden hurudana kontakter Du har haft med Finland i de olika 

sammanhangen. Använd vid behov flera rader)  
 
som privatperson: 
 
vem, vad:                   vad gällde kontakten? 
 
1) ___________________    ______________________________________ 
 
2) ___________________    ______________________________________ 
 
3) ___________________    ______________________________________ 
 
4) ___________________    ______________________________________ 
 
5) ___________________    ______________________________________ 
 
i organisationsverksamhet eller i samband med arbete eller studier: 
 
vem, vad:                  vad gällde kontakten? 
 
1) ___________________    ______________________________________ 
 
2) ___________________    ______________________________________ 
 
3) ___________________    ______________________________________ 
 
4) ___________________    ______________________________________ 
 
5) ___________________    ______________________________________ 
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34.  Hur bedömer Du att Dina kontakter kommer att utvecklas i framtiden på 
de olika områdena med Finland? 
 
   kontakterna 
 kontakterna kontakterna kommer att 
 kommer att kommer att vara 
 öka minska oförändrade 
som 
privatperson 1 2 3 
 6  7 
 4  4 
 2  3 
i förenings- eller 
organisations- 
verksamhet 1 2 3 
 2  10 
 2    5 
     5 
i samband med  
arbete eller  
studier 1 2 3 
 6 1 7 
 5  3 
 1 1 4 
────────────────────────────────────────────── 
 
35.  Har Du försökt överföra någon idé, arbetsmetod eller produkt från Sverige 
till Finland eller från Finland till Sverige? 
   1 ja, från Sverige till Finland  2 - 2 
   2 ja, från Finland till Sverige  3 3 
   3 ja, i båda riktningarna    8 4 4 
   4 nej         1 1 
 Om ja: 
 
 Vad har Du försökt överföra från Sverige till Finland eller från Finland till 

Sverige? 
 
 från Sverige till Finland: 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 
 från Finland till Sverige: 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
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36.  Hur bra tycker Du dig känna till [det andra landet]? 
 
   1  mycket bra  1  1 
   2  ganska bra  11  7  4 
   3  ganska dåligt  1  -  1 
   4  mycket dåligt  - ─────────────────────────────────────────────────────── 
 
37.  Vilka tycker Du att Du hör mest ihop med? 
      (Ringa vid behov in flera alternativ) 
 

 1  finnar i Sverige 0=0,331 0=0,50 0=0,00 

 2  finlandssvenskar i Sverige 0=0,25 0=0,25 0=0,17 

  3  tornedalsfinnar    0=0,17 0=0,13 0=0,17 

  4  finnar i Finland    0=0,50 0=0,63 0=0,17 

  5  finlandssvenskar i Finland  0=0,58 0=0,63 0=0,33 

  6  svenskar i Sverige    0=0,17 0=0,00 0=0,33 

  7  ålänningar     0=0,25 0=0,13 0=0,33 

  8  rikssvenskar i Finland   0=0,08 0=0,00 0=0,17 

  9  ingen av ovanstående grupper 0=0 ─────────────────────────────────────────────────────── 

                                                             
¹ Medeltalet varierar mellan 0 och 1 och kan i detta fall omvandlas till procenttal genom att flytta 
decimalkommat två steg till höger. 1 motsvarar sålunda 100 procent. 
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38.  Olika folkgrupper lever och har levt under skilda villkor. Försök att ange i 
vilken grad olika grupper liknar eller skiljer sig från dig själv, så som Du 
uppfattar det. Ju mer lik en grupp är dig själv, desto lägre siffra ska du ringa 
in. 
              Kan ej 
       1= högsta likhet           7= högsta olikhet                svara N2 
 jag  1    2    3    4    5    6    7  finnar i Finland                9  - 
 jag  1    2    3    4    5    6    7  svenskar i Sverige   9  - 
 jag  1    2    3    4    5    6    7  finnar i Sverige                9  - 
 jag  1    2    3    4    5    6    7  finlandssvenskar i Finland  9  - 
 jag  1    2    3    4    5    6    7  ålänningar                       9  2 1 1 
 jag  1    2    3    4    5    6    7  finlandssvenskar i Sverige 9  -  
 jag  1    2    3    4    5    6    7  tornedalsfinnar                 9  2 1 1 
 jag  1    2    3    4    5    6    7  norrmän                          9  1 1 
 jag  1    2    3    4    5    6    7  ester                            9  3 1 2 
 jag  1    2    3    4    5    6    7  romer (zigenare)                9  3 1 2 
 jag  1    2    3    4    5    6    7  samer                            9  3 1 2 
 jag  1    2    3    4    5    6    7  amerikaner                       9  1 1 
 jag  1    2    3    4    5    6    7  ryssar                           9  3 1 2 
 jag  1    2    3    4    5    6    7  tyskar                           9  1 1 
 jag  1    2    3    4    5    6    7  vietnameser                      9  3 1 2 
 

Medeltalen och standardavvikelserna i de olika kategorierna: 

jag  0=3,0 σ=1,8 0=2,4 σ=2,1 0=3,8 σ=0,8  finnar i Finland 

jag 0=3,5 σ=2,3 0=5,2 σ=1,5 0=1,4 σ=0,5  svenskar i Sverige 

jag 0=3,5 σ=1,0 0=3,7 σ=0,8 0=3,2 σ=1,3  finnar i Sverige 

jag 0=3,0 σ=2,1 0=2,9 σ=2,5 0=3,3 σ=1,3  finlandssvenskar i Finland 

jag 0=3,5 σ=1,1 0=3,8 σ=1,3 0=3,0 σ=0,0  ålänningar 

jag 0=3,5 σ=1,3 0=4,0 σ=1,3 0=3,0 σ=1,2  finlandssvenskar i Sverige 

jag 0=4,0 σ=2,2 0=4,4 σ=2,6 0=3,0 σ=0,0  tornedalsfinnar 

jag 0=4,4 σ=1,7 0=5,0 σ=1,9 0=3,8 σ=1,5  norrmän 

jag 0=5,4 σ=1,9 0=5,4 σ=2,1 0=5,5 σ=2,1  ester 

jag 0=5,6 σ=2,3 0=5,0 σ=2,5 0=7,0 σ=0,0  romer (zigenare) 

jag 0=5,3 σ=1,6 0=5,2 σ=1,6 0=5,5 σ=2,1  samer 

jag 0=4,8 σ=1,5 0=5,4 σ=1,7 0=4,2 σ=1,1  amerikaner 

jag 0=5,6 σ=1,5 0=5,8 σ=1,6 0=6,0 σ=1,4  ryssar 

jag 0=4,8 σ=1,6 0=5,4 σ=1,8 0=4,2 σ=1,3  tyskar 

jag  0=6,3 σ=1,9 0=6,0 σ=2,2 0=7,0 σ=0,0  vietnameser 
 
 
 
 
 

                                                             
2 Dessa har inte räknats med i medeltalen eller standardavvikelserna.  
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FRÅGORNA 39-40 BESVARAS ENBART AV: 
 
                    finlandssvenskar i Finland och Sverige 
                    finnar i Sverige 
                    svenska medborgare i Finland 
                    återflyttade till Finland 
 
OM DU EJ TILLHÖR DESSA GRUPPER GÅ TILL FRÅGA 43 ─────────────────────────────────────────────────────── 
 
39.  Händer det att Du träffar finländare som tycker att Du är rikssvensk? 
 
  mycket ofta    ofta    ibland     sällan    aldrig   
         1                2          3              4           5 

             3    4   0=4,6 σ=0,5 
 
  Om detta inträffar: 
 
  Hur känner Du dig då? 
 
                                spelar 
 mycket irriterad  irriterad  ingen roll  ganska belåten  mycket belåten 
         1                  2            3               4                      5 

                          1   3             1        0=3,2   σ=1,1 ─────────────────────────────────────────────────────── 
 
40.  Händer det att Du träffar rikssvenskar som tycker att Du är rikssvensk? 
 
  mycket ofta    ofta    ibland     sällan    aldrig      
       1                   2          3            4          5 

        1      3     3   0=4,3         σ=0,8 
 
 
  Om detta inträffar: 
 
  Hur känner Du dig då? 
 
                                spelar 
 mycket irriterad  irriterad  ingen roll  ganska belåten  mycket belåten 
        1              2             3               4                5 

              5       1        0=3,3    σ=0,8 
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FRÅGORNA 41-42 BESVARAS ENDAST OM DU (ELLER DINA 
FÖRÄLDRAR) INVANDRAT / ÅTERINVANDRAT TILL SVERIGE FRÅN 
FINLAND 
 
 
41.  I vilket land känner Du dig mest hemma? 
 
  1   Finland     2 
  2   Sverige     1 
  3   Lika mycket i båda   - 
  4   Inte i något     - 
  5   Vet ej     - ─────────────────────────────────────────────────────── 
 
42.   När man lever länge i ett land kan banden med ursprungslandet 

förändras. Hur är det för dig här i Sverige? Känner Du dig mer som 
finländare (finne/finlandssvensk) eller mer som rikssvensk? 

 
  1   helt rikssvensk           - 
  2   mer rikssvensk än finländare        - 
  3   på många sätt rikssvensk, men också på många sätt finländsk - 
  4   mer finländsk än rikssvensk        - 
  5   helt finländsk            2 ─────────────────────────────────────────────────────── 
 
43.  Får vi kontakta dig senare för eventuell intervju? 
 
 1   ja  9 6 3 
 2   nej 1 - 1 ─────────────────────────────────────────────────────── 
 
TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
 
OM DU HAR NÅGOT ATT TILLÄGGA ELLER KOMMENTERA, SÅ 
KAN DU GÖRA DET HÄR: 
 
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 
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Appendix 4: Finskspråkiga intervjucitat i original 

 
 MH: Teidän reviirit oli maittain?  
 
 SV: Joo, meidän reviirit oli oikeestaan silleen tavallaan se konsepti oli niinku 
mielenkiintoinen niinku sillä tavalla... sehän on edelleen voimassa, et meillä oli 
niinku tuplarooli elikkä meil on jokaisella omat, tavallaan omat yhtiömme 
hoidettavana, isommat tai pienemmät ja ne niinku tavallaan geograafisia alueita 
mut ne on kyllä käytännössä myöskin yhtiöitä ja mut sit meil on tää Club Vice 
President rooli. Meil on semmonen ku Interim, Interim management team, joka, 
joka tota management club joka on semmonen näistä niinsanotuista tärkeistä 
maajohtajista muodostuva elin jossa on neljä-viis, tällä hetkellä jopa jo kuus... eiku 
viis meitä on, niin viis tämmöstä mun tapasta, näitä alayhtiöiden 
toimitusjohtajatason kavereita, jotka muodostaa sitte semmosen jonkinsorttisen 
päätöksenteko- ja sparrausbodyn pääasiassa [konserninjohtajalle] joka joka.. 
meillähän ei oo sellasta varsinaista suurta laajaa konsernijohtoo, joka, joka voi 
sanoo että käyttää sellaisenaan niinkun jonkinlaisena instituutioina valtaa vaan, et 
meil on kyl se valta keskittyny henkilöitynyt [konserninjohtajaan] ja hänen 
ympärillensä siis siihen persoonana niin meil on tää tuplarooli [---] että me tehdään 
sitä tavallaan niinku hallitustyöskentelyn kautta, että mä on tota oman yhtiöini 
toimitusjohtaja. Sit mä istun hallituksen puheenjohtajana tai jäsenenä niin ympäri 
maailmaa.  

 
---- 

 
 SV: Onhan se tietysti matkustaminen lisääntyny ehkä, et se tässä onki se 
periaatteessa se ”pain in the ass” et ei oikeen oo aikaa itselleen enää ja se muuten 
on tämmösissä asioissa yks semmonen, sen mä tiedän, me keskustellaan siitä talon 
sisällä nyt tällä hetkellä aika paljon, et sielä, sielä on ihmisiä jotka on niinku tän 
matkustamisen äärirajoilla tällä hetkellä sen kestämisen suhteen.  

 
[---] 

 
Meillä oli aikanaan niin mullakin itse asiassa tapana et katottiin vähän niitä 
lentoreittejä sillain, että siihen saatto jäädä vaikka muutama tunti aikaa vaikka 
käydä hotellista jotain kaupunkia kattomassa. Kävellä vaikka pääkatua tai käydä 
shoppailemassa tai joskus jopa pelata golfia kierros jossakin Singaporessa tai 
Dallasissa. Nyt ei oo mitään mahiksia, se on ihan älyttömän, et vapaa aika pitää 
viettää sitten kotona et se ei kai et monet miettii et kuinka kauan [koserninjohtaja] 
jaksaa, [---] niin niin tota miten kauan se jaksaa mutta kova on, hirmunen on tahti 
päällä. Et ainakin jos sanoo et esimerkillä johtamista, piiskaamista niin hän kyllä 
sen tekee. 
 
---- 
 
SV: Meillähän on semmosia yksiköitä jotka on cross-border eli yli maiden ja 
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niiden kahden vetäjä on ruotsalainen ja toi ne on paremmat kuin suomalaiset ja sit 
ku pitäis saada tämmönen niin nää kaverithan pärjää hyvin, toinen varsinkin 
pärjäsi aivan poskettoman hyvin. 

 
MH: Onko niitä useampiakin näitä cross-border?  

 
SV: Niitä on neljä, jossa kahdessa on suomalainen ja kahdessa ruotsalainen vetäjä 
ja nää ruotsalaiset on selvästi parempia. 
 
---- 
 
SV: Mun rooli niin niin muuttu erittäin epäoperatiiviseksi muualla kuin [johtamani 
firman] kysymyksissä, niinku mä oli ryhmänjohtajana niin mun rooli oli aika 
operatiivinen [---] niin nyt se on epäoperatiivinen [---] siel on ne omat 
toimitusjohtajansa ja kun ne ei enää... Oleellistahan on se raportointisuhde et 
täähän on sellanen tää meidän johtoryhmä semmonen ameeba joka roikkuu joka 
asian yläpuolella ja heittää varjonsa siihen, siihen asiaan [---]. Se on tavallaan aika 
mielenkiintoista koska se on koko ajan niinkun informaatiovirrassa.  

 
MH: Just. Ootko sä niinku omistajan edustajana sielä toimipisteissä? 

 
SV: Joo, joo siis nimenomaan [konsernin] eee edustajana niiss' hallituksissa. En 
[johtamani firman]. Täs on just tää tää roolin tekemisen ongelma on tietysti, että 
mikä hattu millonkin on päässä, ja se on ehkä sellanen kaikista vaikein kysymys. 
Emmä tiedä kyl mä oon aika hyvin sielä. Ei kaikki ihan nappiin oo onnistunu 
mutta hatunvaihto jollekulle on vaikeeta. Suurin osa kyllä osaa sen. 
 
---- 
 
SV: ... ja  sittenhän on  taas  semmonen  vanha käsitys kun puhutaan NIH-ilmiöstä 
[---] että kummanko se nyt on parempi, et pääsis vähän siitä pois, et ei tarvii aina 
olla niin, että se paras on se joka ei oo niinku kummankaan [---] ois hyvä niinku 
kattoo et kumpi systeemi on parempi ja otetaan ensin toi ja kehitetään sit sitä. 
Vasta niin sillä tavalla ois niinku nopeempi hypätä kehityksen niinku portaassa 
kuin, että jos niinku otetaan ja kehitetään niin, että molempien täytyy muuttua, 
jotta siitä tulee hyvää.  
 
---- 
 
SV: Sehän on semmonen niin sanottu tota noin niin eee.. jatkuvan niinku 
tarkastelun kohteena. Että sehän ei, että sehän ei lopu koskaan. Et koska se on niin 
kiinni siitä, että mitkä on tehtaiden käyttöasteet. Elikkä, että jos sulla on 
samantyyppinen tekniikka [---] niin tottakai me katotaa, et mikä niiden käyttöaste 
on että jos sit nyt yhden linjan sulkemalla siellä saa paremman niinku ton 
käyttöasteen niinku tota noin täällä niin se tehdään, mut se tehdään myöskin 
toisinpäin. Mut sitten ei tehdä jos se on sillä tavalla, että tota noin toiseen saadaan 
niinku kolme vuoroo ja toiseen jää yks vuoro koska se ei auta mitään, et siin on 
niin, siin on vaivaa tommosta tuotteiden niinku siirtelemisessä, että se ei kannata. 
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Että sit vaan jos sä pystyt niinku väliaikaisesti niinku pysäyttämään jonkun koneen 
niin sillä on oma niinku merkityksensä mut ei sillä, että tasataan niinku kuormia 
niin sil ei oo mitään. Sit tietenkin investointipäätöksissä sul on aina se, et sä pystyt 
niinku tota ohjaamaan.  
 
---- 
 
SV: Keskustelu alko siitä, että, että ei ollu tämmöstä strategiaa ja ja oltiin vaan 
niinku kaikessa rauhassa... voi sanoo näin. Niin mä luulen, että vaikka mul ois ollu 
minkälainen strategia ja ambiitio niin ei se olis sillon 80-luvun lopussa 
onnistunukaan tää homma niin, et sillon oli erilainen tää elämäntilanne ja erilainen 
ajatusmaailma liiketoiminnasta ja siitä strategiasta jota viedään eteenpäin, yleensä 
kaikkia yrityksiä. 

 
MH: Ei ollu lähteny niin voimakas globalisoituminen  

  
SV: Ei juu, ei se semmone just semmonen aggressiivitetti puuttui sillon joo.  
 
---- 
 
SV: Musta vielä tullu tää elämä, niinku tullu niinku hirmu haasteelliseks. Tai 
haasteelliseks senkin takia kun pääomamarkkinoilla, vaikka niillä on hirveen pitkä 
aikaperspektiivi niinku miten ne määrittää yhtiön osakkeen arvon niin niiden pitäis 
kattoo tulevaisuuteen, että miten sen yhtiön tota kyky tehdä tuottoa omistajille, et 
miten se kehittyy hamaan tulevaisuuteen ja ja se sit nykyhetkeen ja se on yhtiön 
arvo. Mut kuitenkin ne niinkun, se aikaperspektiivi on hirveen lyhyt, se on se 
kvartaali, et koko ajan, et minkälaisen kvartaalituloksen se yhtiö saa aikaiseksi eikä 
sit mihin suuntaan se kvartaalitulos sitten on menossa ylöspäin. Jos se on alaspäin 
menossa tai onks se ylöspäin menossa ja mitä johtopäätöksiä siitä sitten tehdään 
niinku itse asiassa koskien koko sitä hamaan iäisyyteen, tulevaisuuteen. Et se on, et 
siit on tullu niinku tämmönen, toisaalta niinku tällänen lyhytjänteisyys sitte siitä, 
sieltä pääomamarkkinoiden puolelta joka niinkuin tietyllä tapaa on hirveen 
haasteellinen täällä yritysjohdossa, jossa yritysjohdon pitää niinku kattoo mitkä on 
ne työn pitkän aikavälin tavoitteet ja eri näköisillä toimenpiteillä sit rakentaa ja 
toteuttaa sitä strategiaa ja sit toisaalta pitää tsempata sen kanssa et kolmen 
kuukauden välein me heitetään luvut ulos, ja pääomamarkkinat, ja varsinkin 
meidän toimialalla hurjan isoja heilahteluja sit vielä ollu..eee...yhtiön , yhtiön tota 
markkina-arvossa  

 
MH: Ihan näiden kvartaalien mukaan? 

 
SV: Niin meillä ei niinkään mut onhan monella muulla yhtiöllä, monella muulla 
yhtiöllä ollu semmonen niinku paino niskassa koko ajan niinku että pitäs kyetä se, 
siihen, että se kvartaaleinen kehitys olisi mahdollisimman tasaista ja sen on, ja sit et 
sen tasapainottaminen. Sanotaan että yrityksessäkin sit pitää tehdä pitkän aikavälin 
investointeja tai toimenpiteitä joilla sit kuitenkin pyritään pitkällä aikavälillä 
turvaamaan, että se strategia kyetään viemään läpi ja toteuttamaan. Jos se sit niinku 
lyö vahvasti jonkin kvartaalin tulokseen niin se on niinku tosi tasapainoilemista, 
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sen niinku arviomista ja harkitsemista, että mitä me voidaan tehdä ja tehdäänkö se 
nyt ja miten me kommunikoidaan se sit markkinoille jos me sitten... Ja nyt niinku 
entist enemmän ainakin meidän toimialalla tullu nyt viimeisen parin vuoden 
aikana, tai sanotaan viimeisen vuoden aikana niin tullu sit jo painetta mennä vielä 
tiuhempaan niinku markkinoi...eeh..tota.. raportointiin tonne markkinoille päin, 
siis et niinku paine siihen, et niinku kvartaalien keskelläkin kerrotaan miten meillä 
menee. Nokia nyt teki sen taas et ne meni ja kerto nyt nyt joulukuussa et miten se 
niiden viimeinen kvartaali nyt sitten tulee menemään ja miten ne näkee tästä [---] 
ja mä uskon, että jollain aikavälillä me joudutaan siihen, että meil on 
kuukausiraportointi ääriesimerkkinä jatkossa niin [meidän] kotisivuilla raksuttaa 
koko ajan laskin et sä voit koska tahansa käydä meidän kotisivuilla kattoon et 
paljon niil on nyy niinku plakkarissa tulosta. Kassaa. Ja sit joku tilauskanta raksaa 
siinä rinnalla että kuinka se tilauskanta kehittyy ja sekin niinku real time koko ajan, 
ei tartte niinku… 

 
---- 
 
SV: Ei, ei siis täs on nyt yks iso ero nyt tän kun noita kulttuurieroja tossa etsiskelit 
niin niin [konserninjohtajan] johtamistyyli se on niin hetsinen, et se ei tota ollaan 
sillon kun on työnteon aika niin sillon ei tehdä kyllä varmasti mitään muuta. Että se 
normaali rutiini on sellanen, että ku lentokone laskeutuu niin suoraan kokoukseen 
ja suoraan kokouksesta lentokoneelle ja taas eteenpäin, et jos sul siis... 
garanteeraan, et oot kusessa jos sukat unohtu kotiin kun ei oo kertakaikkiaan aikaa 
ostaa sukkia, et sil on niinku tällänen. Et sil on niinku sen helkutin kova se rytmi ja 
tota meillä oli aikanaan niin mullakin itse asiassa tapana, et katottiin vähän niitä 
lentoreittejä sillain, että siihen saatto jäädä vaikka muutama tunti aikaa vaikka 
käydä hotellista jotain kaupunkia kattomassa, kävellä vaikka pääkatua tai käydä 
shoppailemassa tai joskus jopa pelata golfia kierros jossakin Singaporessa tai 
Dallasissa, nyt ei oo mitään mahiksia, se on ihan älyttömän, et vapaa-aika pitää 
viettää sitten kotona. 

 
---- 

 
SV: [E]ttä se on melkein kyl niinku päivittäistä kouluttautumista mikä koskee sit 
just tät niinku puhtaasti taloudellista osaamista ku se tulee sit ihan sen työn kautta, 
mul on nyttekin hirvee pino matskuu tuolla just siihen IAS:siin, IAS:ään liittyen, 
kauheita kirjoja, ne pitäs ehtii käydä läpi ja kahlata läpi kun ne on sit pakko käydä 
läpi, tai, tai jos jotain verotukseen tai johonkin liittyen tulee muutoksia niin ne on 
pakko käydä läpi ja ottaa selvää. Tietysti joko neuvonantajan kans mut, et 
neuvonantajankaan kanssa kykenee keskusteleen niin täytyyhän siinä ite jotain jo 
tietää, että se on melkein kyl niinku päivittäistä kouluttautumista mikä koskee sit 
just tät niinku puhtaasti taloudellista osaamista ku se tulee sit ihan sen työn kautta.  

 

---- 
 
MH: Tämä joka on tämmönen suunnitelma, onko tää aika yksityiskohtainen?  
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SV: Siis on, on tää on pirun yksityiskohtainen, tää menee ihan henkilötasolle 
saakka  

 
MH: Ja tässä sä mietit koko konsernia.  

 
SV: Koko konsernia juu juu nimenomaan se on tehty tota noin niin sillä 
porukallaki.  

 
MH: Sun täytyy sillon tietää kaikki ne spesifit niinku ominaisuudet mitä on eri 

 yksiköillä.  
 
SV: Joo, itse asiassa munhan ei tarvii niitä kaikii tietää mut sanotaan, et meidän 
täytyy tietää. Ja mikä on meidän niin meidän on yhtä kuin tota noin tehtaan tota noi 
niin noi vetäjät, tuotekehityspäällikkö, ostopäälliköt, logistiikkapäälliköt. Näiden 
ihmistenhän kanssa me käydään sitä niinku läpi ja tuota noin sit sieltä niinku se 
otetaan ja ja, et lähetään käymään, et tota noin läpi taas niinkun, että sehän lähtee 
hyvin paljon sieltä, et meidän on niinku löydettävä, et mitkä on meidän niinku 
kriittisiä menestystekijöitä ja sitte me määritellään, et meidän pitää saavuttaa 
tämmönen ja tämmönen taso siinä ja sen jälkeen tota jos me määritellään, et 
meidän pitää olla niinku tota noin niin Euroopan kärjessä. Niin sen jälkeenhän sitä 
mennään niin sanotusti niinkun alaspäin. Et me meemme organisaatioon ja 
rupeemme keskustelemaan, et mitä on Euroopan taso. Mikä se on osaamisena ja 
sillon tullaan keskustelemaan siitä, että mikä on perusosaamisen taso, eiks niin? 
Että mikä pitää olla niinku ihmisen tietyllä tavalla se tietopohja ja sitte toinen on se, 
että tota noin mitä kaikennäköistä koulutusta sun ois pitäny niinku käydä läpi, et se 
käy niinku sillä tavalla ja sitte tota noi nää ihmiset on sillä tavalla mukavasti siinä 
mukana [---],  meillä esimerkiks lähetään siitä, että se on hirveen tärkee asia meille 
niin sitte tulee just se, et hei, mitä pitää niinkun tota noin osata. Mikä pitää olla 
niinku työhistoria. Saatan myäs laittaa sinne myös, et sun on täytyny työskennellä 
niinku [tietyssä]-teollisuudessa ja minkä tyyppistä niinku sieltä hakee ja sitten on 
niinkun, et minkä tyyppistä tota noin lisäkoulutusta pitää olla. Me määritellään, et 
sit ku meil on tämä niinku määritelty niin se määritellään tän henkilön kanssa joka 
on talossa ja sitte, että hei, miten sä koet, et, et pystyt sä näitä niinku täyttämään. 
Kerro, et mitä on sun mielestäs semmosia, et tota noin, että missä sulla on niinku 
gäppia niinku sanotaan komeasti ja sen jälkeen kysytään, et hei, voidaanks tätä 
gäppiä niinku kattaa sillä, että ostetaan jostain ulkopuolelta, mikä on se toimittaja 
jonka kanssa ruvetaan yhteistyöhön, et keltä me ostetaan se ja sitten muuten, et 
mitä kursseja sun täytyy käydä, näin siit tulee henkilökohtaista. Mun mielestä tää 
on niinku fiksuin tapa sillä tavalla, että silloin myöskin ihminen comittoituu siihen. 
Niin ei oo mitään niinku pelkotiloja, et odotetaan liikaa ja niin poispäin. 

 
---- 

 
 SV: Siis meillähän oli kovasti kysyntää niillä [tämän yrityksen] monilla kavereilla 
jotka oli kokenut tämän kansainvälistymisvaiheen ja oli ollu ostamassa yrityksiä ja 
ennen kaikkea ottamassa niitä niinku haltuun, et se takeover-vaihehan siinä on se 
oleellinen, näitähän ostaa kuka tahansa mutta sit miten se homma käy...  
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---- 
SV: Entistä enemmän niinku yritysjohdon, siis konsernin johtajan, konsernin 
talousjohtajan aika ruvennu meneen sijoittajien hoitoon, sijoittajasuhteiden 
hoitamisessa ja se veisi aikaa niin paljon kun sille antas, ja se, ja niinkun sillä 
puolella musta vielä tullu tää elämä, niinku tullu niinku hirmu haasteelliseks.  

 

---- 

 
MH: Tää pohjoismainen strategia niin tota se tulee aika selvästi ilmi monessa 
näissä (SV: joo) liittyks se myös tähän omistamiseen et se on niinku luonnollinen 
tällänen niinku convincing systeemi omistajiin nähden vai onks se lähinnä niin et 
se on jotenkin toimivampi niinku sen aktiivisen toiminnan kannalta  vai miten se 
on? 

 
SV: Joo, joo no meil on kyl niinku tosiaan... meidän strategia on niinku... lähti, tai 
on ollu se, että me halutaan vahvistuu kotimarkkinoilla ja, ja me on katottu nyt, et 
meil on luonnollinen steppi, että, et me sitten vahvistutaan siis ensin Suomen 
markkinoilla ja sit, et me vahvistutaan pohjoismaiseksi  ja Ruotsi ja nyt on 
pohjoismaiden suurin talous, sille ei mahda mitään..heh..heh.. [---] niin me on 
niinku nähty hyvin nähtiin aikanaan se hyvin merkittävänä, et meidän täytyy 
etabloitua hyvin vahvasti Ruotsiin, et meidän täytyy ja sitä kautta ja mikä ettei 
Norjaankin, että saadaan niinku vahva pohjoismainen läsnäolo. Se on meidän 
kotipesä ja se on niinku se jossa meidän pitäis sitte olla vahvimmillamme ja, ja, ja, 
ja, ja kyetä... koska kotipesässä on aina helpointa tehdä sitä liiketoimintaa...   [---] 
me on yritetty ja meillähän onkin nyt jo jalansijaa Keskieuroopassa, Saksa, 
Beneluxmaat...eee...Englanti, Tsekki, et me pyritään niin ku koska siellä ne isot 
[markkinat] itse asiassa on, et sinnehän meidän pitäis mennä ja meil on toimintoja 
nyt Usassakin ja, ja, ja sinnekin haahuillaan lähinnä toi [eräälle] teollisuudelle 
liiketoimintaa, [eräälle] teollisuudelle palveluita tuottava osa meidän toiminnasta  
ne haahuilee sinne Usaankin koska heillä on niin vahva markkina-asema jo 
Euroopassa sen takia kun ne on niin vahvoja suom, suomalaisessa ja ruotsalaisessa 
[---] teollisuudessa, jotka on niinku merkittävässä asemassa niinku globally, ne 
haahuilee laajemminkin, niin mut kyl meil ihan tavoitteena se, että, että me 
vahvistetaan ittemme Pohjoismaissa ja Pohjoismaissa, Pohjoismaat muodostaa 
meille sit semmosen luontevan vahvan kotimarkkinan. 

 

---- 

 
SV: [J]a se sitten on meille riittävän vahva kotipesä kun meidän pitää sit vielä 
mennä vielä oikeest maailmalle. Sitähän me on yritetty tehdä nyt jo yli kymmenen 
vuotta ja jatketaan edelleenkin, että tietyillä valituilla tämmösillä 
keihäänkärkialueilla pyritään sitten, sitten kyllä myöskin kansainvälistymään. Ei 
mitä tahansa mut, että on yritetty löytää ne keihäänkärjet...  

 

---- 
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SV: [M]eillähän oli niinku myöskin tota noin niin toi myyntiyhtiö, joka myi tätä tax 
free kauppaa, et mehän on oltu niinku aivan johtava tossa tax free kaupassa. 
Nimenomaan täs on niinku tämmönen alue ja tuota niin, niin se on pysyny koko 
ajan samana [---] ja sitte taas tota noin niin toi myynti elikkä tää niin sanottu tax 
free myynti niin se menee sitte meidän tax free yhtiön kautta. Tosin sitä on ny sit 
purettu sen jälkeen kun tota noin toi tax free kauppa purkaantuu niin me on nyt 
lähetty siitä niin, et toi laivojen tax free kauppa niin tuota se kuuluu tässä tähän 
meidän kotimaan myyntiyhtiölle ja sit taas toi niinku lentokentät tonne ulospäin 
niin tota noin niin se kuuluu tälle tuota noin kyseiselle tota noin Tanskassa olevalle 
tax free yhtiölle, et me ollaan sitä jaettu kun tää on niin oma alueensa tää tää näin 
tää Itämeren alue ja siitähän poistetaan tää tax free tää tax free paitsi niist laivoista. 

 
---- 

 
SV: Se uus kokonaisuus löysi oikean toimintatavan ja sen yrityksen 
eteenpäinviemistavan, josta seurauksena oli sitten se, että pörssikurssi esimerkiksi 
moninkertaistui. Ja se löyty siis, se löyty niinkun tän agressiivisen 
akvisiitiopoliitiikan kautta. Ja sitte meit oli kuitenkin aika paljon kokeneita ihmisiä 
siinä piirissä, et me pystyttiin se ”takeover” sit saati se valtava määrä uusia ostettuja 
yrityksiä ottaa haltuun, niin, niin se oli yks mielenkiintoinen asia. Elikkä tää 
meidän lähtöyhtiö oli kooltansa jotain 3,5 miljardia [---] niin nyt meidän yhtiö on 
jotain, mitäs se nyt tällä hetkellä voi olla, parikymmentäviismiljardia elikkä, et se 
on kasvanu lähes, ei nyt ihan kymmenkertaiseks mutta kuitenkin tässä siis 
kertaluokassa kasvanu.  

 

---- 

 
SV: Ja se kansainvälistyminen ei oo helppoo. Et tääs 90-luvun loppupuolella kun 
tänne Suomeenki ja myös Ruotsiin hirveesti synty näitä tämmösiä ihan uus, tai 
meidän toimialalla tai lähellä meitä olevia yhtiöitä, jotka sit kaikki meni pörssiinkin 
ja ne oli kauheesti kaikki kansainvälistymässä ja, ja tota sitä ei niinku voinu olla 
ihmettelemättä lähinnä niinku ittekseen, et hei millä ne niinku, miten ne tosiaan 
kuvittelee, miten ne luulee tekevänsä sen tosta noin vaan sit ku se... Nythän ne on 
sit yks toisensa jälkeen takasin tullukin ei se, ei niilläkään semmost niinku uutta 
ihmeellistä viisautta siihen ollu, et kyl se tota se on hirmusen vaikee se 
kansainvälistyminen. Sitä täytyy niinku tosi mun mielestä ainakin niinku hirveen 
niinku huolella ja harkiten tehdä ja yrittää tehdä sitä sit niin ettei se aina parin 
vuoden välein romahda koko homma ja vaan, et sitä sais, et sitä sais niinku askel 
askeleelta toteutua ilman, että sielt täytyy perääntyy pois. 

---- 

 
MH: Tämmönen voimakkaasti dynaaminen ala varmaan vaatii aika paljon 
opiskelua?  

 
SV: Ja verotushan on sitten ihan oma luku sinänsä, se se vasta kelju onkin, joka 
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joka tää osakeyhtiölainsäädäntö, siis tää normisto, normisto joka niinku, joka 
yhtiön täytyy ottaa huomioon  ku se on maakohtainen  ja poikkeaa maittain. No 
tietysti nyt Eu:n myötä on sitten tullu näit harmonisointipaineita ja tarpeita ja haluja 
jotka osaltaan, osaltaan tietysti varmaan tekee meikäläisenkin elämää helpommaks, 
tai sitten ei... Laskentakäytännön puolella just nää International Accounting 
Standards (IAS) se on nyt tulossa ja ja tota siihen valmistautuminen meilläkin on 
jo, meilläkin on jo aloitettu, hmm...mut se on ihan totta niitten kanssa on niinku 
vuosikaudet joutunu kyllä niinku sillä tavalla painiskelemaan. Mut ei nyt voi 
olettaa, että, että niinku suomalaisperäinen ihminen sitte hallitsee niinku kaikki 
mahdolliset kirjanpitovero ynnä muut jutut mitä eri maissa on.  

 
Mut täytyy niinku löytää sitte ne tavat jolla tota semmoset verkot, luoda ne 
verkostot meidän konsernin sisällä ja myöskin ulkopuolisten neuvonantajien 
kanssa jolla kyetään varmistumaan sit siitä, että, että tota kaikki menee niinku 
asianmukaisesti meidän eri toimipisteissä ja kun kuitenkin koko ajan emoyhtiö on 
ollu suomalainen niin sit viime kädessä se se niinku etku emoyhtiö sit kuitenkin 
[noudattaa] suomalaista konsernitilinpäätöstä ja emoyhtiö jakaa osingot 
osakkeenomistajille, täytyy viime kädessä noudattaa suomalaista 
osakeyhtiölainsäädäntöä ja näin niin ne sitte kuitenkin asettaa sen raamin. Mut se 
on ihan totta kyllä, että se laskentakäytäntö, laskentakäytäntö ja verotusasiat, 
yhtiöoikeudelliset asiat niin niitä on, niitten kans on kyllä joutunu, mut niis täytyy 
niinkun luoda sit tosiaan vaan se verkosto, et toisaalta meidän ulkomaisten 
tytäryhtiöiden taloushallinnosta vastaavat ihmiset, et heidän kanssaan on toimiva 
yhteistyö ja sitten että kykenee ja osaa käyttää sitten tota näitä asiantuntijoita, 
konsultteja. Et meil on ollu jo monet vuodet niinku pyrkimyksenä siihen et meil on 
yks tilin..kansa...tilintarkastuskumppani joka sitte tilintarkastaa sitten meidän 
kaikkia yhtiöitä eri maissa ja sitte heidän verokonsultit on meidän neuvonantajia 
sitten, että jos on joku verotusongelma jossain ja verotuskysymys jossain Saksassa 
niin kyl me sitte heidän tota neuvonan...konsultti...juristiverkoston kautta sit sitä 
asiaa sit halutaan selvittää. 

 

---- 

 
SV: Ei nyt voi olettaa, että, että niinku suomalaisperäinen ihminen sitte hallitsee 
niinku kaikki mahdolliset kirjanpitovero ynnä muut jutut mitä eri maissa on. 

---- 

 
SV: Svenska Dagbladetista mä tykkäsin enemmän kuin Dagens Nyheteristä, että 
siinäkin on jotain taustoja että, [---] siellä on erittäin hyvin taustoja, ja suomalaisena 
mä en ymmärrä sitä Ruotsin taustaa, elämää et mistä se tämmöset asiat johtuu ja 
mistä ne tulee. 

---- 

 
SV: ...et mulla on semmonen management by hanging around-tyyli enemmänki 
elikkä, että, et mä oon enemmän melkein tehtaan käytävällä tai konttorin käytävällä 
kun huoneessani jos mä oon paikalla. Et sielä kuulee kun tuntee joka ihmisen niin 
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kuulee hirveesti juttuja ja voi itse asiassa vaikuttaa ja sitte kuulee sellasta, jota ei 
koskaan kuulis jos ei ottais ihmisiä kiinni sielä käytävällä ja juttelis ja kyselis, et 
miten menee ja mitä kuuluu...  

 

---- 

 
MH: Joo, matkusteletko loma-aikana olleenkaan vai? 

 
SV: Melkein mieluusti en, et mul ei oo mitään niinku hinkuu. Et sillon tällön 
käydään jossain et niinku nytki oltiin syysloma, et me oltiin Madeiralla viikko kyllä 
patikoimassa mutta mä oon vaan kotona, mä on vaan ihan mielelläni ihan vaikka 
kotona, tai tai tota tosiaan kesälläkin saatan esimerkiks pari lomaviikkoo, et mä oon 
yhen viikon [urheilukilpailuissa] ja toisen viikon mä oon kotona [---] tai käyn 
kylässä   [---] niin tai jotain, et ei mul oo mitään hinkuu matkustaa kyllä, että  kyl 
siit saa ihan tarpeekseen ku tuol, mähän joudun näit sijoittajakeikkoja tekeen, niin 
niit sijoittajasuhdekeikkoja niin paljon, et siit tulee se mun enin... Tietysti tää 
Helsingin Tukholman väli sitä mä en kauheesti edes pidä enää minään 
matkustamisen mut sit just niitten sijoittajasuhteiden hoitamisessa niin Euroopassa 
näis finanssikeskuksissa joudun käymään ihan säännöllisesti.  

 
MH: Siinä ei ehdi lomaileen? 

 
SV: No ei todellakaan. Nää on joskus ku nää työkaverit tässä sanoo kateellisena et 
ai ihana et sä pääset Milanoon tai tai Usassa tai tai jotain tämmöstä mä sanon et hei 
kattokaa vaan mun aikatauluu ku siel ei jää niinku minuuttiikaan aikaa mihinkään. 
Et mä oon sanonu, ja se on ihan totta et monesti ne keikat on semmost… ku siel ei 
ehdi edes syödä. Ei siel saa syömistä missään, ei saa ees kahvia välillä ja, tosiaan ei 
ehdi niinku vessakaan käydä ku pitää juosta paikasta toiseen vaan kauheesti ja sitte 
yöunet jää jotain niinku viis tuntii...  

 

---- 

 
SV: Me oltiin tehty jo aika paljon selvitystyötä. Pari kolme sellaista isompaa 
palaveria ja me päätettiin sit tehdä niinku tämmönen elokuussa pitää visiopalaveri 
jossa me yhdistämme, [---] että miltä tää maailma näyttää ja missä me siellä ollaan 
ja me päätettiin sitte tehdä se tuolla Ahvenanmaalla, joka oli semmonen ei 
kenenkään maa. Ja me kerättiin sinne tommonen nelisenkymmentä molemmilta 
puolilta tärkeitä mielipiteenmuokkaajia ja vetäjiä yhdessä ja [---] se Ruotsin puolen 
vetäjä niin hänen kanssaan valmisteltiin se esitys, että meillä oli se periaatteessa 
olemassa kun me sinne mentiin. Hyvä puoli oli se, että se meni uusiksi, elikkä et ne 
ihmiset teki sen paremmaks, meil oli sellanen drafti, jota sitte ryhmätöissä ihmiset, 
kolme vai neljä päivää kun me oltiin yhdessä niin siitä tuli olennaisesti parempi. 
Joka johti siihen että molemmat joukkueet oli sitten kyllä täysin sen takana. Niitä 
sitten seurasi eee suunnittelu, että mitä siitä seuraa organisaatiolle...  
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---- 
SV: Monissa näissä, näissä sessiossakin sit mä sanoin, et hei, että, että tota 
rahoituksen ja sijoittajasuhteiden puolella me ollaan oltu jo kansainvälisiä jo vaikka 
kuinka kauan aikaa ja meitä ei verrata suomalaisiin yhtiöihin vaan meitä verrataan 
niinku meidän toimialan yhtiöihin siis globally tai ainaki europewide... 

 

---- 

 
SV: […] naulattiin se, että et me ei... meidän visio on tulla johtavaksi bläbläblä, 
niin niin tota se ei onnistu jos me vaan pysytään paikallisena mestarina täällä, et 
meidän täytyy niinku löytää ne aidot keinot kansainvälistyä ja vahvistua muuten 
me ei pitkäl juoksul pärjätä kilpailussa. 

 

---- 

 
SV: Mä oon tälläkin hetkellä Euroopan [meidän alan valmistajien] liiton 
puheenjohtaja, johon kuuluu siis käytännössä kaikki eurooppalaiset [---] alan 
valmistajat ja meil on pari kolme kokousta vuodessa jossa me niinku ihan tavataan 
porukalla ja se sielä ihmiset tuntee, tää on kuitenkin semmonen yhden sortin 
perhepiiri tää [---]ala niin kyllä me tunnetaan ihan jokainen. 
 
SV: Ja se sitten on meille riittävän vahva kotipesä kun meidän pitää sit vielä mennä 
vielä oikeest maailmalle, sitähän me on yritetty tehdä nyt jo yli kymmenen vuotta 
ja jatketaan edelleenkin, että tietyillä valituilla tämmösillä keihäänkärkialueilla 
pyritään sitten, sitten kyllä myöskin kansainvälistymään. Ei mitä tahansa mut, että 
on yritetty löytää ne keihäänkärjet, että tota kun nää strategiatermit on miesten 
keksimiä kun nää on kaikki tälläsii armeija vivahteista. Must on aina hirveetä 
puhuu keihäänkärjistä kun mä aattelen siel, että keihäällähän aina niinku tapetaan 
eiks niin? (MH: niin, joo) sit ku mä keihäänkärjillä meen asiakkaaseen niin sehän 
on hengiltä se asiakas ja nyt ku parempaakaan termiä keksiny niin niin niin niin 
niin... 
 
---- 

 
SV: Et jos nyt muistan ekan kerran kun menin Roadshowlle Lontooseen silmät 
pyöreenä ihmetteli, et mitähän tää nyt oikein on. Ja kun oli kaiken maailman 
omassa mielessään stereotypiat muodostanu näist liituraitapukuisista 
lontoolaispankkiireista ja ekoja tapamisii ku oli niin sitä ajatteli, et mitenhän mä 
nyt tässä pärjään. Mut, että kylhän se tota...heh heh... ihan hyvinhän siel pärjää, et 
ei se sit sen kummosempaa, kummosempaa mut... 
 
MH: Jonkinlainen shokki siinä kuitenkin oli sitten kun se niin voimakkaasti ja 
nopeesti tää kansainvälistyminen...  
 
SV: No emmä mä tiiä, emmä oikeestaan, emmä oikeestaan kokenu sitä minkään 
näköisenä semmosena shokkinakaan, että sanotaan nyt että mä ehkä ihmettelin, 
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että mitäs tää meno nyt oikeestaan on. Ja sit vaan rupes vaan jossain vaiheessa 
kattoon, et aikaa rupee meneen ihan mahottomasti näitten kanssa ja sit jossain 
vaiheessa mä ehkä niinku sillä tavallaan vaan heräsin ja havahduin, et herran jestas 
täähän on tätä. Me ollan nyt tosiaan, et me ollaan ihan kansainvälinen yritys sillä 
rahoituksen- ja sijoittajasuhteiden puolella ja tämmöstä tää nyt sit näköjään on mut 
ei se, emmä oikeestaan sitä koska mä en oo pitäny sitä minään shokkina, shokkina, 
eikä mul ollu ne ruotsalaisetkaan silloin 80-luvun lopus mikään shokki. Siin on 
ehkä tota, mä aattelen kun miks se ei oo mikään shokki niin mä luulen 
henkilökohtaisesti ainakin, et siin on paljon auttanut se, että ku mul ei oo niinkun, 
et se et on hyvä kielitaito.  

 

---- 

 



324 

Källor: 

 

Vetenskaplig litteratur: 

 
Agrell Wilhelm (red.): Nationell säkerhet utan gränser. Allmänna förlaget, Stockholm, 
1991. 
 
Agthe Klaus E.: Managing the mixed marriage. Business Horizons 1/1990, s. 37-43. 
 
Al-Ali Nadje, Black Richard & Koser Khalid: The limit to 'transnationalism': Bosnian 
and Eritrean refugees in Europe as emerging transnational communities. Ethnic and 
Racial Studies vol. 24, No. 4, 2001, s. 578-600. 
 
Alapuro Risto: State and Revolution in Finland. University of California Press, 
Berkeley, 1988. 
 
Alapuro Risto: Suomen synty paikallisena ilmiönä. Hanki ja Jää, Helsinki, 1994.  
 
Alapuro Risto: Sivistyneistön ambivalentti suomalaisuus. I Alasuutari Pertti & Ruuska 
Petri (red.): Elävänä Euroopassa. Muuttuva suomalainen identiteetti. Vastapaino, 
Tampere, 1998, s. 175-189.  
 
Alasuutari Pertti: Laadullinen tutkimus. 3. uudistettu painos. Vastapaino, Tampere, 
1994. 
 
Alasuutari Pertti: Älymystö ja kansakunta. I Alasuutari Pertti & Ruuska Petri (red.): 
Elävänä Euroopassa. Muuttuva suomalainen identiteetti. Vastapaino, Tampere, 1998, s. 
153-174.  
 
Alasuutari Pertti & Ruuska Petri: Johdanto. I Alasuutari Pertti & Ruuska Petri (red.): 
Elävänä Euroopassa. Muuttuva suomalainen identiteetti. Vastapaino, Tampere, 1998, s. 
5-18.  
 
Albrow Martin: The Global Age. State and Society Beyond Modernity. Polity Press, 
Cambridge, 1996. 
 
Allardt Erik & Starck Christian: Språkgränser och samhällsstruktur. Finlandssvenskarna i 
ett jämförande perspektiv. Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1981.  
 
Allardt Erik: Robert K. Merton – monimuotoisuuden teoreetikko. Sosiologia vol. 40, no. 
4, 2003, s. 269-278. 
 
Althusser Louis: Om ideologiske statsapparater. København/Århus, 1972. 
 
Alvesson Mats & Sköldberg Kaj: Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och 
kvalitativ metod. Studentlitteratur, Lund, 1994. 
 
Anderson Benedict: Imagined Communities. Verso, London, New York, revised edition 



325 

[1983] 1991. 
 
Anderson Benedict: Den föreställda gemenskapen. Daidalos, Uddevalla, [1983] 1993. 
 
Anderson Bo: Strukturalism: från Mauss till Lévi-Strauss. I Asplund Johan (red.): 
Sociologiska teorier. Studier i sociologins historia. Awe/Gebers, Stockholm, 1967. s. 
210-231. 
 
Apo Satu: Suomalaisuuden stigmatisoinnin traditio. I Alasuutari Pertti & Ruuska Petri 
(red.): Elävänä Euroopassa. Muuttuva suomalainen identiteetti. Vastapaino, Tampere, 
1998, s. 83-128.  
 
Appadurai Arjun:  Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy. I Mike 
Featherstone (red.): Global Culture. Nationalism, Globalization and Modernity. Theory, 
Culture & Society. Sage, London, Newbury Park, New Delhi, 1993. s. 295-310. 
 
Asplund Johan (red.): Sociologiska teorier. Studier i sociologins historia. Awe/Gebers, 
Stockholm, 1967. 
 
Asplund Johan: Det sociala livets elementära former. Bokförlaget Korpen, Göteborg, 
1987. 
 
Bachtin Michail: Det dialogiska ordet. Anthropos, Uddevalla, 1991.  
 
Barber Benjamin R.: Jihad vs. McWorld. Ballantine Books, New York, 1996. 
 
Bartlett Christopher A. & Ghosal Sumantra: Managing Across Borders. The 
Transnational Solution. Century Business, London, 1992.  
 
Bauman Zygmunt: Intimations of postmodernity. Routledge, London & New York, 
1992.  
 
Bauman Zygmunt: Globalisering. Studentlitteratur, Lund, [1998] 2000. 
 
Beck Ulrich, Giddens Anthony & Lash Scott: Reflexive Modernization. Politics, 
Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order. Polity Press, Cambridge, 1994. 
 
Beck Ulrich: What is Globalization? Polity Press, Cambridge, [1996] 2000a. 
 
Beck Ulrich: The cosmopolitan perspective: sociology of the second age of modernity. 
British Journal of Sociology, Vol. 51, No. 1, 2000b, s. 79-105. 
 
Bellah Robert N. & Hammond Phillip E.: Varieties of Civil Religion. Harper & Row, 
San Francisco, 1980. 
 
Bellah, Robert N. Beyond Belief : Essays on Religion in a Post-Traditional World. 
University of California Press, Berkeley, Oxford, [1970]1991. 
 
Berger Peter: Invitation to Sociology. A Humanistic Perspective. Penguin Books, 
Harmondsworth, England, [1963] 1966. 
 
Berger Peter & Luckmann Thomas: The Social Construction of Reality. A Treatise in 



326 

the Sociology of Knowledge. Penguin Books, Harmondsworth, England, [1966] 1991.  
 
Bernstein Edvard: Sosialismin edellytykset ja sosialidemokratian tehtävät. WSOY, Juva, 
[1910] 1982.  
 
Billig Michael: Banal Nationalism. Sage, London, Thousand Oaks, New Delhi, 1995.  
 
Björklund Ulf: Att studera en diaspora: den armeniska förskingringen som fält. I 
Hannerz Ulf (red.): Flera fält i ett. Socialantropologer om translokala fältstudier. 
Carlssons, Stockholm, 2001, s. 86-107. 
 
Bottomore Tom: Classes in Modern Society. Vintage Books, New York, 1966. 
 
Bourdieu Pierre: Outline of a Theory of Practice. Cambridge Studies in Social and 
Cultural Anthropology. Cambridge University Press, Cambridge, 1977. 
 
Bourdieu Pierre & Passeron Jean-Claude: Utbildningssystemets ideologiska funktion. I 
Berner Boel, Callewaert Staf, Silberbrandt Henning (red.): Skola, ideologi och samhälle: 
ett kommenterat urval franska utbildningssociologiska texter. Wahlström & Widstrand, 
Stockholm, 1977, s. 49-55. 
 
Bourdieu Pierre: Algeria 1960. The Disenchantment of the world. Cambridge University 
Press & Editions de la Maison des Sciences de l'Homme, Cambridge, 1979.  
 
Bourdieu Pierre: The Distinction. The Social Critique of the Judgement of Taste. 
Routledge & Kegan Paul, London, 1984. 
 
Bourdieu Pierre: Vad det vill säga att tala. Det språkliga utbytets ekonomi. Skeptron 1. 
Texter om läroplansteori och kulturreproduktion. Tema: Rätten att tala. Symposion, 
Malmö, 1984. s. 27-59. 
 
Bourdieu Pierre: Vive la crise! For heterodoxy in social science. Theory and Society vol. 
17, no. 5, 1988, s. 773-787. 
 
Bourdieu, Pierre: The Logic of Practice. Stanford University Press, Stanford, California, 
1990. 
 
Bourdieu Pierre: Kultursociologiska texter. Symposion bibliotek. Brutus Östlings 
bokförlag, Järfälla, 1991. 
 
Bourdieu Pierre: Sociology in Question. Sage, Redwood Books, Trowbridge, Wiltshire, 
1993. 
 
Bourdieu Pierre: In Other Words. Essays Towards a Reflexive Sociology. Polity Press, 
Cambridge, 1994. 
 
Bourdieu Pierre & Waquant Loic J.D.: Johdatus refleksiiviseen sosiologiaan. Joensuu 
University Press, Jyväskylä, 1995. 
 
Bourdieu Pierre: Järjen käytännöllisyys. Vastapaino, Tampere, 1998.  
 
Bourdieu Pierre: Vastatulet. Ohjeita uusliberalismin vastaiseen taisteluun. Vastapaino, 



327 

Tampere, 1999.  
 
Bourdieu Pierre: Making the economic habitus. Algerian workers revisited. Ethnography 
vol 1, no. 1, 2000, s. 17-41. 
 
Bourdieu Pierre: The Forms of Capital. I Granovetter Mark & Swedberg Richard (red.): 
The Sociology of Economic Life. Second Edition. Westview Press, Cambridge, MA, 
2001, s. 96-111. 
 
Boyd Monica & Mozersky Kenneth: Cities. The Issue of Urbanization. I Forcese Dennis 
& Richer Stephen (red.): Issues in Canadian Society. An Introduction to Sociology. 
Prentice-Hall of Canada Ltd., Scarborough, Ontario, 1975, s. 391-441. 
 
Boyne Roy: Culture and the World-System. I Mike Featherstone (red): Global Culture. 
Nationalism, Globalization and Modernity. Theory, Culture & Society. Sage, London, 
Newbury Park, New Delhi, 1993, s. 57-62. 
 
Braunerhjelm Pontus: ”Huvudkontoret är en brevlåda”. – den svenska IT-industrin. I 
Braunerhjelm Pontus (red.): Huvudkontoren flyttar ut. Om de svenska huvudkontorens 
betydelse för tillväxt och välstånd. SNS Förlag, Stockholm, 2001, s. 36-50. 
 
Broady Donald: Agent till subjekt. Liten ordlista för att underlätta läsningen av Pierre 
Bourdieus ‘Vad det vill säga att tala.’ I Bourdieu Pierre: Vad det vill säga att tala. Det 
språkliga utbytets ekonomi. Skeptron 1. Texter om läroplansteori och kultur-
reproduktion. Tema: Rätten att tala. Symposion, Malmö 1984. s. 60-68. 
 
Broady Donald: Sociologi och epistemologi. Om Pierre Bourdieus författarskap och den 
historiska epistemologin. HLS Förlag, Stockholm, 1990. 
 
Brooke Michael Z. & Remmers H. Lee: The Strategy of Multinational Enterprise. 
Second Edition. Pitman Publishing Limited, London, 1978.   
 
Brubaker Rogers: Citizenship and nationhood in France and Germany. Harvard 
University Press, Cambridge, Massachusetts, 1992.  
 
Burke Peter: Sociology and history. Derek Allen & Unwin, London, 1980.  
 
Calhoun Craig: Nationalism. Open University Press, Buckingham, 1997. 
 
Castells Manuel: Informationsåldern. Ekonomi, samhälle och kultur band 1: 
Nätverkssamhällets framväxt. Andra upplagan. Daidalos, Uddevalla, [1996] 2001. 
 
Castells Manuel: Informationsåldern. Ekonomi, samhälle och kultur band 2: Identitetens 
makt. Daidalos, Uddevalla, [1997] 2000a. 
 
Castells Manuel: Informationsåldern. Ekonomi, samhälle och kultur band 3: Millenniets 
slut. Daidalos, Uddevalla, 2000b. 
 
Cautrès Bruno & Reynié Dominique (red.): L'Opinion européenne 2000. Presses De 
Sciences Po., Paris 2000.  
Clifford James. Diasporas. Cultural Anthropology vol. 9, no. 3, 1994, s. 302-338. 
 



328 

Cohen Robin & Kennedy Paul: Global Sociology. MacMillan Press, Basingstoke, 2000. 
 
Coser Lewis A: Masters of Sociological Thought. Ideas in Historical and Social Context. 
Harcourt Brace Jovanovich, Inc., New York, Chicago, San Fransisco, Atlanta, 1977. 
 
Coulson Margaret A. & Riddell Carol: Approaching Sociology. A Critical Introduction.  
Students Library of Sociology. Routledge & Kegan Paul, London, Henley and Boston, 
1970.  
 
Craib Ian: Modern Social Theory. From Parsons to Habermas. Harwester, Wheatsheaf, 
1992. 
 
Cuff E.C. & Payne G.C.F. (red.): Samhällsvetenskapliga perspektiv. Bokförlaget 
Korpen, Göteborg, [1979] 1996. 
 
Curr Robert & Harff Barbara: Ethnic Conflict in World Politics. Dilemmas in World 
Politics. Westview Press, Boulder, San Fransisco, Oxford, 1994. 
 
Daft Richard L.: Organization Theory and Design. Seventh edition. South-Western, 
Thomson Learning, Cincinnati, 2001. 
 
Dahlèn Tommy: Hantera kulturkrockar: hur ett transnationellt yrke växer fram och hålls 
ihop. I Hannerz Ulf (red.): Flera fält i ett. Socialantropologer om translokala fältstudier. 
Carlssons, Stockholm, 2001, s. 195-222. 
 
Dahmén Erik: Fria kapitalrörelser, nordisk aktiemarknad och banketableringar. Nordisk 
tidskrift för vetenskap, konst och industri. 4/1989, s. 332-336. 
 
Dahrendorff Ralf: Luokat ja luokkaristiriidat teollisessa yhteiskunnassa. WSOY, Porvoo, 
1969. 
 
Daun Åke: Svensk mentalitet. Rabén & Sjögren, Simrishamn, 1989. 
 
Delanty Gerard and O’Mahony Patrick: Nationalism and Social Theory. Modernity and 
the Recalcitrance of the Nation. Sage, London, Thousand Oaks, New Delhi, 2002. 
 
Deutsch Karl W.: Nationalism and Social Communication. An inquiry into the 
foundations of nationality. Second Edition. The M.I.T. Press, Massachusetts Institute of 
Technology, Cambridge, Massachusetts and London, England [1966] 1969. 
 
DiMaggio Paul: Culture and Economy. I Smelser Neil J. & Swedberg Richard (red.): 
The Handbook of Economic Sociology. Princeton University Press, Princeton, Russel 
Sage Foundation, New York, 1994, s. 24-57. 
 
Doz Yves L. & Prahalad C.K.: Controlled Variety: A Challenge for Human Resource 
Management in the MNC. Human Resource Management vol. 25, no. 1, 1986, s. 55-71. 
 
Durkheim Émile: Sociologins metodregler. Bokförlaget Korpen, Göteborg, 1978. 
 
Durkheim Émile: The Division of Labour in Society. MacMillan Publishers Ltd, 
Basingstoke, [1893] 1984. 
 



329 

Ehn Billy: National Feeling in Sport. The Case of Sweden. Ethnologia Europaea XIX, 
1989, s. 57-66. 
 
Ehn Billy, Frykman Jonas & Löfgren Orvar: Försvenskningen av Sverige. Natur och 
Kultur, Stockholm, 1993. 
 
Ehn Billy & Löfgren Orvar: Vardagslivets etnologi. Reflektioner kring en 
kulturvetenskap. Natur och Kultur, Stockholm, 1996.  
 
Ehrnrooth Jari: Taistelu maailmansivilisaation luonteesta. I Niiniluoto Ilkka (red.): 
Maailman henkinen tila ja tulevaisuus. Otava, Keuruu, 2000, s. 69-84. 
 
Eley Geoff & Suny Ronald Grigori (red.): Becoming National. Oxford University Press, 
New York, Oxford, 1996. 
 
Elster Jon: Innledning. I Hegel Georg Wilhelm Friedrich: Åndens fenomenologi (i 
utvalg). Utvalg, innledning, oversättelse og noter ved Jon Elster. Pax Forlag A/S, Oslo, 
1967. 
 
Eriksen Thomas Hylland: Ethnicity and Nationalism. Anthropological perspectives. 
Pluto Press, London, 1993. 
 
Eurobarometer nr. 47, Spring 1997. European Commission, Brussels, 1997. 
 
Etzioni Amitai: A Comparative Analysis of Complex Organizations. On Power, 
Involvement, and Their Correlates. The Free Press of Glencoe, New York, 1961.  
 
Fagerfjäll Ronald: Företagsledarnas århundrade. Från Werthes förvärvsstrategi till 
Barneviks globala nätverk. Del 3:1967-2000. Norstedts Förlag, Stockholm, 1999.   
 
Faist Thomas: The Volume and Dynamics of International Migration and Transnational 
Social Spaces. Clarendon Press, Oxford, 2000. 
 
Featherstone Mike & Lash Scott: Globalization, Modernity and the Spatialization of 
Social Theory: An Introduction. I Featherstone Mike, Lash Scott & Robertson Roland 
(red.): Global Modernities. Theory, Culture & Society. Sage, London, Thousand Oaks, 
New Delhi, 1995, s. 1-24. 
 
Flecker Jürg & Simsa Ruth: Co-ordination and control in transnationals. I Pries Lüdger 
(red.): New Transnational Social Spaces. International migration and transnational 
companies in the early twenty-first century. Routledge Research in Transnationalism. 
Routledge, London and New York, 2001, s. 164-186. 
 
Florida Richard: The Rise of the Creative Class. And How it’s Transforming Work, 
Leisure, Community and Everyday Life. Basic Books, New York, 2002. 
 
Forsgren Mats & Larsson Anders: Transnationella företag och industripolitik – Ett 
organisationsteoretiskt perspektiv. I Engwall Lars & Vahlne Jan-Erik (red.): 
Multinationella företag. En utmaning för ekonomisk forskning. Bokförlaget Doxa AB, 
Doxa Ekonomi, Lund, 1985, s. 139-150.  
 
Fredriksson Gunnar:20 Filosofer. Norstedts förlag AB, Stockholm, 1994.  



330 

 
Frykman  Jonas: Modernitet som svensk mentalitet. I Agrell Wilhelm (red.): Nationell 
säkerhet utan gränser. Allmänna förlaget, Stockholm, 1991, s. 151-179. 
 
Frykman Jonas: In Motion. Body and Modernity in Sweden Between the World Wars. 
Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology, Vol. 22, 1992, s. 36-51. 
 
Frykman Jonas & Löfgren Orvar: Den kultiverade människan. Liber Förlag, Lund, 1979. 
 
Fukuyama Francis: The End of History and the Last Man. The Free Press, New York, 
1992.  
 
Føllesdal Dagfinn, Walløe Lars & Elster Jon: Argumentasjonteori, språk og 
vitenskapsfilosofi. 3 utgave. Universitetsforlaget AS, Oslo, Bergen, Stavanger, Tromsø, 
1984.  
 
Galtung Johan: Theory and Methods of Social Research. Allen & Unwin, London, 1967. 
 
Gane Nicholas: Chasing the ‘Runaway World’: The Politics of Recent Globalization 
Theory. Review Essay. Acta Sociologica vol. 45, no. 1, 2001, s. 81-89. 
 
Garsten Christina: Apple World. Core and Periphery in a Transnational Organizational 
Culture. Stockholm Studies in Social Anthropology. Stockholm, 1994. 
 
Garsten Christina: Bland ”äpplen” och ”änglar” i translokala organisationer. I Hannerz 
Ulf (red.): Flera fält i ett. Socialantropologer om translokala fältstudier. Carlssons, 
Stockholm, 2001, s. 163-194. 
 
Geertz Clifford: The integrative revolution: Primordial sentiments and civil politics in 
the new states. I Geertz Clifford (red.): Old Societies and New States. The Quest for 
Modernity in Asia and Africa. Free Press, New York, 1963, s.105-157.  
 
Gellner Ernest: Thought and Change. Weidenfeld & Nicholson, London, 1964.  
 
Gellner Ernest: Nations and Nationalism. Blackwell, Oxford, 1983. 
 
Giddens Anthony: A Contemporary Critique of Historical Materialism. Vol. 2: The 
Nation-state and Violence. Polity Press, London, 1985.  
 
Giddens Anthony: The Consequences of Modernity. Polity Press, Cambridge, 1990. 
 
Giddens Anthony: Sociologi. Studentlitteratur, Lund, 1998. 
 
Giddens Anthony: Runaway World. How globalisation is reshaping our lives. Profile 
Books, London, 1999.  
 
Glaser Barney G. & Strauss Anselm L.: The Discovery of Grounded Theory. Strategies 
for Qualitative Research. Aldine de Gruyter, cop. New York, 1967. 
Glick Schiller Nina, Basch Linda, Blanc-Szanton Christina: Towards a Definition of 
Transnationalism: Introductory Remarks and Research Questions. I Glick Schiller Nina, 
Basch Linda, Blanc-Szanton Christina (red.): Towards a Transnational Perspective on 
Migration. Race, Class, Ethnicity, and Nationalism Reconsidered. Annals of the New 



331 

York Academy of Sciences, Vol. 645, New York Academy of Sciences, New York, 
1992a, s. ix-xiv. 
 
Glick Schiller Nina, Basch Linda, Blanc-Szanton Christina: Transnationalism: A New 
Analytic Framework for Understanding Migration. I Glick Schiller Nina, Basch Linda, 
Blanc-Szanton Christina (red.): Towards a Transnational Perspective on Migration. 
Race, Class, Ethnicity, and Nationalism Reconsidered. Annals of the New York 
Academy of Sciences, Vol. 645, New York Academy of Sciences, New York, 1992b, s. 
1-23. 
 
Glick Schiller Nina & Fouron Georges E.: Terrains of blood and nation: Haitian 
transnational social fields. Ethnic and Racial Studies vol. 22, No. 2, 1999, s. 340-366. 
 
Goffman Erving: Jaget och maskerna. En studie i vardagslivets dramatik. Rabén & 
Sjögren, Stockholm, 1988.     
 
Gordon Richard: Globalization, New Production Systems and the Spatial Division of 
Labor. I Wolfgang Littek & Tony Charles (red.): The New Division of Labour. 
Emerging Forms of Work Organisation in International Perspective. Walter de Gruyter. 
Berlin, New York, 1995. 
 
Greenfeld Liah: Nationalism. Five roads to modernity. Harvard University Press, 
Cambridge, Massachusetts, London, England, 1992. 
  
Grönfors Martti: Kvalitatiiviset kenttätyömenetelmät. WSOY, Juva 1982. 
 
Guibernau Montserrat: Nationalisms. The Nation-State and Nationalism in the 
Twentieth Century. Polity Press, Cambridge, 1996. 
 
Habermas Jürgen: The Theory of Communicative Action. Vol.1: Reason and the 
rationalization of society. Beacon Books, Boston, 1984.  
 
Habermas Jürgen: The Theory of Communicative Action. Vol. 2 : Lifeworld and 
systems : a critique of functionalist reason. Polity Press, Cambridge, 1989.  
 
Habermas Jürgen: The Postnational Constellation. Political Essays. Polity Press, 
Cambridge, 2001a. 
 
Habermas Jürgen: Den postnationella konstellationen. Daidalos, Uddevalla, 2001b.  
 
Hakulinen Auli: Jos kansa katosi, katoavatko kansalliset tieteetkin? Tiede & Edistys 
1/1994, s. 1-3. 
 
Hall Stuart: Identiteetti. Vastapaino, Tampere, 1999. 
 
Hallberg Magnus: Skogsindustrin. I Braunerhjelm Pontus (red.): Huvudkontoren flyttar 
ut. Om de svenska huvudkontorens betydelse för tillväxt och välstånd. SNS Förlag, 
Stockholm, 2001, s. 132-145.  
Halsti Kira:  Vardagens nationalism med samtida Finland i focus. Opublicerad 
kandidatuppsats i sociologi, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors 
Universitet, 2001. 
 



332 

Hannerz Ulf: Cultural Complexity. Studies in the Social Organization of Meaning. 
Columbia University Press, New York, 1992. 
 
Hannerz Ulf: Transnational Connections: Culture, People, Places. Routledge, London & 
New York, 1996. 
 
Hannerz Ulf: Introduktion: när fältet blir translokalt. I Hannerz Ulf (red.): Flera fält i ett. 
Socialantropologer om translokala fältstudier. Carlssons, Stockholm, 2001, s. 7-35. 
 
Hannerz Ulf (red.): Flera fält i ett. Socialantropologer om translokala fältstudier. 
Carlssons, Stockholm, 2001. 
 
Hannerz Ulf: Flows, boundaries and hybrids: Keywords in Transnational Anthropology. 
Workin Papers, Transnational Communities. WPTC-2K-02. 2002. I internet: 
www.transcomm.ox.ac.uk/working-papers.htm 
 
Hannula Mika: Suomi, suomalaisuus, olla suomalainen. 21 henkilöhaastattelua ja 
näkökulmaa suomalaisuudesta. Kirjapaino Oy Like, Helsinki, 1997.     
 
Haralambos Michael & Holborn Martin: Sociology. Themes and Perspectives. Fourth 
Edition. Collins Educational, Bath, 1995. 
 
Harris H.S.: Hegel: Phenomenology and System. Hackett Publishing Company, Inc. 
Indianapolis/Cambridge, 1995. 
 
Hartnack Justus: Filosofiska problemställningar. Läromedelsförlaget Svenska 
Bokförlaget, Stockholm, 1969. 
 
Harvey David: The Condition of Postmodernity. An Enquiry into the Origins of Cultural 
Change. Blackwell, Oxford, 1989. 
 
Hechter Michael: Internal Colonialism: The Celtic Fringe in British National 
Development, 1536-1966. Routledge & Kegan Paul, London, 1975.  
 
Hegel Georg Wilhelm Friedrich: Åndens fenomenologi (i utvalg). Utvalg, innledning, 
oversättelse og noter ved Jon Elster. Pax Forlag A/S, Oslo, 1967. 
 
Hegel G.W.F.: Åndens fenomenologi. Pax Forlag A/S, Oslo, [1807] 1999. 
 
Heinämaa Sara: Mitä on fenomenologia? Tiede ja Edistys nro. 3/2000, s.165-169. 
 
Heiskala Risto: Sosiaalinen konstruktionismi. I Heiskala Risto (red.): Sosiologisen 
teorian nykysuuntauksia. Gaudeamus, Helsinki, 1994, s. 146-172. 
 
Heiskala Risto: Moderni, jälkimoderni ja jälkitraditionaalinen yhteiskunta. Sosiologinen 
reaktio postmodernisuskeskusteluun. Tiede ja edistys 3/1995, s. 203-215. 
 
Heiskala Risto: Valtiolliset sivilisaatiot ja moderni länsi: Michael Mannin 
valtalähdeanalyysin sisältö. I Keijo Rahkonen (red.): Sosiologisen teorian uusimmat 
virtaukset. Gaudeamus, Helsinki, 1996, s. 186-216.  
 
Heiskala Risto: Book Reviews: Global Transformations. Politics, Economics and 



333 

Culture & The Global Transformations Reader. An introduction to the Globalization 
Debate. Acta Sociologica vol. 43, no. 3, 2000, s. 271-273. 
 
Helander Mika: ”Men ändå är Sverige där...” Tvåspråkiga individer som 
diffusionsagenter i innovationsspridningen mellan Finland och Sverige. Svenska social- 
och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, Helsingfors, 1999. 
 
Held David, McGrew Anthony, Goldblatt David & Perraton Jonathan: Global 
Transformations. Politics, Economics and Culture. Polity Press, Cambridge, 1999. 
 
Helenius Ralf: Förstå och bättre veta. Om hermeneutiken i samhällsvetenskaperna. 
Carlsson, Stockholm, 1990. 
 
Heritage John: Harold Garfinkel ja etnometodologia. Gaudeamus, Gummerus kirjapaino 
Oy, Jyväskylä, 1996. 
 
Hernes Gudmund & Knudsen Knud: Svart på hvitt: Norske reaksjoner på flyktinger, 
asylsokere og innvandrere. FAFO, Oslo, 1990. 
 
Himanka Juha: Esipuhe. I Husserl Edmund: Fenomenologian idea. Viisi luentoa. Loki-
Kirjat, Helsinki, 1995, s. 9-23. 
 
Hirst Paul & Thompson Grahame: Globalisering – en myt? Internationell ekonomi och 
statlig styrning. Häften för kritiska studier 2/1995, s. 38-54. 
 
Hirst Paul & Thompson Grahame: Myten om den globala ekonomin. Atlas, Uddevalla, 
1998. 
 
Hobsbawm Eric: Nationalismi. Tampere, Vastapaino, [1990] 1994. 
 
Hobsbawm Eric: Ytterligheternas tidsålder. Det korta 1900-talet:1914-1991. Bokförlaget 
Prisma, Stockholm, 1999. 
 
Hofstede Geert: Culture’s Consequences. International Differences in work-related 
values. Sage, Beverly Hills, California, 1980. 
 
Honko Lauri: Nationella värden och internationellt forskningssamarbete. Tradisjon Nr. 
10, 1980. 
 
Hroch Miroslav: In the National Interest. Demands and Goals of European National 
Movements of the Nineteenth century. A Comparative Perspective. Faculty of Arts, 
Charles University, Prague, [1996] 2000. 
 
Husserl Edmund: Fenomenologian idea. Viisi luentoa. Loki-Kirjat, Helsinki, 1995. 
 
Husserl Edmund: Fenomenologin och filosofins kris. Thales, Stockholm, [1954] 2002. 
Hutchinson John: The Dynamics of Cultural Nationalism: The Gaelic Revival and the 
Creation of the Irish Nation State. Harper Collins, London, 1994.  
 
Hyvärinen Matti: Lukemisen neljä käännettä. I Hyvärinen Matti, Peltonen Eeva ja 
Vilkko Anni (red.): Liikkuvat erot. Sukupuoli elämäkertatutkimuksessa. Vastapaino, 
Tampere, 1998, s. 311-336. 



334 

 
Högnäs Sten: Kustens och skogarnas folk. Om synen på svenskt och finskt lynne. 
Atlantis, Eskilstuna, 1995.  
 
Inglehart Ronald: Globalization and Postmodern Values. The Washington Quarterly, 
vol. 23, no. 1, Winter 2000, s. 215-229. I internet: 
http://twq.com/winter00/231Inglehart.pdf 
 
Israel Joachim: The Language of Dialectics and the Dialectics of Language. 
Munksgaard, Humanities Press (USA), Harvester Press (England), Copenhagen, 1979. 
 
Jallinoja Riitta: Sosiologiaa postmodernisuudesta: Zygmunt Bauman. I Keijo Rahkonen 
(red.): Sosiologisen teorian uusimmat virtaukset. Gaudeamus, Helsinki, 1996, s. 30-54.  
 
Jamison Andrew: The Shaping of the Global Environmental Agenda: The role of Non-
governental Organisations. I Lash Scott, Szerszynski Bronislaw & Wynne Brian (red.): 
Risk, Environment & Modernity. Towards a New Ecology. Theory, Culture & Society. 
Sage, London, Thousand Oaks, New Delhi, 1996, s. 224-245. 
 
Johansson Thomas & Miegel Fredrick: Kultursociologi. Studentlitteratur, Lund, 1996. 
 
Johansson Thomas: Anthony Giddens och det senmoderna. I Månson Per (red.): 
Moderna samhällsteorier. Traditioner, riktningar, teoretiker. Femte reviderade upplagan. 
Rabén Prisma, Stockholm, 1998. s. 413-446. 
 
Jonsson Kjell: Frihet och determinism: principiella problem i den idéhistoriska 
biografins genre. I Åkerman Sune, Ambjörnsson Ronny och Ringby Pär (red.): Att 
skriva människan. Essäer om biografin som livshistoria och vetenskaplig genre. 
Carlssons bokförlag, Stockholm, 1997, s. 87-102. 
 
Jonsson Ulf: Från internationalisering till globalisering – ett paradigmskifte? Svensk 
Historisk tidsskrift  vol. 115, no. 2, 1995, s. 194-208. 
 
Juntunen Marko: Between Morocco and Spain. Men, migrant smuggling and a dispersed 
Moroccan community. Yliopistopaino,  Helsinki, 2002. 
 
Juntunen Matti & Mehtonen Lauri: Ihmistieteiden filosofiset perusteet, Gummerus, 
Jyväskylä, 1977. 
 
Jääskeläinen Ari: Kansallistava kansanrunous. Suomalaisuus ja folklore. I Alasuutari 
Pertti & Ruuska Petri (red.): Elävänä Euroopassa. Muuttuva suomalainen identiteetti. 
Vastapaino, Tampere, 1998, s. 41-82.  
 
Kalb Don: Identity Politics, Globalization and The National State. European Societies 
vol. 1, no. 2, 1999, s. 269-287. 
 
Kangas Risto: Niklas Luhmannin (Postmoderni?) superteoria. I Keijo Rahkonen (red.): 
Sosiologisen teorian uusimmat virtaukset. Gaudeamus, Helsinki, 1996, 217-253. 
 
Kantola Anu: Markkinakuri ja managerivalta. Poliittinen hallinta Suomen 1990-luvun 
talouskriisissä. Helsingin yliopisto, Viestinnän laitoksen julkaisuja nro. 6. Pallas, Loki-
kirjat, Helsinki, 2002. 



335 

 
Karvonen Lauri: Med vårt västra grannland som förebild. En undersökning om 
policydiffusionen från Sverige till Finland. Meddelanden från stiftelsen för Åbo 
Akademi forskningsinstitut nr. 62, Åbo, 1981. 
 
Karvonen Lauri: Demokratisering. Studentlitteratur, Lund, 1997. 
 
Katzenstein Peter: Small States in World Markets: Industrial Policy in Europe. Cornell 
University Press,  Ithaca, 1985. 
 
Kedourie Elie: Nationalismen. En studie av nationalismen som ideologi. SNS Förlag,  
Stockholm [1960] 1995. 
 
Keesing Roger M.: Theories of Culture. Annual Review of Anthropology, Vol. 3, 1974, 
s. 73-97. 
 
Keesing Roger M.: Cultural Anthropology. A Contemporary Perspective. Second 
edition. Holt, Rinehart and Winston, International Edition, New York, London, 1981. 
 
Kennedy Paul & Roudometof Victor: Communities Across Borders under Globalising 
Conditions: New Immigrants and Transnational Cultures. WPTC-01-17. 2001. I internet: 
www.transcomm.ox.ac.uk/working_papers  
 
Kets De Vries Manfred F.R.: Making a Giant Dance. Across the Board, vol. 31, no. 9, 
1994, s. 27-32. 
 
Kiljunen Kimmo: Maailmantalouden hallinta. I Hassi Satu, Kiljunen Kimmo, 
Pietikäinen Sirpa: Maapallo haaste. Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki, 1999, s. 181-
268.  
 
Kirkpatrick Betty, Eason Cassandra & Kirkpatrick E.M.: Cassell concise English 
dictionary. Cassell, London, 1992. 
 
Kivisto Peter: Theorizing transnational immigration: a critical review of current efforts. 
Ethnic and Racial Studies 4/2001, s. 549-577.  
 
Knox Paul L. & Agnew John A.: The Geography of the World Economy. Edward 
Arnold, London, 1989.  
 
Knudsen Anne: Mikronationalismens dannelseshistorie. I Linde-Laursen Anders & 
Nilsson Jan Olof (red.): Nationella identiteter i Norden – ett fullbordat projekt? Nordiska 
rådet. Nord 1991:26, Tuna Tryck, Eskilstuna, 1991, s. 19-38.  
 
Knuuttila Seppo: Paikan synty suomalaisena ilmiönä. I Alasuutari Pertti & Ruuska Petri: 
Elävänä Euroopassa. Muuttuva suomalainen identiteetti. Vastapaino, Tampere, 1998, s. 
191-214. 
Kohn Hans: Nationalism: Its Meanings and History. Princeton, New Jersey, [1955] 
1965.  
 
Kojéve Alexandre: Introduction to the Reading of Hegel. Lectures on the 
Phenomenology of Spirit. Cornell University Press, Ithaca, NY, 1989. 
 



336 

Kortteinen Matti: Kunnian kenttä. Suomalainen palkkatyö kulttuurisena muotona. Hanki 
ja Jää, Hämeenlinna, 1992. 
 
Kosonen Pekka: Globalisaatio sosiologisena käsitteenä. Sosiologia vol. 36, no. 3, 1999, 
s. 181-192. 
 
Kotthoff Hermann: Pluri-local social spaces in global companies. I Pries Ludger (red.): 
New Transnational Social Spaces. International Migration and Transnational Companies 
in the early Twenty-First Century. Routledge Research in Transnationalism. Routledge, 
London and New York, 2001, s. 134-144. 
 
Kuosa Tuomo: Globalisaation käyttöala Suomessa. Politiikka vol. 43, no. 3, 2001, s. 
257-269. 
 
Kymlicka Will: Mångkulturellt medborgarskap. Bokförlaget Nya Doxa, Falun 1998. 
 
Kädtler Jurgen & Sperling Hans-Joachim: The transnationalization of companies and 
their industrial relations. I Pries Ludger (red.): New Transnational Social Spaces. 
International Migration and Transnational Companies in the early Twenty-First Century. 
Routledge Research in Transnationalism. Routledge, London and New York, 2001, s. 
145-163. 
 
Lagercrantz Olof: Något om att skriva biografi. I Åkerman Sune, Ambjörnsson Ronny 
och Ringby Pär (red.): Att skriva människan. Essäer om biografin som livshistoria och 
vetenskaplig genre. Carlssons bokförlag, Stockholm, 1997, s. 165-174. 
 
Lappalainen Sirpa: A Day Before the Independence Day: Constructions of nationality, 
gender, and citizenship at preschool. I Komulainen Katri (red.): Sukupuolitetut rajat. 
Gendered Borders and Boundaries. Psykologian tutkimuksia – Psychological Reports 
Nro 22. Joensuun yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Joensuu, 2002a, s. 131-145. 
 
Lappalainen Sirpa: ”Eskarissa eurokuntoon” – esiopetus (suomalais)kansallisena 
projektina. I Gordon Tuula, Komulainen Katri ja Lempiäinen Kirsti (red.): 
Suomineitonen hei! Kansallisuuden sukupuoli. Vastapaino, Tampere, 2002b, s. 230-245. 
 
Lepola Outi: Ulkomaalaisesta suomenmaalaiseksi. Monikulttuurisuus, kansalaisuus ja 
suomalaisuus 1990-luvun maahanmuuttopoliittisessa keskustelussa. Suomalaisen 
kirjallisuuden seuran toimituksia nro. 787. Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki, 
2000. 
 
Levenson Bernard: Bureaucratic Succession. I Etzioni Amitai (red.): Complex 
Organizations. A sociological reader. Holt, Rinehart and Winston, New York, London 
1965, s. 362-375. 
 
Lillhannus Ruth: Open, Closed, and Locked Images. Cultural Stereotypes and the 
Symbolic Creation of Reality. Intercultural Communication, Issue 5, April 2002. I 
internet: www.immi.se/intercultural   
 
Lindberg Dag: Nordiskt TV-samarbete. Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och 
industri. 4/1989, s. 346-349. 
 
Lindgren Håkan: Marknaden i historien. I Sohlman Michael & Viotti Staffan (red.): Vem 



337 

styr – politikerna eller marknaden? IVA, Ekerlids Förlag, Stockholm, 1997, s. 25-52. 
 
Lorange Peter: Human Resource Management in Multinational Cooperative Ventures. 
Human Resource Management, vol. 25, no. 1, 1986 s. 133-148. 
 
Lotti Leila: Gallup-tutkimuksen soveltuvuus terveystutkimukseen. I Vesa Kuusela & 
Leif Nordberg (red.): Otanta teoriassa ja käytännössä. Suomen tilastoseuran julkaisuja 
nro. 6, Suomen Tilastoseura, Helsinki, 1986, s. 217-229. 
 
Lübcke Poul (red.): Filosofilexikonet. Filosofer och filosofiska begrepp från A till Ö. 
Forum, Stockholm, 1988. 
 
Lübcke Poul (red.): Vår tids filosofi. Filosoferna. De filosofiska strömningarna. Del 1: 
Engagemang och förståelse – Tysk och fransk filosofi. Forum, Stockholm, 1987. 
 
Löfgren Mikael & Molander Anders: Postmoderna tider? Norstedt, Stockholm, 1986. 
 
Löppönen Paavo: Yhteinen tulevaisuutemme. I Niiniluoto Ilkka (red.): Maailman 
henkinen tila ja tulevaisuus. Otava, Keuruu, 2000, s. 11-42. 
 
Mann Michael: The Sources of Social Power II. The Rise of Classes and Nation-States, 
1760-1914, Cambridge University Press, Cambridge 1993.  
 
Mannila Simo: Verkostoista Helsingissä ja Pietarissa sekä venäläisten tilakäsityksestä. 
Sosiologia vol. 38, no. 4, 2001, s. 302-304. 
 
Markovic Mihailo: Dialectical Theory of Meaning. Boston Studies in the Philosophy of 
Science, No. 81. D. Reidel Publishing Company. A Member of the Kluwer Academic 
Publishers Group. Dordrecht, Boston, Lancaster, 1984.   
 
Marx Karl: A Contribution to the Critique of Political Economy. Lawrence & Wishart, 
London, [1859] 1971. 
 
Marx Karl & Engels Friedrich: Det kommunistiska manifestet. Tiden, Stockholm, 1994. 
 
McCarthy Thomas: Translator’s introduction. I Habermas Jürgen: The Theory of 
Communicative Action. Volume 1: Reason and Rationalization of Society. Beacon 
Books, Boston, 1984, s. vii-xxxix. 
 
Meinander Henrik: Den nödvändiga grannen. Studier & inlägg. Schildt, Esbo, 2001 
 
Merleau-Ponty Maurice: Esipuhe ”Havainnon fenomenologiaan” Tiede ja Edistys nro. 
3/2000, s. 170-182. 
 
Michelsen Karl-Erik: Kari Kairamon unelma: eurooppalainen Suomi. I Lemola Tarmo & 
Lovio Raimo (red.): Miksi Nokia Finland, WSOY, Juva, 1996, s. 36-61. 
 
Miles Robert: Rasismi. Vastapaino, Tampere, 1994.  
 
Mills C. Wright: The Power Elite. Oxford University Press, [1956] 1981.  
 
Mykkänen Juri: Eliittihaastattelu. Politiikka vol. 43, no. 2, 2001, s. 108-127. 



338 

 
Månson Per (Red.): Moderna samhällsteoretiker. Traditioner, riktningar, teoretiker. 
Rabén Prisma, Smedjebacken, 1995. 
 
Nairn Tom: The Break-up of Britain. New Left Books, London, 1977.  
 
Nilsson Göran B: Biografi som spjutspetsforskning. I Åkerman Sune, Ambjörnsson 
Ronny och Ringby Pär (red.): Att skriva människan. Essäer om biografin som 
livshistoria och vetenskaplig genre. Carlssons bokförlag, Stockholm, 1997, s. 19-29. 
 
Nilsson Jan Olof: Modernt, allt för modernt. Speglingar. I Linde-Laursen Anders & 
Nilsson Jan Olof (red.): Nationella identiteter i Norden – ett fullbordat projekt? Nordiska 
rådet. Nord 1991:26, Tuna Tryck, Eskilstuna, 1991, s. 59-100.  
 
Nordin Jonas: Ett fattigt men fritt folk. Nationell och politisk självbild i Sverige från sen 
stormaktstid till slutet av frihetstiden. Brutus Östlings bokförlag, Symposion, Eslöv, 
2000.  
 
Nordin Svante: Fredrik Böök. En levnadsteckning. Natur och Kultur, Stockholm, 1994. 
 
Nordin Svante: Filosofins historia. Det västerländska förnuftets äventyr. 
Studentlitteratur, Lund, 1995. 
 
Nordström Lars: Den ekonomiska integrationen. I Agrell Wilhelm (red.): Nationell 
säkerhet utan gränser. Allmänna förlaget, Stockholm, 1991, s. 41-73. 
 
Noro Arto: Gerard Schulzen elämysyhteiskunta. I Rahkonen Keijo (red.): Sosiologisen 
teorian uusimmat virtaukset. Gaudeamus, Helsinki, 1996, s. 120-140. 
 
Noro Arto: Aikalaisdiagnoosi sosiologisen teorian kolmantena lajityyppinä. Sosiologia 
vol. 37, no. 4, 2000, s. 321-329.  
 
Nye Joseph S. Jr. & Keohane Robert B.: Transnational Relations and World Politics: An 
Introduction. I Robert B. Keohane & Nye Joseph S. Jr. (red.): Transnational Relations 
and World Politics. Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1972. 
 
Nylund Mats: Iscensatt interaktion. Strukturer och strategier i politiska mediesamtal. 
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland nr. 622. Svenska 
Litteratursällskapet i Finland. Helsingfors, 2000. 
 
Nyman Kenneth: Matrisorganisation: en organisationsform med fördelar och 
problemområden. Opublicerad avhandling för ekonomimagistersexamen vid Svenska 
handelshögskolan i Helsingfors, 1985. 
 
Nyman-Kurkiala Pia: Kedjeåtervandringen från Jakobstadskolonin. En fallstudie i 
innovationsspridningens betydelse för finlandssvensk migration. IFS nr. 10, Åbo, 1990. 
 
Ogburn William F.: On Culture and Social Change. Selected Papers, edited and with an 
introduction by Otis Dudley Duncan. Phoenix Books, The University of Chicago Press, 
Chicago and London, 1964. 
 
Ollus Martin et al.: Joustava tuotanto ja verkostotalous. Tekniikan, talouden ja 



339 

yhteiskunnan vuorovaikutus 1990-luvulla. Sitra, Gummerus kirjapaino, Jyväskylä, 1990. 
 
Outwaithe, William:  Klassisk och modern samhällsteori. I Andersen Heine & 
Kaspersen Bo (red.): Klassisk och modern samhällsteori. Studentlitteratur, Lund, 1999, 
s. 11-26. 
 
Paasi Anssi: Koulutus kansallisena projektina. ”Me” ja ”muut” suomalaisissa 
maantiedon oppikirjoissa. I Alasuutari Pertti & Ruuska Petri (red.): Elävänä Euroopassa. 
Muuttuva suomalainen identiteetti. Vastapaino, Tampere, 1998, s. 215-250.  
 
Paasivirta Juhani: Työväenliike yleiseurooppalaisena ilmiönä I. Ensimmäiseen 
maailmansotaan ulottuva kehitysvaihe, WSOY, Porvoo, Helsinki, 1953. 
 
Park Robert E., Burgess Ernest W. & McKenzie Roderick D.: The City. Chicago 
University Press, Chicago & London, [1925] 1967.  
 
Parker S.R., Brown R.K., Child J. & Smith M.A.: Tuotantoelämän sosiologia. Forum-
kirjasto, Tammi, Helsinki, 1970. 
 
Parsons Talcott & Smelser Neil J.: Economy and society. A study in the integration of 
economic and social theory. Routledge & Keegan Paul, London, [1956] 1984. 
 
Pedersen Poul Poder: En postmodern nutid? I Andersen Heine & Kaspersen Bo (red.): 
Klassisk och modern samhällsteori. Studentlitteratur, Lund, 1999, s. 483-503. 
 
Perlmutter Howard: Some Management Problems in Spaceship Earth: The Megafirm 
and the Global Industrial Estate. Academy of Management Journal, Aug. 24, 1968, 12, s. 
59-93. 
 
Peltonen Matti: Omakuvamme murroskohdat. Maisema ja kieli suomalaisuuskäsitysten 
perusaineksina. I Alasuutari Pertti & Ruuska Petri (red.): Elävänä Euroopassa. Muuttuva 
suomalainen identiteetti. Vastapaino, Tampere, 1998, s. 19-39.  
 
Peltonen Tuomo: Suomesta ylikansalliseen myllyyn. Helsingin Kauppakorkeakoulun 
julkaisuja D-174, Helsinki 1993. 
 
Persson Mats: Marknaden – ett mångdimensionellt fenomen. I Sohlman Michael & 
Viotti Staffan (red.): Vem styr – politikerna eller marknaden? IVA, Ekerlids Förlag, 
Stockholm, 1997, s. 53-69. 
 
Pihkala Erkki: Suomalaiset maailmantaloudessa keskiajalta EU-Suomeen. Suomalaisen 
kirjallisuuden seura, Helsinki, 2001. 
 
Portes Alejandro, Guarnizo Luis E. & Landolt Patricia: The Study of Transnationalism: 
Pitfalls and promise of an emergent research field. Ethnic and Racial Studies vol. 22, 
No. 2, 1999, s. 217-237. 
 
Potter Jonathan & Wethrell Margaret: Discourse and Social Psychology. Beyond 
Attitudes and Behaviour. Sage, London, 1987. 
 
Prahalad C.K. & Doz Yves L.: The Multinational Mission. Balancing Local Demands 
and Global Vision. The Free Press, Collier Macmillan, London New York, 1987. 



340 

 
Pucik Vladimir & Katz Jan Hack: Information, Control, and Human Resource 
Management in Multinational Firms. Human Resource Management, vol. 25, No. 1, 
1986, s. 121-132. 
 
Pusey Michael: Jürgen Habermas. Key Sociologists. Ellis Horwood Limited Publishers, 
Chichester / Tavistock Publications, London & New York, 1987. 
 
Puuronen Vesa: Maahanmuuttotutkimukselle oma koti ja rahat. Monitori 1/ 2002. 
 
Ragin Charles & Chirot Daniel: The World System of Immanuel Wallerstein: Sociology 
and Politics as History. I Skocpol Theda (red): Vision and Method in Historical 
Sociology. Cambridge University Press, Cambridge, [1984] 1995. s. 276-312. 
 
Raunio Mika: Suomi globaalitalouden osaajien valintojen kentällä. Ulkomaalaisten 
huippuosaajien mielikuvat ja todellisuudet suomalaisessa työ- ja kaupunkiympäristössä. 
Tampereen yliopisto. Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö. Sente-julkaisuja 
15/2002. Tampere, 2002. 
 
Rehnberg Mats: Folkloristiska inslag i olika tidevarvs idéströmningar kring det egna 
landet. Tradisjon Nr. 10/1980.  
 
Renan Ernest: What Is a Nation? [1887]  I Eley Geoff & Suny Ronald Grigori (red.): 
Becoming National. Oxford University Press, New York, Oxford, 1996. s. 42-56. 
 
Rex John: Ethnic minorities in the modern nation state : working papers in the theory of 
multiculturalism and political integration. MacMillan, Houndsmills, 1996.  
 
Ricoeur Paul: Filosofiens kilder. Stjernebøgernes kulturbibliotek. Vintens Forlag A/S, 
København, 1973.  
 
Riukulehto Sulevi: Esipuhe. I Thorstein Veblen: Joutilas luokka. Art House, Helsinki, 
2002. 
 
Robertson Roland: Globalization. Social Theory and Global Culture. Sage, London, 
Thousand Oaks, New Delhi, 1992. 
 
Robertson Roland: Mapping the Global Condition: Globalization as the Central 
Concept. I Mike Featherstone (red): Global Culture. Nationalism, Globalization and 
Modernity. Theory, Culture & Society. Sage, London, Newbury Park, New Delhi, 1993, 
s. 15-30. 
 
Robertson Roland: Glocalization: Time-Space and Homogeneity-Heterogeneity. I 
Featherstone Mike, Lash Scott & Robertson Roland (red.): Global Modernities. Theory, 
Culture & Society. Sage, London, Thousand Oaks, New Delhi, 1995, s. 25-44. 
 
Roos Jeja Pekka: Suomalainen elämä. Tutkimus tavallisten suomalaisten elämäkerroista. 
Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia, nro 454, Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura, Helsinki, 1987. 
 
Runblom Harald: Majoritet och minoritet i östersjöområdet: Ett historiskt perspektiv. 
Natur och Kultur, Stockholm, 1995.  



341 

 
Ruuska Petri: Mennyt tulevaisuutena. I Alasuutari Pertti & Ruuska Petri (red.): Elävänä 
Euroopassa. Muuttuva suomalainen identiteetti. Vastapaino, Tampere, 1998, s. 281-311.  
 
Ruuska Petri: Beck ja globalisaatio. Kirjallisuusarvostelu: Ulrich Beck: Mitä 
globalisaatio on? Virhekäsityksiä ja poliittisia vastauksia. Sosiologia vol. 37, no. 4, 2000, 
s. 370-372. 
 
Saarinen Esa: Länsimaisen filosofian historia huipulta huipulle Sokrateesta Marxiin. 
WSOY, Helsinki, 1985. 
 
Sandlund Tom: Social Classes, Ethnic Groups and Capitalist Development – An Outline 
of a Theory. Svenska Litteratursällskapet i Finland, Åbo, 1976. 
 
Sassen Saskia: Globalization and its Discontents. Essays on the new mobility of people 
and money. The New Press, New York, 1998. 
 
Sassen Saskia: Cracked casings: notes towards an analytics for studying transnational 
processes. I Pries Lüdger (red.): New Transnational Social Spaces. International 
Migration and Transnational Companies in the early Twenty-First Century. Routledge 
Research in Transnationalism. Routledge, London & New York, 2001, s. 187-208.  
 
Schlegel Stuart: Tiruray Justice. University of California Press, Berkeley, 1970. 
 
Schutz Alfred: On Phenomenology and Social Relations. Selected Writings. The 
University of Chicago Press, Chicago and London, 1970. 
 
Siddall Peter, Willey Keith & Tavares Jorge: Building a Transnational Organization for 
BP oil. Long Range Planning Vol. 25, No 1, 1992, s. 37-45. 
 
Siebert Horst: The World Economy. Routledge, London & New York, 1999. 
 
Sihvola Juha: Monikulttuurinen universaalietiikka. I Niiniluoto Ilkka (red.): Maailman 
henkinen tila ja tulevaisuus. Otava, Keuruu, 2000, s. 187-218. 
 
Siltala Juha: Yhtiöittäminen sukupuolitettuna väkivaltana? Sosiologia vol. 40, no. 4, 
2003, s. 337-339. 
 
Similä Matti: What can we learn from the Finnish model? Unpublished paper for the 
seminar on bilingualism in Tallinn, Estonia, February 27th to 28th, 1992. 
 
Similä Matti: Kan Sverige bli mångkulturellt? Invandrare & Minoriteter vol. 22, no. 6, 
1995, s. 12-15.  
 
Similä Matti: Svenskt och finskt i svenska och finska historieböcker. Nya argus vol. 95, 
no. 6, 2002, s. 106-110. 
 
Singer Peter: Hegel. Oxford University Press, Oxford & New York, 1983.  
 
Sjörén Toivo: Finlandsbilden i Sverige. Dokument nr. 324132. SIFO, 1994. 
 
Sklair Leslie: Sociology of the Global System. Social Change in Global Perspective. 



342 

Harvester, Wheatsheaf, New York, London, Toronto, Sydney, Tokyo, Singapore, 1991. 
 
Sklair Leslie: Transnational Practices and the Analysis of the Global System. Seminar 
delivered for the Transnational Communities Programme Seminar Series, 22. May 1998. 
I internet: www.transcomm.ox.ac.uk/workingpapers  
 
Sklair Leslie: Competing Conceptions of Globalization. Journal of World-Systems 
Research. Vol. 5. No. 2, 1999, s. 143-163. I internet: 
http://csf.colorado.edu/jwsr/archive/vol5/vol5_number2/html/sklair/index.html 
 
Sklair Leslie: The Transnational Capitalist Class. Blackwell, Oxford, 2001. 
 
Smelser Neil J. & Swedberg Richard: The Sociological Perspective on the Economy. I 
Smelser Neil J. & Swedberg Richard (red.): The Handbook of Economic Sociology. 
Princeton University Press, Princeton, Russel Sage Foundation, New York, 1994, s. 3-
25. 
 
Smith Antony D.: Social Change. Social Theory and Historical Processes. Longman, 
London and New York, 1976. 
 
Smith Anthony D.: Towards a Global Culture. I Mike Featherstone (red.): Global 
Culture. Nationalism, Globalization and Modernity. Theory, Culture & Society. Sage, 
London, Newbury Park, New Delhi, 1993a, s. 171-192. 
 
Smith Anthony D.: The Ethnic Origins of Nations. Blackwell, Oxford & Cambridge 
Mass., [1986] 1993b. 
 
Smith Anthony D.: Nations and Nationalism in a Global Era. Polity Press, Cambridge, 
1995. 
 
Smith Kipp Rita: Dissociated Identities. Ethnicity, Religion and Class in an Indonesian 
Society. The University of Michigan Press, Ann Arbor, 1993. 
 
Smith Tony: Dialectical Social Theory and its Critics. From Hegel to Analytical 
Marxism and Postmodernism. State University of New York Press, Albany, 1993. 
 
So Alvin Y: Social Change and Development. Modernization, Dependency and World-
System Theories. Sage Library of Social Research, No 178. Sage, Newbury Park, 
London, New Delhi, 1990. 
 
Solbrække Kari Nyheim: Mektige mennesker – skjøre bånd. Metodologiske utfordringer 
i ‘ny’ økonomi. Sosiologi i dag, Årgang 32, Nr. 3, 2002, s. 5-24. 
 
Stack John F. Jr. (red.): Ethnic Identities in a Transnational World. Contributions in 
Political Science, No. 52. Greenwood Press. Westport, Connecticut; London, England, 
1981.  
 
Sulkunen Pekka: Introduktion till sociologin. Begrepp och perspektiv. WSOY, Porvoo, 
Helsinki, Juva, 1999. 
 
Sumner William Graham: Folkways. A Study of the Sociological Importance of Usages, 
Manners, Customs, Mores, and Morals. A Mentor Book. The New American Library, 



343 

New York and Toronto, [1906] 1940. 
 
Söderblom Nathan: Maailman uskonnot. Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki, 1907. 
 
Tajfel Henri: Human groups and social categories. Studies in social psychology. 
Cambridge University Press, Cambridge, 1981. 
 
Tajfel Henri: Introduction. I Tajfel Henri (red.): Social identity and intergroup relations. 
Cambridge University Press, Cambridge, Editions de la Maison des Sciences de 
l’Homme, Paris, 1982. 
 
Tajfel Henri: Instrumentality, identity and social comparisons. I Tajfel Henri (red.): 
Social identity and intergroup relations. Cambridge University Press, Cambridge, 
Editions de la Maison des Sciences de l’Homme, Paris, 1982. 
 
Tallgren Henrik: Svensk–amerikaner i Kalifornien. En studie av lågaktiv etnicitet. 
Socialantropologiska institutionen, Göteborgs universitet, Göteborg, 2000. 
 
Talvitie Heikki: Slutord. I Suominen Tapio & Björnsson Anders (red.): Det hotade 
landet och det skyddade. Sverige och Finland från 1500-talet till våra dagar. Historiska 
och säkerhetspolitiska betraktelser. Atlantis, Stockholm, 1999, s. 237-246. 
 
Tarkiainen Kari: Svenska Finlandsuppfattningar under tvåhundra år. I Suominen Tapio 
& Björnsson Anders (red.): Det hotade landet och det skyddade. Sverige och Finland 
från 1500-talet till våra dagar. Historiska och säkerhetspolitiska betraktelser. Atlantis, 
Stockholm, 1999, s. 67-86. 
 
Taylor Charles: Erkännandets politik. I Taylor Charles m.fl.: Det mångkulturella 
samhället och erkännandets politik. Bokförlaget Daidalos AB, Göteborg, 1994. s. 37-74. 
 
Thomas William I. & Znaniecki Florian: The Polish Peasant in Europe and America, 
New York, Knopf, 1927. 
 
Thurén Torsten: Vetenskapsteori för nybörjare. Runa förlag, Stockholm, 1991. 
 
Thörn Håkan: Nationalstatens kris? Ekonomiska och politiska aspekter av 
globaliseringsprocessen. Häften för kritiska studier 4/2000, s. 3-30. 
 
Thörn Håkan: Globaliseringens dimensioner. Nationalstat, världssamhälle, demokrati 
och sociala rörelser. Bokförlaget Atlas, Stockholm 2002. 
 
Tienari Janne, Vaara Eero, Björkman Ingmar: Global Capitalism Meets National Spirit. 
Discourses in Media Texts on a Cross-Border Acquisition. Journal of Management 
Inquiry, vol. 12, no. 4, 2003, s. 377-393. 
 
Tilly Charles (red.): The Formation of National States in Western Europe. Princeton 
University Press, Princeton, 1975.  
 
Tilly Charles: Coercion, Capital and European States, AD 990-1990. Blackwell, 
Cambridge, 1990.  
 
Tilly Charles: Globalization Threatens Labor’s Rights. Scholarly Controversy: Global 



344 

Flows of Labor and Capital. International Labor and Working-Class History, No. 47. 
Special Issue on Global Flows of Labor and Capital, Vol. 47, 1995, s. 1-23.  
 
Toffler Alvin: Framtidschocken. Aldusserien 381. Bokförlaget Aldus/Bonniers, 
Stockholm, [1970] 1973. 
 
Tolonen Tarja: Suomalaisuus, tavallisuus ja sukupuoli nuorten näkemyksissä. I Gordon 
Tuula, Komulainen Katri & Lempiäinen Kirsti (red.): Suomineitonen hei! 
Kansallisuuden sukupuoli. Vastapaino, Tampere, 2002, s. 246-266. 
 
Torbacke Jarl: Pressen i Norden och det nordiska. Nordisk tidskrift 6/1983, s. 352-360. 
 
Toynbee Arnold: Kulturen for domstolen. Gyldendal, København, [1948] 1949a. 
 
Toynbee Arnold: Kulturen inför domen. Natur och Kultur, Stockholm, 1949b. 
 
Toynbee Arnold: Kulttuurimme koetuksella. Pellervo-seura, Helsinki, 1950. 
 
Toynbee Arnold: A Study of History. Abridgement of Volumes VII-X by D.C. 
Somervell. Issued under the auspices of the Royal Institute of International Affairs. 
Oxfod University, Press, London, New York, Toronto, 1957. 
 
Trux Marja-Liisa: Monimuotoinen työyhteisö. I Trux Marja-Liisa (red.): Aukeavat ovet. 
Sitra 238. WSOY, Helsinki, 2000. s. 261-312. 
 
TT: Lähtevätkö pääkonttorit Suomesta? TT:n kysely pääkonttoritoimintojen ja 
emoyhtiöiden sijoittumisesta sekä henkilöstön liikkuvuudesta. Syyskuu, 2002. 
 
Uusitalo Liisa: Yhteisöllisyys virtuaalimarkkinoilla. I Niiniluoto, Ilkka (red.): 
Maailman henkinen tila ja tulevaisuus. Otava, Helsinki, 2000, s. 85-107. 
 
Wahlbeck Östen: Kurdish Diasporas. A Comparative Study of Kurdish Refugee 
Communities. In association with Centre for Research in Ethnic Relations University of 
Warwick., MacMillan Press Ltd, Basingstoke, New York, 1999. 
 
Wallerstein Immanuel: The Modern World System. Academic Press, New York, 1974. 
 
Wallerstein Immanuel: Historiallinen kapitalismi. Vastapaino, Jyväskylä, 1987. 
 
Wallerstein Immanuel: Culture as the Ideological Battleground of the Modern World-
System. I Mike Featherstone (red.): Global Culture. Nationalism, Globalization and 
Modernity. Theory, Culture & Society. Sage, London, Newbury Park, New Delhi, 1993, 
s. 31-56. 
 
Wallerstein Immanuel: Culture is the World-System: A reply to Boyne. I Mike 
Featherstone (red.): Global Culture. Nationalism, Globalization and Modernity. Theory, 
Culture & Society. Sage, London, Newbury Park, New Delhi, 1993, s. 63-66. 
 
Vandenberghe Fréderic: A Phenomenology of Spirit for our Times. Review Essay. 
European Journal of Social Theory vol. 6, no. 3, 2003, s. 357-365. 
 
Warren Scott: The Emergence of Dialectical Theory. Philosophy and Political Inquiry. 



345 

The University of Chicago Press. Chicago, 1984. 
 
Waters Malcolm: Globalization. Key Ideas. Routledge, London and New York, 1995. 
 
Weber Max: Vetenskap och politik. Bokförlaget Korpen, Göteborg, [1904/1919] 1977. 
 
Weber Max: Den protestantiska etiken och kapitalismens anda. Argos, Lund, 1978. 
 
Weber Max: Ekonomi och samhälle. Förståelsesociologins grunder. No. 1 Sociologiska 
begrepp och definitioner, Ekonomi, samhällsordning och grupper. Argos, Lund, [1922] 
1983. 
 
Weber Max: Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki. WSOY, Juva, [1904-1905] 
1990. 
 
Weber Max: What is an ethnic group? I Guibernau Montserrat & Rex John (red.): the 
Ethnicity Reader. Nationalism, Multiculturalism and Migration. Polity Press, 
Cambridge, 1997. s. 15-26. 
 
Veblen Thorstein: Joutilas luokka. Art House, Helsinki, [1899] 2002. 
 
Vertovec Steven: Conceiveing and researching transnationalism. Ethnic and Racial 
Studies vol. 22, No. 2, 1999, s. 447-462. 
 
Westin Charles: Den toleranta opinionen. Inställningen till invandrare 1987. DEIFO. 
Rapport nr. 8, Stockholm, 1987. 
 
Westin Charles: Temporal and Spatial Aspects of Multiculturalism. Occasional Papers 
No. 1, 1998. CEIFO, Stockholm, 1998. 
 
Vilkko Anni: Omaelämänkerta kohtaamispaikkana. Naisen elämän kerronta ja luenta. 
Suomalaisen kirjallisuuden seura, Helsinki, 1997. 
 
Virta Erkki: Finskt och svenskt. Stereotypier, status och dolda känslor. I Junila Marianne 
& Westin Charles: Mellan majoriteter och minoriteter. Om migration, makt och mening. 
Volym 2. Forskningsprogrammet svenskt i Finland, finskt i Sverige. Svenska 
litteratursällskapet i Finland. Under utgivning.  
 
von Wright Georg Henrik: Vetenskapen och förnuftet. Mån Pocket, Nørhaven Rotation, 
1993. 
 
von Wright Georg Henrik: Myten om framsteget. Albert Bonniers Förlag, Trondheim 
[1993] 1994. 
 
von Wright Georg Henrik: Att förstå sin samtid. Tanke och förkunnelse och andra försök 
1945-1994. Albert Bonniers Förlag. Bonnierpocket, Viborg, [1994] 2002. 
 
Wright Jr. Norman H.: Matrix management. A primer for the administrative manager. 
Management Review 4/1979. 
 
Vähämäki Jussi: Gianni Vattimon radikaalin hermeneutiikan merkitys 
yhteiskuntateorialle. I Keijo Rahkonen (red.): Sosiologisen teorian uusimmat virtaukset. 



346 

Gaudeamus, Helsinki, 1996, s. 254-285. 
 
Väyrynen Raimo: Pienet valtiot kansainvälisissä suhteissa. Valtion painatuskeskus, 
Helsinki, 1988. 
 
Väänänen Teemu: Yhtymäjohtamisen ja kansallisen kehikon muutos. I Lemola Tarmo & 
Lovio Raimo (red.): Miksi Nokia Finland, WSOY, Juva, 1996, s. 62-78. 
 
Zander Lena: Cultural Families: Reflections on the Relationship between National 
Culture and Organisational Culture. I Gomes et al. (red.): Reflections on Diversity and 
Change in Modern Society. A Festschrift for Annick Sjögren. Mångkulturellt Centrum, 
Botkyrka, 2002, s. 159-180. 
 
Žižek Slavoj: The Paralax View. New Left Review vol. 25, Jan-Feb 2004, s. 121-134. 
 
Østerberg Dag: Innledning til Åndens fenomenologi. I Hegel G.W.F.: Åndens 
fenomenologi. Pax Forlag A/S, Oslo, [1807] 1999, s. 7-27. 
 
 
 

Muntliga, populärvetenskapliga, journalistiska och skön-
litterära källor: 

 
Gränsen mellan icke-vetenskap, populärvetenskap och ”riktig vetenskap” är inte 
klar. Jag har betraktat som vetenskap sådana publikationer som består av 
insamlat empiriskt material eller teoriutveckling, innehåller en viss urskiljbar 
systematik i behandlingen av tematiken, som ger läsaren möjlighet att kontrollera 
uppgifterna som läggs fram eller som i sin argumentation följer huvudsakligen 
en konstaterande och beskrivande stil. 

 
Andersen Steen: Den løbske Jantelov. Ursprunglingen: Morsø Folkeblad 6.7.1992. I 
internet: http://www.sandemose.dk/ (24.3.2003) 
 
Arhén Gunilla: Svenska chefer är för veka. Dagens Nyheter. DN Debatt 14.5.1999. I 
internet: http://www.ruterdam.se/Sidor/Pressrum/Pressklipp/1999/990514.htm 
 
Barner-Rasmussen Wilhelm: Fusioner och företagsköp: Rådgivarnas roll förändras. 
Forum för ekonomi och teknik, november 2003. I internet: 
http://www.forum.fet.fi/nov03/fusioner.html (27.11.2003) 
 
Berggren Henrik: Självförhärligande patriotism inget för isigt individualistiska svenskar. 
Lördagskrönikan. Dagens Nyheter 18.5.2002.  
 
Cervantes Saavedra Miguel de: Don Quijote av la Mancha. Natur och Kultur, 
Stockholm, 1989. 
 
Dagens Nyheter 18.8.2001-8.8.2002 
 
Ekwall Anita & Karlsson Svenolof: Suomi – Ruotsi. Kohtaaminen. Kirja kulttuurieroista 
ja johtajuudesta. Storkamp Media, Arkmedia, Vaasa, 1999. 



347 

”Finnkamp” om plats i Telia Sonera. Göteborgs-Posten 15.3.2003. 
 
Gaarder Jostein: Sofies värld. Rabén & Sjögren, Stockholm, Falun, [1991] 1994. 
 
Genborg Kenny: Nationsstrid bakom avsked. Telia Soneras ordförande Tapio Hintikka 
sparkas ur styrelsen. Göteborgs-Posten 30.3.2004. s. 24. 
 
Gyllenhammar Pehr G.: Jag tror på Sverige. Askild & Kärnekull Förlag AB, Borås, 
1974. 
 
Göransson Anita intervjuad i Brevinge Åsa: Fler kvinnor i makteliten. Stor ökning i 
politiken men få kvinnor i näringslivet. Göteborgs-Posten 10.2.2003. 
 
Hahne Elsa: Marx tillbaka på banan. Dagens Nyheter 19.1.2002. 
 
Harpf Tuomas: Kolumn. Uutispäivä Demari 22.4.2002. 
 
Huxley Aldous: Brave New World. Penguin Books, Harmondsworth, England, [1932] 
1955. 
 
Håstad Disa: Färre fusioner än väntat efter eurons intåg. Dagens Nyheter 11.3.2003. 
 
Håstad Disa: Varför köper företag varandra om ingen vinner på det? Dagens Nyheter 
11.3.2003 
 
Härmälä Jukka: Vain turvaamalla kasvu syntyy tuloksia jaettavaksi. Pääkirjoitus. 
Teollisuustieto 7.12.1998. I internet: http://www.tt.fi/lehti/19981207_teollisuustieto.pdf 
 
Härmälä Jukka: Kompetensen gör oss till ett finskt bolag. Investera och äga. Våren, 
2002.  
 
IT.Branschen: Kyllä! Så blir kulturkrocken en tillgång. IT.Branschen 4/2000. I internet: 
http://itbranschen.idg.se/skyddat/nr400/personal.htm (inte allmänt tillgänglig artikel. 
Informationen bekräftad av tidningen 2.3.2004). 
 
IT.Branschen: När haren gifte sig med sköldpaddan. IT.Branschen 4/2000. I internet: 
http://itbranschen.idg.se/skyddat/nr400/personal.htm (inte allmänt tillgänglig artikel. 
Informationen bekräftad av tidningen 2.3.2004). 
 
Jersild P.C.: Efter floden. Bonnier, Stockholm, 1982. 
 
Koivisto Mauno: Nordek. Del 1. Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri, vol. 
77, no. 4, 2001, s. 343-366. I internet: 
http://www.letterstedtska.org/NT4-01_artikel-Nordek.htm 
 
Koivisto Mauno: Nordek. Del 2. Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri, vol. 
78, no. 1, 2002, s. 1-24. I internet: 
http://www.letterstedtska.org/NT1-02_artikel-Nordek.htm 
 
”Kysymys on vastuusta” Presidentti Tarja Halonen vastasi Jorma Ollilalle. 28.11.2001. I 
internet: http://www.digitoday.fi/digi98fi.nsf/pub/finanssi20011128120230_jl_97328908 
 



348 

Laine-Sveiby Kati: Svenskhet som strategi, Timbro, Stockholm, 1987.  
Liikanen Erkki: Brysselin päiväkirjat 1990-1994. Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki, 
1995. 
 
Lilius Gustaf: Intervju-utsaga. I Hannula Mika: Suomi, suomalaisuus, olla suomalainen. 
21 henkilöhaastattelua ja näkökulmaa suomalaisuudesta. Kirjapaino Oy Like, Helsinki, 
1997.  
 
Melville Herman: Moby Dick eller Den vita valen. Holger Schildts Förlag, Helsingfors 
[1851] 1955. 
 
Mintzberg Henry: Why I Hate Flying: Tales for the Tormented Traveler. Texere, New 
York & London, 2001.  
 
Moore Michael: Stupid White Men. Penguin Books, London, 2002.  
 
Mäkinen Marco: NOKIA SAGA. Kertomus yrityksestä ja ihmisistä jotka muuttivat sen. 
Gummerus, Jyväskylä, 1995. 
 
Nurmi Esko: Taloustutkimuksen tulenkantajat. Helsingin Sanomat 11.8.2002 
 
Ollila ja Tuomioja eri linjoilla verotuksesta, 10.02.2003. I internet: 
http://www3.soneraplaza.fi/uutiset/artikkeli/0,2719,2990_154332_1,00.html 
 
Sandemose Axel: En flyktning krysser sitt spor. Fortelling om en morders barndom. 
Gyldendal, Oslo, [1933] 1967.  
 
Saukkomaa Harri: Jaakko Lassila – Paljon haltija. Kirjayhtymä, Vaasa, 1985. 
 
Schück Johan: Få förvärv i EU jämfört med USA. Dagens Nyheter 11.3.2003. 
 
Shaw Bernard: Pygmalion. Penguin Books, Melbourne, London, Baltimore [1916] 1953. 
 
Smith Anthony: Nationalismseminarium. London School of Economics and Political 
Science. 1997-1998. 
 
Smith Anthony: Föreläsningsserie om nationalism. London School of Economics and 
Political Science. 1997-1998. 
Sporrong Ulf: Föreläsning om svenska landskap i Stockholms universitets lördags-
akademi 22.2.2003. 
 
Stenius Yrsa: Aikamme sankarit. Poliitikon muuttuva profiili. Kirjayhtymä, Helsinki, 
1986. 
 
Sulkunen Pekka: Vastaväitös. Keijo Rahkosen tohtorinväitöstilaisuus, Helsingin 
yliopiston sosiologian laitos, 25.2.1999. 
 
Sundell Björn: Tapiolagruppens Asmo Kalpala: Vinsten är inte allt. Hufvudstadsbladet 
29.12.2003. 
 
Sundell Björn: ”Här har ingen fått sparken.” Hufvudstadsbladet 29.12.2003. 
Swahn Irma: Det blir ingen kulturkrock. GT 2.10.2002.  



349 

 
Tilli Kalevi: Viipurista Helsingin pankkimaailmaan. WSOY, Juva, 1996. 
 
Tilly Charles: Seminarium om nationalismen, Helsingfors universitet, sociologiska 
institutionen, 28-29.3.1996. 
 
Uutislehti 100. 19.9.2002. 
 
Vasiljev Petra: Tietoenator jatkaa kasvuaan. Kauppalehti 24.10.2002  
 
Veronmaksajain Keskusliitto Lehdistötiedote 15.01.2002. VEROKESKUSTELUN 
LANGAT YHTEEN KESKIVIIKKONA. I internet: 
http://www.pressi.com/fi/julkaisu/42347.html 
 
Zilliacus Ville: Samassa veneessä. Naapuruudesta, ystävyydestä, yhteisestä 
menneisyydestä. WSOY, Porvoo 1995. 
 
Åberg Gösta: De bästa citaten. Visdomsord från A till Ö. En bok för alla. Viborg, 1996.  
 
 

Statistiska källor: 

 
Riksbanken 2002. Direktinvesteringar 2000 – tillgångar och avkastning. I internet: 
http://www.riksbanken.se/upload/6058/direktinvesteringar_2000.pdf 
 
Riksbanken 2003. Direktinvesteringar 2001 – tillgångar och avkastning. Januari 2003. I 
internet: http://www.riksbanken.se/upload/7331/direkt_2001_sve.pdf 
 
Riksbanken 2004. Direktinvesteringar 2002 – tillgångar och avkastning. Januari 2004. I 
internet: http://www.riksbanken.se/upload/8453/direkt_2002_sve.pdf 
 
Suomen Pankki. Suorat sijoitukset Suomen maksutaseessa 2000. Statistikmeddelande 
26.10.2001. 
 
Suomen Pankki. Suorat sijoitukset Suomen maksutaseessa 2000. Statistikmeddelande 
25.10.2002. 
 
Suomen Pankki. Suorat sijoitukset Suomen maksutaseessa 2002. Statistikmeddelande 
3.11.2003. I internet: www.suomenpankki.fi/fin/5_tilastot/5.2_Tilastojulkaisut/index.stm 
 
Suomen yrityskaupat CD-rom. Taloussanomat, Talentum.  
 
Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1997 [Elektroninen aineisto]. Lempäälä: Yhdyskunta-
tutkimus [aineistonkeruu], 1997. Helsinki: Elinkeinoelämän valtuuskunta [tuottaja], 
1997. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja], 2001. 
 
 



350 

Musik: 

 
Carola Häggkvist: ”Främling”, Text: Monica Forsberg, 1983. 
Kent: ”Sverige”, Text: Joakim Berg, 2002. 
Evert Taube: ”Änglamark”, 1971.  
Rush: ”The Big Money”, Text: Neil Peart, 1985. 
Triad: ”Tänd ett ljus”, Text: Lasse Lindblom & Niklas Strömstedt, 1988. 
Ulf Lundell: ”Öppna Landskap”, 1982. 
 
 

TV-program och filmer: 

 
A-plus, 18.4.2002 (Finlands TV1) 
Chadha Gurinder: Bend it like Beckham (2003) 
Costner Kevin: Postman (1997) 
Cukor George: My Fair Lady (1964), Text: George Bernard Shaw (1912). 
Gilbert Lewis: Educating Rita (1983). Text: Willy Russell 
Lauantai seura, 7.10.2002 (Finlands TV1)  
Moodyson Lucas: Det nya landet (2000) 
Nutley Colin: Änglagård (1991) 
Olsson Claes: En sparv i tranedans (1991); Novell av Runar Schildt  
Reynolds Kevin: Waterworld (1995) 
Star Trek (1966-2001) 

 

 

Internetadresser och sökdatum: 

 
http://www.stat.fi (20.3.2003) 
http://www.immi.se/intercultural (20.3.2003) 
http://itbranschen.idg.se/skyddat/nr400/personal.htm (artiklarna är inte allmänt 
tillgängliga, källhänvisningen bekräftats med tidningen 2.3.2004) 
http://itbranschen.idg.se/ArticlePages/200210/23/20021023145323_ITB290/200210231
45323_ITB290.dbp.asp (20.3.2003) 
http://finans.regeringen.se/pressinfo/pdf/fi2000_009.pdf (20.3.2003) 
http://www.slam.ca/SlamHolyfieldLewis/nov1S-sim.html (15.2.2002) 
http://www.abc.net.au/am/s768388.htm (7.3.2003) 
http://www.helsinginsanomat.fi/arkisto/juttu.asp?id=20030216UL7 (3.3.2003) 
http://members.surfeu.fi/ewk/eiiskuairakiin/index.html (3.3.2003) 
http://mid.gov.si/mid/mid.nsf/V/K1EF4852EBDBE5635C1256CC9003CE12D/$file/Sic
herl_mobtel_ANG.pdf (7.3.2003) 
http://scout.wisc.edu/addserv/NH/98-09/98-09-16/0015.html (7.3.2003) 
http://www.sandemose.dk/ (24.3.2003) 
http://www.tt.fi/lehti/19981207_teollisuustieto.pdf (24.3.2003) 
http://www3.soneraplaza.fi/uutiset/artikkeli/0,2719,2990_154332_1,00.html (24.3.2003)  
http://www.digitoday.fi/digi98fi.nsf/pub/finanssi20011128120230_jl_97328908 
(24.3.2003) 
http://www.pressi.com/fi/julkaisu/42347.html (24.3.2003) 



351 

http://www.arlafoods.se/foretagsfakta/ (25.3.2003) 
http://www.valio.fi/channels/konserni/fin/konserni.html (25.3.2003) 
http://www.orion.fi/user_nf/default.asp?root_id=6490&mode=readdoc (25.3.2003) 
http://www.ruterdam.se/Sidor/Pressrum/Pressklipp/1999/990514.htm (26.3.2003) 
http://www.focusneon.se/miljtext.html (27.3.2003) 
http://www.letterstedtska.org/NT4-01_artikel-Nordek.htm (28.3.2003)  
http://twq.com/winter00/231Inglehart.pdf (23.10.2003) 
http://www.transcomm.ox.ac.uk/working_papers.htm (12.1.2004) 
www.riksbanken.se/statistik/ under menyerna: betalningsbalansen/undersökningar 
(12.1.2004) 
www.suomenpankki.fi/fin/5_tilastot/5.2_Tilastojulkaisut/index.stm (12.1.2004) 
http://psephos.adam-carr.net/denmark/denmark.txt (20.1.2004) 
http://www.electionworld.org/denmark.htm (20.1.2004) 
http://psephos.adam-carr.net/austria/austria1.txt (20.1.2004) 
http://psephos.adam-carr.net/austria/austria20021.txt (20.1.2004) 
http://psephos.adam-carr.net/austria/austria45to99.txt (20.1.2004) 
http://psephos.adam-carr.net/netherlands/netherlands2002index.html (20.1.2004) 
http://psephos.adam-carr.net/netherlands/netherlands2003.txt (20.1.2004) 
http://www.riksbanken.se/upload/8453/direkt_2002_sve.pdf (2.2.2004) 
http://www.forum.fet.fi/nov03/fusioner.html (27.11.2003) 
http://darwin.bio.uci.edu/~sustain/issueguides/MAI/ (12.2.2004) 
http://www.hartford-hwp.com/archives/25/index-ba.html (12.2.2004) 
http://www.oecd.org/dataoecd/46/40/1895712.pdf  (12.2.2004)



352 

Noter: 
 

INLEDNING: 

  
1. Källa: http://www.helsinginsanomat.fi/arkisto/juttu.asp?id=20030216UL7  
http://members.surfeu.fi/ewk/eiiskuairakiin/index.html 

2. Jfr koloniala expansionen som europeisk nationalism (se t.ex. Miles 1994). 

3. Toynbee  (1948:87-94) diskuterar den europeiska nationella splittringens konsekvenser och dess 
ursprung i traditionens snaror. 
 
4. Kosmopolitismen är ett begrepp som har beskrivits av Ulf Hannerz (1992:252-253). Den är en 
egenskap som innebär en vilja att umgås med ”det andra”. En vilja att bekanta sig med annorlunda 
meningssystem både intellektuellt och estetiskt och självklarhetens försvinnande. Den handlar om 
en känsla av kompetens och behärskning av främmande kulturer och förmåga att distansera sig från 
den egna kulturen. Kosmopolitismens grogrund finns i individers beröring med transnationella 
kulturer som ger valmöjligheter i relationen till hemkulturen och tid att om så önskas bekanta sig 
med en annan kultur.  
 
5. Protektionism har inte förekommit, med undantag av livsmedelsimporten och lantbruks-
produkterna. 

6.Denna tolkning stöds av procentandelen nordiska människor som har en mobiltelefon 
(http://mid.gov.si/mid/mid.nsf/V/K1EF4852EBDBE5635C1256CC9003CE12D/$file/Sicherl_mobt
el_ANG.pdf) och internetanslutning (se Castells 2001:395-396). Följande information är från år 
1998: ”Finland has more Internet users per capita than any other country, and the Nordic countries 
together form, by far, the most networked region in the world. A recent study published in the 
Internet Industry Almanac revealed that Finland has 244.5 Internet users per 1,000 people, 
equivalent to nearly 25 per cent of the population. Norway, in second place, has 231.1, third-placed 
Iceland 227.3, Sweden (eighth) 147.3 and Denmark is at number ten with 125.6 per 1,000 people.” 
(http://scout.wisc.edu/addserv/NH/98-09/98-09-16/0015.html). 

7. Välfärdsstaten, blandekonomin och neutraliteten framförs ibland som den specifika nordiska 
vägen. Alla dessa aspekter förekommer även i övriga Europa efter andra världskriget. De varierar 
också inom Norden, där två länder är medlemmar i NATO, två länder har haft relativt omfattande 
arbetskraftsinvandring, samt graderna av exportberoende marknadsekonomi varierat. 

8. Den senare har inspirerats av den föregående (Toynbee 1949a:13-14). 

9. Denna produktion förekommer i böckerna Vetenskapen och förnuftet (1993), Myten om framsteget 
(1993) och Att förstå sin samtid (1994).   

10. Inom denna tradition är i synnerhet Jürgen Habermas (1984; 1989) modernitetsanalys fortfarande 
aktuell. 

11. Jfr Noro (2000) 

12. T.ex. Jean Baudrillards sociologi (se Aro 1996:55-75) 

13. Risto Eräsaari (1996:158) anser denna genre vara en av få seriösa samtidsdiagnoser. Inom 
kultursociologin har Gerhard Schultzes undersökning om olika stilmiljöer setts som samtidsdiagnos 
(Noro 1996:120)  
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14. Av aktuella sociologer har Zygmund Bauman skrivit samtidsdiagnostiskt i sina verk om 
globalisering (1998; 2000 på svenska) och postmodernitet (1992) (1993; 1998 på svenska), och det 
han kallar Liquid Modernity (2000). 

15. Det sammanhänger delvis med den bipolära världsordningens sammanbrott, dvs. den har en 
strukturell och världspolitisk förklaring. Behovet beror också på upplösningen av de stora 
ideologierna och världsåskådningarna. Men intresset uppstår delvis också som resultat av 
millennieskiftets fantasieggande symbolik. 

16. Manuel Castells (2001) samtidsdiagnos är såtillvida klassiskt modern att den igen förnyar och gör 
ungt västerlandet genom de löften och revolutioner som informationsåldern bibringar. Den är 
såtillvida en annorlunda samtidsdiagnos än de historiefilosifiska eskatologierna eller 
postmodernismen. 
 
17.  Charles Westin (1998:27) presenterar en ypperlig typologisering av olika kulturella domäner: 
folkkultur, högkultur och masskultur. Folkkulturen – som motsvarar till stort det som undersöks här i 
form av föreställningar – handlar om explicita och oproblematiska betydelser. Den är situationell och 
interaktionell. Vardagslivet är folkkulturens arena och dess uppfattning om tid och rum är här och 
nu. Folkkulturen bygger på omedierade ansikte mot ansikte situationer, och mottagarna i den är 
någon speciell person. Förståelsen bygger på växelverkan. Kulturen externaliseras i tal. Strukturen i 
folkkulturen är homogen och språket är dess medium. Stilen är reell och privat och 
kommunikationen är personlig och engagerad. Folkkulturen producerar direkta och flyktiga budskap 
och relationen till sändaren bygger på dialog och socialt ansvar. Denna kultur distribueras genom 
samtal och rykten och dess utbredning är lokal. Den är intim i djuphänseende och flödet är spontant 
och naturligt. Denna kultur lagras i mänskliga minnen och dess sociala förankring är i 
”gemeinschaft”. De moraliska värderingarna är traditionella (ibid.). Vad den är visar också vad den 
inte är, och pekar på begränsningarna i dess betydelse. Världen styrs inte endast av folkkulturen, men 
den har sin givna plats även i inflytelserika människors vardagsliv och livsvärldar.  
 
18. Underskattningen av historiens betydelse kan vara relaterad till en okunskap om historiska 
händelser och beskrivningar. Ofta är den också ett resultat av en medveten strävan att placera historia 
i modernitetens slaskämbar (såsom i begreppsparet historiens slut) samtidigt aktivt glömmande att 
den nya berättelsen i den nya epoken också är en historisk beskrivning (Castells 2001:27). Inom 
globala politiken gav amerikanska försvarsministern Donald Rumsfeld uttryck för detta i en intervju 
23.1.2003 där han avvisade Frankrike och Tyskland som ”det gamla Europa”, något från det 
förflutna, medan de nya NATO medlemmarna fick indikera ”den nya tiden”. Detta väckte 
bestörtning i Europa, där man rekommenderade Rumsfeld att ”lyssna på kloka råd från gamla 
Europa, som erhållits genom lång historia”.  Man hänvisade till en konkret, empirisk och historisk 
upplevelse som ifrågasätter pläderingen av en kraftig politisk idealism och uppmuntrar till 
ödmjukhet (http://www.abc.net.au/am/s768388.htm, 
http://cnews.canoe.ca/CNEWS/World/Iraq/2003/01/23/14851-ap.html, 
http://www.rferl.org/nca/features/2003/01/24012003172118.asp). Även analysnivån kan innebära 
blindhet. Genom att eliter och ideologer utgör fokusgrupp betonas oavsiktligt reflexiva 
konstruktioner istället för folkliga rutiniserade föreställningar.   
 
19. Det finns författare som – i motsats till Albrow – tvivlar över globaliseringsbegreppets 
meningsfullhet överhuvudtaget. Hirst och Thompson (1998) förtjänar att nämnas bland dessa.  

20. Joachim Israel (1979:90) för en diskussion omkring Kant, Hegel och Marx om hur kategorierna är 
en del av den sociala världen. 

21. Med majoritet avses en grupp som är symboliskt dominerande inom ett område, dvs. vars kultur 
är den dominerande kulturen inom området, oftast inom en nationalstat. Vanligtvis är majoriteten 
även numerärt dominerande inom området och det är den numerära dominansen som möjliggör den 
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övriga dominansen.  

22. Muntlig kommunikation med Charles Tilly 1996. Tilly menar att den nuvarande globaliseringen 
innebär en minskning av arbetarnas rättigheter i förhållande till kapitalister (Tilly 1995:4) och det är 
mot denna bakgrund som arbetarklassen rationellt och antiglobalistiskt är nationalistisk. Detta är i 
stort sett en trovärdig analys. I ett långt historiskt perspektiv är dock nationalismen som världsbild 
och politisk rörelse också en fas i den generella globaliseringen. Den av Tilly hänvisade 
nationalismen som uppstår i globaliseringens fortsatta utveckling – innebär användning av gammal 
medicin på ett nytt problem – är en reaktiv rörelse som kämpar mot fortskridande globalisering. Se 
även Castells (2000:41-46) för samma slutsats om nationalismens reaktiva natur. 

23. Socialdemokratins historiska förbindelse med staten skapar speciella problem i övergången till en 
global tid där nationalstatens roll är utmanad. Nationalstatens ödesfrågor blir sålunda lätt även 
socialdemokratins ödesfrågor och den senares framtid kommer i mycket att vara beroende av 
förmågan att löskoppla ideologin och rörelsen från statsapparaten. Trots att statsapparaten inte kan 
överges, kan den heller inte tillåtas äta upp rörelsen i sin helhet så att inga andra politiska 
verksamhetsnivåer och -dimensioner kommer att överleva. Försöken att löskoppla rörelsen från 
staten skulle underlättas av insikter från arbetarrörelsens historia och av handlingar för att 
konsolidera arbetarrörelsen i ett enda gemensamt parti. Samtidigt behövs även transnationella 
verksamhetsformer som kan inkorporera den globalistiska vänsterkritik som existerar men hittills 
inte funnit politiskt effektiva aktivitetsformer. Detta – ett tillräckligt tema för sin egen avhandling – 
kommer dock inte att diskuteras här.  

24. Förutom det första kapitlet kring metateori. 

KAPITEL 1: 

25. Ytterligare begrepp som metateoretiskt ligger i bakgrunden är begreppen praxis och praktik, vilka 
är dialektiska till sitt ursprung och hänvisar till både idealism och materialism. Begreppen visar hur 
människan såväl producerar samhället som att hon är dess produkt. Diskussionen har tillsvidare 
uteslutits ur presentationen och framkommer istället i begränsad utsträckning i avsnittet om 
Bourdieus fältbegrepp. Jfr Israel (1979) för en diskussion om praxisbegreppet; se även Kojéve 
(1989) för en presentation av Hegels praxisförankring. 

26. Detta behandlas inom psykologi och socialpsykologi. 

27. Detta är filosofins fält. 

28. En sådan analys är emellertid av en viss begränsad relevans här i och med att tidigare skapade 
stora ideologiska kategorier (här nationalismen) anses ha betydelse för idéers utseende idag. 
Nationalismens uppkomsthistoria tematiseras emellertid inte i avhandlingen, utan dess fortsatta 
signifikans utgör frågeställningen. 

29. I denna presentation kunde även tas upp teoretiska diskussioner såsom a) subjektets död och 
kritiken mot medvetandefilosofin, b) den historiska epistemologins förhållande till idealismen, c) 
strukturalismen och kunskapssociologin, d) teoretiska och praktiska förnuftets relationer, e) 
idealismens och ideologins relation, samt f) systemets kolonialisering och dialektiken. Sådana 
idéhistoriska och filosofiska samband presenteras emellertid inte här utan läsaren hänvisas till den 
omfattande socialteoretiska och filosofiska litteraturen om dessa abstrakta frågor. 

30. Notera Singers (1983:69) redogörelse av vad idealismen innebär i filosofin. 
 
31. Här innebär fasindelningen en tidsmässig indelning av individuell aktivitet så att iakttagelsen och 
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medvetandegörelsen utgör den första fasen och produkten av dessa processer i form av aktivitet som 
förändrar omgivningen är den andra fasen. Tolkningen hör till den första fasen genom att när 
någonting uppmärksammas är det redan tolkat. Ett annat begrepp som använts mera i idealistisk 
vetenskapstradition och hänvisar till liknande studieobjekt är reflektion. Mera härom senare. 

32.  Fenomenologin handlar dock huvudsakligen om sociala interaktionens grundförutsättningar och 
kulturen som meningsinnehåll tematiseras i mindre utsträckning. Fenomenologins behandling av 
kultur kommer fram i begrepp som indexikalitet, in-grupps- och ut-gruppsperspektiv, ‘common 
sense’, tolkande sociologi och folkways. Men paradigmen är snarare socialitetsinriktade än 
kulturinriktade i den mån det är meningsfullt att göra distinktion mellan dessa. Med betoning av 
tolkande sociologi sammanvävs det sociala och kulturella till en gemensam menings- och 
medvetenhetsförankrad helhet. 

33. Denna verklighetskonstruerande sida av idealistisk filosofi kritiseras hårt av t.ex. H.S. Harris 
(1995:5) som skriver att Hegels filosofi bör tolkas strängt som vetenskap och de teologiska 
aspekterna borde ignoreras som övertro och reaktionär, ohistorisk fiktion. Phenomänologie des 
Geistes utgör den vetenskapliga aspekten i Hegels arbete, medan den världshistoriska filosofin enligt 
Harris visar den svaga sidan i dennes filosofi (ibid.). 

34. Jfr Donald Broadys (1990) diskussion om den historiska epistemologin.  
 
35. Samtidigt måste en stor del av Hegels teori överges såsom exempelvis den historiefilosofiska 
ontologin, religionsfilosofin, naturfilosofin samt moralfilosofin. Men syftet är inte här att genomföra 
en rent hegeliansk analys, utan att tillämpa dennes filosofi som en heuristisk ram för förståelsen av 
senare teoretiska riktningars förhållande till dialektiken och placering i dikotomierna 
idealism/materialism och idealism/realism. Här tillämpas dessutom en ‘hegeliansk’ skrivstil på 
vilken Gaarders (1994:371) utsaga är relevant: ” [---] Hegels dialektiska metod kan användas för 
annat än historia. När vi diskuterar någonting – eller dryftar någonting – så tänker vi dialektiskt. 
Vi försöker hitta fel i en tankegång. Hegel kallade det att ‘tänka negativt’. Men även om vi hittar fel 
i en tankegång, så sparar vi ändå det bästa.” Tidigare teoretikers ansatser kommenteras i detta 
arbete och min egen position växer fram genom dessa kritiska granskningar och rekonstruktioner (jfr 
McCarthy 1984:xviii, 403, n. 7).  

36. Min översättning. Original: ”The highest philosophical knowledge we can achieve is the 
understanding of the categories through which we structure our fragmentary experience into the 
world that we all share. [---] The unity of our world arises from the structure and operation of our 
experiencing minds. [---] We must begin by investigating what we actually know and how and why 
we know it.” 

37. Min översättning. Original: ”the science of the experience of consciousness.” 

38. Min översättning. Original: ”[---] It should be obvious that there is nothing mysterious (or 
mystical) about Hegel's concept of Spirit. Wherever two or more individuals can talk to one another 
successfully about some good of a non-instrumental kind that they have (or hope to have) in 
common, there the Spirit exists.”  

 
39. I sociologisk teori kommer man osökt att jämföra Hegels ansats om andens emanering från 
subjektiviteten med Anthony Giddens strukturationsteori och individens strukturskapande 
handlingar. Båda utgår från en kausalitet där mikro konstruerar makro (jfr Craib 1992:111-123; 
Johansson 1995:423-427). Men Hegels filosofi har även en systeminriktad sida, som i sociologin 
motsvaras av funktionalismen och strukturalismen. I vilken utsträckning Hegels ande trots allt 
innehåller religiösa element är en stridsfråga och utanför avhandlingens tematik. Det väsentliga är att 
Hegels ande kan vardagliggöras på ett sätt som frånser de eventuella religiösa elementen.  
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40. Husserl förhåller sig skeptiskt till psykologins möjligheter och vill visa att kopplingen mellan det 
inre och yttre av skepticismen kan på ett trovärdigt sätt ifrågasättas. Husserl anser sig som en evig 
begynnare (Schutz 1970:54), eftersom hans säkra vetenskap analyserar den på fenomenets nivå 
säkert givna skillnaden mellan det inre och det yttre (Husserl 1995). 

41. Hos Marx blir förhållandet omvänt, där tänkandet är en produkt av mänsklig aktivitet (Berger & 
Luckmann 1991:18; Israel 1979:77). Detta är också sociologiska fenomenologins (i husserliansk 
bemärkelse) bidrag. 

42. Detta anses av Bourdieu (och Marx) vara ett misstag hos Hegel som gör ett ”dödssprång från det 
teoretiska livet till det praktiska livet” eller från ”logikens sakförhållanden till sakförhållandenas 
logik” (Bourdieu  1990:22; se även Bourdieu 1994:61). En dialektisk kontrastering av dessa gör att 
vissa historisk-hypotetiska trender framträder. Därav avhandlingens stridiga men fruktbara äktenskap 
mellan hegeliansk och husserliansk fenomenologi. Men den sociologiska idealismen innebär att 
hegelianska filosofins självreferentialitet inte följs. 

43. Begreppet kultur beskriver bättre vad anden egentligen signifierar. Såtillvida är strukturalismens 
relationalitet och ontologiska tvivel om huruvida det är ”vi som talar” mera tilltalande. Att det 
subjektiva medvetandet epistemologiskt ser ut att vara det enda sättet att närma sig frågeställningar 
om människan och sanning, innebär enligt min mening inte att detta medvetande ontologiskt skall 
reifieras till en (religiös eller mystisk) ande i olika skepnader. Joachim Israel (1979:86) jämför anden 
med mänsklig kunskap, vilket har likheter med att se den som kultur. 

44. Denna teleologi är problematisk bl.a. till den del som den ligger till grund för Hegels dialektik. 
Den leder nämligen till en överbetoning av syntesen i den dialektiska processen. Här betraktas 
teleologin endast som en abstrakt möjlighet och betonas dialektikens (tidsmässigt) tidigare element. 
Sålunda håller jag mig också till den subjektiva och objektiva andens relationer uttryckt i 
hegelianska termer. Ett globalt medvetande som den absoluta anden är en abstrakt möjlighet, inte 
någonting mänskligheten med nödvändighet uppnår. 
 
45. Detta samband – som kanske klarare framstår i sociologiska teoritraditioner, p.g.a. deras 
epistemologiska generalitet, än i filosofiska – är inte essentiellt att tematisera i föreliggande arbete. 
Men det kan trots allt finnas ett visst intresse i att se sådana kopplingar. Det är i synnerhet i 
praxisbegreppet som kopplingarna kan hittas. Till skillnad från många andra idealister betonar Hegel 
praxisens betydelse (se Saarinen 1985:283-285) och det är denna konkretism som även skiljer 
fenomenologerna från ren idealism och radikal tolkande subjektivism.  

46. Schutz  (1970:54) påstår emellertid att fenomenologin i sökandet av en reell början för filosofiskt 
tänkande finns bortom eller före alla distinktioner mellan realism och idealism. Detta motiveras inte 
av Schutz och skälet framgår heller inte av hans övriga presentation. Är fenomenologin enligt Schutz 
olik dessa frågor eller utgör den grunden för dessa frågor? Även Merleau-Ponty tar avstånd från 
synen på fenomenologi som idealism (Heinämaa 2000:167). En återvändo till Husserl erbjuder en 
tolkning. Den ursprungliga fenomenologiska frågeställningen gällde upplevelsens förhållande till sitt 
objekt, med objektet både som reell och ideell verklighet. I denna problemställning måste först inses 
att det är relationen mellan medvetandet och dess objekt i “reducerad” bemärkelse som utgör kärnan 
(Husserl 1995:96). Husserls program är med andra ord rent epistemologiskt. Hegelianismen inom 
den senare fenomenologin hänger först och främst ihop med etableringen av medvetandet som 
studieobjekt. Fenomenologin utvecklar denna vetenskap vidare och delvis i andra riktningar. Bland 
annat är helheten, “världen som den ter sig i den naturliga attityden” ett immanent fenomen, inte en 
transcendent ande (jfr Husserl 1995) och sålunda ontologiskt avvikande från Hegels absoluta. 
Äktenskapet mellan dessa fenomenologier blir också stridigt genom att den ena kommer att betona 
det finaste och klarast reflexivt medvetna, medan den andra kommer att analysera det banala och 
vardagliga. En intressant dialektik uppstår genom denna kontrast. Men Husserl diskuterar senare 
(Die Krisis der europäischen wissenschaften und die transzendentale phänomenologie [De 
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europeiska vetenskapernas kris och den transcendentala fenomenologin]) det filosofiska förnuftet 
historiefilosofiskt (på ett sätt som enligt Svante Nordin (1995:495-496) visat sig både fruktbart och 
problematiskt) och kan närmast kopplas till ett hegelianskt sätt att se utvecklingen (se även Husserl 
2002). Även en form för epistemologisk dialektik finns närvarande i fenomenologin (Israel 1979). 
Kopplingen mellan Hegel och Husserl är underskattad. Som ett exempel kan nämnas att 
uppslagsboken Vår tids filosofi innehåller talrika hänvisningar till Hegel, men inga i kapitlet om 
Husserl (Lübcke 1987) (jfr även med Israel 1979:141, n. 2). I den litteratur som jag konsulterat i 
anslutning till fenomenologin har endast Merleau-Ponty (2000:171), Esa Saarinen (1985:255) och 
Ralf Helenius (1990) noterat kopplingen mellan Hegel och senare fenomenologisk filosofi. Jon 
Elster har också i inledningen till norska översättningen av Phänomenologie des Geistes noterat 
likheter och skillnader mellan Hegels och Husserls teorier (Elster 1967:14-15). Och Dag Østerberg 
noterar i sin inledning till andens fenomenologi kopplingen indirekt genom att nämna Bergers och 
Luckmanns kunskapssociologi (Østerberg 1999:13, n. 5). 

47. Här kommer jag alltså fram till motsatt tolkning än Schutz om idealismen. Detta motiveras kanske 
främst av allt med idéhistoria. Det är praktiskt taget omöjligt att Husserl (1859-1938) som tysk 
filosof mest aktiv i början på 1900-talet skulle ha varit omedveten och opåverkad av hegelianismen. 
Av de mer indirekta sambanden kan nämnas att Husserls filosofiska ideal hittas hos Platon (Himanka 
1995:13; Markovic 1984: xi), som också påverkade Hegel i stor utsträckning (Harris 1995:7). Men 
rötterna till Kant framgår klarare hos Husserl. Ett exempel på detta är att han för en kritisk diskussion 
med Kant i Fenomenologian idea medan Hegel inte alls nämns. Hegelianismen framstår emellertid 
bl.a. i Husserls syn på Kants undran omkring hur handen och dess spegelbild samtidigt är identiska 
men åtskillda. Husserl menar att vi med en så kallad naturlig attityd förbiser sådana frågeställningar 
om det existerande och tror på helheten, på världen som är den naturliga attitydens helhetsmässiga 
referent (Himanka 1995:20). Denna idé om en helhetssyn är klart hegeliansk. Kopplingen mellan 
Hegel och Husserl är emellertid ett eget stort forskningstema som inte desto mera elaboreras i detta 
sammanhang. 

48. Fenomenologin innebär i allra högsta grad en epistemologi. Schutz (1970:55) kallar den för en 
filosofisk metod. 

49. Det finns även en kroppslig och sålunda mer materiellt förankrad fenomenologi till skillnad från 
den medvetandefilosofiska fenomenologin. Denna representeras närmast av Maurice Merleau-Ponty 
(2000:171), som uttryckligen tar avstånd från att anse fenomenologins återvändo till sakerna själva 
som en idealistisk vändning i riktning mot medvetandet (jfr Heinämaa 2000:165). Pierre Bourdieus 
sociologi har på ett allmänt plan likheter med båda fenomenologiska riktningarna men det är enligt 
Donald Broady svårt att spåra något direkt inflytande. Det är snarare så att fenomenologin har 
fungerat som en nödvändig förutsättning för Bourdieus sociologi (Broady 1990:258-259). 

50. Dessa två element är centrala i både fenomenologin och i Pierre Bourdieus sociologi. I detta 
arbete används en kombination av dessa teorier: Bourdieus teori utgör det grundläggande och 
specifika receptet för analysens genomföring, medan fenomenologin etablerar analysnivån på 
människors representationer och tankar och på fenomenens nivå uppfattad verklighet. 

51. Min översättning. Original: “[---] how does it happen that mutual understanding and 
communication are possible at all? How is it possible that man accomplishes meaningful acts, 
purposively or habitually, that he is guided by ends to be attained and motivated by certain 
experiences? Do not the concepts of meaning, of motives, of ends, of acts, refer to a certain structure 
of consciousness, a certain arrangement of all the experiences in inner time, a certain type of 
sedimentation? And does not interpretation of the other's meaning and of the meaning of his acts and 
the results of these acts presuppose a self-interpretation of the observer or partner?” 

52. Speciellt Max Webers sociologi utsätts för en konstruktivt kritisk granskning och utveckling. 
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Weber lägger fram sin individualistiska förståelsesociologi mycket tydligt i indleningen till verket 
Ekonomi och samhälle (Weber 1983:10-11). Utvecklingen av Bourdieus fältbegrepp visar på 
liknande drag. Utgångspunkten är klart weberiansk, men leder senare genom interaktionistiska 
resonemang från egenskapstänkande bland aktörerna på fält till tänkande i termer av relationer. Här 
är Bourdieus tänkande emellertid mer strukturalistiskt än fenomenologiskt (Broady 1990:281-285). 
Men såsom habitus är anpassat till fältets krav och skapar ett “spelöga” (“feel for the game”) är fältet 
även fenomenologiskt förankrat. Fenomenologin innebär emellertid en speciell kollektiv form för 
förståelsesociologi, som även är förenlig med Hegels fenomenologi. 

53. Jürgen Habermas (1984; 1989)  teori om kommunikativt handlande har tagit intryck från denna 
utgångspunkt och Schutz teori om livsvärlden (Pusey 1987). Även Berger och Luckmann (1991:37) 
hänvisar till samma grundläggande utgångspunkt i diskussionen om vardagslivets gemensamma och 
delade karaktär. 

54. Här finns återigen likheter mellan Schutz och Husserl i och med att den senare anser att praktisk 
kunskap i livsvärlden bestämmer intresset och är ett grundläggande kriterium för vad som blir 
relevant i den eidetiska reduktionen (Juntunen & Mehtonen 1977:123; Helenius 1990:49-50). 

55. Enligt Merleau-Ponty handlar fenomenologins sökande av väsen inte om ett slutgiltigt filosofiskt 
mål att hitta väsen, utan snarare är ett “fisknät som lyfter upp tidigare osedda varelser ur djupet” 
(Heinämaa 2000:167; min översättning). Genom denna epistemologiska vändning undviks en 
essentialism. 

56. Hos Hegel diskuteras detta i samband med sinnes-säkerhet och perception. Dessa behövs av 
allihopa alltid. Vi befinner oss i ett ‘här’ och vår rumsliga omgivning är fylld med konkreta, enskilda 
saker till vilka vi kan ge namn. De flesta av dessa är gemensamma benämningar ‘common nouns’ 
som kan användas på många konkreta företeelser. “Vi gör vårt första steg i filosofin när vi blir 
intresserade av hur namnen inte står för enskilda företeelser, utan för företeelsernas begrepp” 
(Harris 1995:22). Men de flesta människor håller inte på med filosofi utan har snarare ett rutiniserat 
förhållande till verkligheten (Israel 1979:62-63; Se också Heiskala 1994).  

57. Likheterna mellan begreppet livsvärld och Bourdieus begrepp habitus kommer fram i den senares 
hänvisning till Husserls användning av habitusbegreppet. Enligt Bourdieu (1994:12)  innebär 
habitus och habitualitet för Husserl ett försök att fly från medvetandefilosofin. 

58. Min översättning. På finska: “Edmund Husserlin fenomenologia voidaan ymmärtää ohjelmaksi, 
joka tutkii ihmisen kokeman ‘elämismaailman’ rakentumista hänen uskomuksistaan, odotuksistaan 
ja intresseistään käsin.”  

59. Att det ofta sker i institutionaliserad form har påpekats av Berger och Luckmann (1991). 

60. Samma beskrivning gäller för Pierre Bourdieus begrepp habitus (Bourdieu 1990:60-61). Detta 
begrepp är emellertid mer anknutet till och bestämt av särskilda sociala fält som är strukturer av 
relationer. Dessutom är habitus trögrörlig där tidiga upplevelser har varit viktiga i dess strukturering 
och den försvarar sig mot förändring (ibid.). Jag återkommer till begreppen fält och habitus senare. 

61. Heideggers verk  Sein und Zeit är enligt Merleau-Ponty (2000:170) bara en explikering av 
Husserls livsvärldsbegrepp. Habermas (1989) utvecklar livsvärldsbegreppet vidare i en formell 
uppspjälkning i olika strukturella komponenter. Denna begreppsliga utveckling är inte relevant för 
föreliggande arbete och jag anser inte tolkningen om fenomenologiska livsvärldsbegreppets 
kulturella slagsida vara berättigat. 

62. Joachim Israels (1979) presentation av dialektiken innehåller en mångsidig ram med många 
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ingredienser av vilka endast några delar kommer att tillämpas i detta arbete. 
 
63. Se von Wright (1994:76-80). 

64. Min översättning. Original: “The philosophic process of reconciling the contradictions of 
experience in a higher synthesis, the world-process which is the objective realization of this 
synthesis.” 

65. Av materialisterna är Edvard Bernstein (1982:30-54)  kritisk till hegeliansk dialektik och dess 
tillämpning hos Marx och Engels. Enligt Bernstein blir hegelianismens konsekvens en fascination 
vid dramatiska och revolutionära samhällsförändringar (jfr Stenius 1986:55-56). Bernstein är även 
kritisk till en radikal materialism och anser att samhällsutvecklingen även handlar om idéella 
förhållanden (Paasivirta 1953:231). Bernsteins tolkning är att hegelianska tänkare koncentrerar sig 
på syntesen (vilket även framgår från ovanstående citat). Det är dock möjligt att betrakta dialektiken 
mer som en pendelrörelse mellan tes och antites och att i mindre grad betona det dramatiska i 
nyskapelsen. Dessutom kan nyskapelsen historiskt vara mer eller mindre dramatisk beroende på om 
vi rör oss inom medvetandeströmmens dialektik eller samhällspolitisk dialektik. 

66. Tesen är aktiv och innehållsligt uttrycksfull. Den kan inte ges (analytiskt sett) en negativ 
definition (även om Theodor Adorno och kritiska teorin använder begreppet negativ dialektik) och 
kan inte anses vara synonym med tomhet (jfr Singer 1983:52). Men dialektiken innehåller även 
negation, vilket i sammanhanget är någonting annat (Israel 1979:122).  

 67. I Singers (1983:78) presentation av dialektiken är antitesen både motsättningen till tesen – som 
växer fram ur tesens ofullständighet – men också därmed ett resultat av motsättningen. 

68. Men dialektiken är processuell (och sålunda diakron) medan strukturalismen i högre utsträckning 
är språkligt differentiell (och synkron). Pierre Bourdieu korsar dessa två tänkesätt i begreppet fält 
och det specifika fältets genesis (t.ex. Bourdieu 1988:779). Fältets uppkomst bygger på relationer 
och kamp mellan relationella positioner. Kombinationen mellan perspektiven är relativt vanlig bland 
poststrukturalister i deras hänvisning till diskurser. Sambandet kommer även fram i 
dialektikbegreppets ursprung i dialog och diskurs och syftet att överkomma snävheten och 
ensidigheten i en bestämd syn (Markovic 1984: xxv).  

69. Koherensen, till skillnad från korrespondensen, är också idealismens dominerande 
sanningsanspråk (Føllesdal, Walløe & Elster 1984:36-37). 

70. Min översättning. Original: “All of our true perceptual statements are true only ‘relatively 
speaking’ (or in a given context). In another context, we make an opposite set of assumptions and 
say quite the opposite things. If we really want to know what cognition is, we must bring the 
opposite positions together and find a way of seeing them as necessary aspects of a coherent 
viewpoint.” 

71. Här finns emellertid en skillnad till den husserlska fenomenologin som är essentialistisk genom 
att den söker efter det generella väsen som fenomenet anses besitta (Husserl 1995:89). Den 
husserlska fenomenologin är m.a.o. inte självskrivet dialektisk. Däremot tillämpar senare 
fenomenologiskt inspirerade sociologer och exempelvis Berger och Luckmann (1991:78-79, 104, 
145-146, 147, 152, 171) dialektiken i sin kunskapssociologiska bok om verklighetens sociala 
uppbyggnad (Helenius 1990). 

72. En annan gemensam utgångspunkt är rötterna i antikens grekiska filosofis tänkande i termer av 
binära oppositioner (jfr Andersson 1967). 
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73. Detta är grunden för en ontologisk och världshistorisk materialism.  

74. Den epistemologiska idealismen rör sig inom detta analysområde. 

75. Ett exempel på detta är politikers förkärlek för politisk historia. 

76. En liknande sociologisk dialektik framförs även av Coulson och Riddell (1970:87-104), men med 
större betoning på strukturen. 

77. Den förra dialektiken är hegeliansk medan den senare är kärnan i Platons dialektiska metod (von 
Wright 1994:77-78). 

78. Marxister, sociobiologer och av klassiska sociologer bl.a. Thorstein Veblen ([1899] 2002:105-
106) representerar sådana tanketraditioner. 

79. Mest beroende av dessa förhållanden har mänskligheten emellertid varit i tidiga skeden av 
industrikapitalismen, där stora delar av populationen avskärmades från livsmedelsproduktionen och 
all produktion var begränsad (jfr Bauman 2000:102). Därför är Marx teori till stora delar en giltig 
ansats för denna historiska period i sin betoning av ekonomin. 
Tidigare, under medeltiden var idealismen viktig i form av religiösa föreställningar, under 
renässansen i form av odling av antikens människoideal och under upplysningen i form av 
framstegstro och vetenskapernas utveckling.  
Senare, i det som kallats sen- och postmodernism, har västvärlden övergått i en epok av materiellt 
överflöd, av Inglehart (2000:220-221) kallad för ”ekonomin efter knappheten” (post-scarcity). 
Idealismen har igen blivit en viktigare drivkraft i världshistorien. Denna gång i termer av 
symbolproduktion och konsumtionskultur. Man kunde m.a.o. hävda att världshistorien 
karakteriseras av en pendelrörelse mellan materialistisk och idealistisk dynamik med ömsesidigt 
beroende mellan dessa. Världshistorien är en dialektisk process mellan idéer och materia. Olika 
teoretiska ansatsers uppkomst och historiska betydelse kan tolkas mot bakgrunden av dessa 
motpolers varierande historiska betydelse. 
Ett sådant resonemang utgår emellertid från en mycket generell syn på historia. I strikt vetenskaplig 
bemärkelse är så vida ansatser relativt meningslösa. Egentligen är både idealistiska och 
materialistiska element alltid närvarande och det är mycket svårt att avgöra deras inbördes 
betydelseförhållanden helhetsmässigt i frånvaron av klara parametrar.  

80. För att uttrycka det husserlskt ligger kunskapens grund i dess egen säkra kunskap om 
medvetandet, vilket är “absolut otvivelaktigt” (Husserl 1995:98). Motsatsen vore meningslös. Med 
andra ord: för att kunna veta någonting måste vi veta att det är möjligt att veta det. Det är kunskapen 
om möjligheten att veta som utgör det centrala. I ontologisk idealism är denna “kunskap om 
möjligheten att veta”, dvs. kunskap om medvetandet, en indikation på en världshistorisk process. 

81. Även kunskap och medvetande som teori. På så vis kan en metaanalys av socialteorins nya 
begrepp såsom reflexivitet och självreferentialitet peka på världens beskaffenhet också i termer av 
karaktären hos idéer om världens beskaffenhet. Båda ovannämnda begrepp hänvisar till 
medvetanderelaterade aspekter genom grundförutsättningen om medvetandets medvetenhet om sig 
själv och skillnaden till något yttre. Notera även Robertsons (1992) diskussion omkring sociologins 
historia som en illustration av och indikation på globaliseringens framfart. 

82. I termer av mind snarare än spirit (jfr Singer 1983:45-47). 

KAPITEL 2: 

83. Boken Global Transformations (Held et al. 1999) är en av de mest upplysta och empiriskt 

  



361 

  
underbyggda makroteoretiska framställningarna av globaliseringen. Den illustrerar globaliseringens 
långvariga utveckling och nutida särart och diskuterar ekonomins förändringar inom handel, 
finansmarknad och företagsverksamhet. För evidens av många här framlagda konstateranden om de 
transnationella fälten fungerar boken ypperligt. Den är emellertid begränsad i sin ensidiga 
makroansats och i den förföriska deskriptivt-realistiska empistemologin – som t.ex. Heiskala 
(2000:271-273) rätt okritiskt uppskattar i sin presentation av boken – vilken döljer många av 
globaliseringens centrala nya dimensioner som vore synliga med en mer teoretisk infallsvinkel. 

 
84. Avsikten här är inte att presentera en historik över globaliseringsteorin. Försök till sådana återfinns 
i Waters (1995) och delvis i Sklair (1991). 

85. Se tolkningar av världssystem-teorin i Ragin & Chirot (1995:285) och Sklair (1991:7). Den senare 
framför tydligt Wallersteins statcentrism. 

86. Dessutom förekommer begreppsparet globala system i vissa framställningar. Mera härom i 
avsnittet om Leslie D. Sklairs globaliseringssociologi. 

87. Detta är inte revolution i termer av en aktiv politisk handling av människorna med syftet att ändra 
systemet. Med revolution avses i sammanhanget en dramatisk förändring som kan placeras i tiden 
(t.ex. atombomberna, månlandningen, Bretton Woods-avtalets upplösning, attacken mot WTO:s 
tvillingstorn i New York) och som förändrar världen och historien.  

88. Samma syn framförs även av Löppönen (2000:22-23). 

89. Anthony Giddens (ex. 1990) är för övrigt den teoretiker som inom sociologin mest explicit har 
behandlat moderniteten som epok. 

90. De eventuella begränsningar och tillkortakommanden som uppstår i användningen av ett 
historiskt specifikt språk över historiska epokgränser är ett epistemologiskt problem. Liknande 
problem har behandlats inom antropologisk teori och i översättningsteori, utan att det begränsade 
perspektivets och korrespondensens problem skulle ha lösts. Georg Henrik von Wright pekar på 
samma epistemologiska problem i sin bok Vetenskapen och förnuftet (1993:24-29). 

91. Denna komplikation skapas också av att fältet är så omfattande. Under de senaste åren har otaliga 
monografier publicerats om globalisering och det är praktiskt taget omöjligt att kunna ha en 
helhetssyn över produktionen. Kiljunen (1999:185) skriver: “Uupumukseen asti luettavaa” [läsning 
intill utmattning] om mängden litteratur. Jämför också Jonsson (1995:196), Kosonen (1999:182) 
och Kuosa (2001). 

92. I synnerhet inom samhällsvetenskap och humaniora. 

93. Min kursiv och översättning. Original: “The social scientist has no ‘Here’ within the social world 
or, more precisely, he considers his position within it and the system of relevances attached thereto 
as irrelevant for his scientific undertaking. His stock of knowledge at hand is the corpus of his 
science and he has to take it for granted – which means in this context: as scientifically ascertained – 
unless he makes explicit why he cannot do so.”  

94. Min översättning. Original: “A social process in which the constraints of geography on social and 
cultural arrangements recede and in which people become increasingly aware that they are receding” 

95. Detta är emellertid en förenkling mot bakgrunden av Waters (1995) betoning av symboliska och 
kulturella aspekters globaliserande verkan. Förhållandet mellan definitionen och Waters övriga 
tredimensionella ram är oklart. 
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96. I världen, utanför medvetandet.  

97. Min översättning. Original: “material exchanges localise, political exchanges internationalize and 
symbolic exchanges globalize.”  

98. Jfr begreppet “den nya ekonomin” som i hög utsträckning är informationsbaserad och sålunda 
symbolisk till skillnad från konkret, materiell. Här råder ett nära förhållande mellan ande och materia 
(Castells 2001:41). 

99. Det verkar emellertid oklart varför detta utbyte sätts i orsaksposition i termer av kausalitet. Denna 
tolkning stämmer endast ifall valuta- och aktiemarknaden betraktas som symbolutbyte, snarare än 
materialitet. I ett sådant fall blir frågan varför just detta symbolutbyte vore särskilt signifikant. Waters 
(1995:65-66; 86-89) behandlar dessa processer trots allt som materiella. Det förefaller lika trovärdigt 
att det nya symbolutbytet är en följd av en både materiellt och i människornas livsvärld pågående 
globalisering.  

100. Även Bauman (2000) är intresserad av följder, men mer av globaliseringens följder. Själva 
begreppet består inte av följder. 

 
101. Waters nämner etnisk diversifiering som en symbolisk process (Waters 1995:161). Hur denna 
specifika symboliska process är generellt mer deterritorialiserande än staten förefaller mycket oklart. 
Snarare innebär staten ofta abstrakta system som inte är lokaliserade annat än i grov geografisk 
bemärkelse. Däremot medför den etniska uppväckelsen i de flesta fall en betoning av plats och 
lokalitet. 

102. Min översättning. Original: “the phenomenology of globalization is reflexive [in the sense that] 
the inhabitants of the planet self-consciously orient themselves to the world as a whole”  

103. Det är emellertid skäl att göra en analytisk distinktion mellan globaliseringens fenomenologi och 
fenomenologisk globalisering. Det första begreppsparet hänvisar till en fenomenologi anknuten till 
den typ av objektivt och materiellt pågående globalisering som här presenterade teorier förespråkar. I 
denna fenomenologi, som i exakt formulering borde heta systemglobaliseringens fenomenologi, 
uppstår hänvisning till jordklotet i sin helhet. Denna process inbegriper dock inte alla individer, utan 
snarast en avant garde som har i sin livsvärld mycket kontaktyta med den objektiva globaliseringen. 
I denna långvariga process är systemets kolonialisering av livsvärlden entydig och klar. Den 
fenomenologiska globaliseringen är däremot en process som gäller så gott som alla människor och 
beskriver hur livsvärlden hos alla är på väg att globaliseras. I denna process kan också en 
kolonialisering urskiljas och en utvecklingsriktning skönjas, men brott och diskontinuiteter – såsom 
antiglobaliseringsrörelser – är vanliga. Se nästa avsnitt för en förklaring av vad globalisering i detta 
sammanhang betyder. 

104. Ett ökat etniskt medvetande bland samer är exempelvis en konsekvens av en medvetenhet om 
andra ursprungsfolks mobilisering. Denna mobilisering har blivit global med hjälp av nya 
kommunikationsformer, vilket innebär att man vädjar till en global publik med argument om 
mänskliga rättigheter (jfr Curr & Harff 1994:20-21; Kennedy & Roudometof 2001:7, 25-26). I 
ursprungsfolkens mobilisering betonas ofta jordens och markens betydelse (Kymlicka 1998:38, 52-
53, 229; Westin 1998:23) och sålunda rummets och platsens i motsats till vad Waters definition om 
dessas minskade betydelse skulle föreslå. Och betoningen av plats är en reflexiv konsekvens, en 
erfarenhetsbaserad kunskap om ursprungsfolkens öden i moderniseringen och nationsbygget (se 
Runblom 1995:126).  

105. Redan moderniseringsdiskussionen i sociologisk teori har visat hur detta inte stämmer. Allardt 
lyfter fram detta i boken Språkgränser och samhällsstruktur (1981) där han ger en överblick av 
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teorier som hävdade att kulturell lojalitet försvinner i det moderna samhället. Bland annat Weber 
representerade denna syn (Eriksen 1993:33). Den etniska uppväckelsen på 1960- och 70-talen kom 
som överraskningar för den gällande samhällssynen (Allardt & Starck 1981; jfr Eriksen 1993:2, 33). 
Detta kan också paradoxalt framföras som ett argument för den weberianska, ideologi- och 
kulturinriktade sociologins epistemologiska oundgänglighet, trots dess ontologiska projektioners 
tillkortakommanden. Notera Robertsons (1992:38) diskussion  av Webers författarskap i termer av 
idealism. 

106. Min översättning. Original: “global institutionalisation of the expectation and construction of 
local particularism”. Detta är ofta en kommersiell strategi som syftar till att öka försäljningen av vissa 
produkter, men hänvisar även till en strategi att skapa en ordnad värld i kaotiskt transnationella och 
globala kontexter. Se även Billig (1995:72-73, 83) för en diskussion om nationen som exempel på 
detta. 

107. Regelbundenheten tryggas ofta genom formell organisering och institutionalisering.  

108. Dialektiken mellan globalisering och glokalisering kommer till uttryck i fenomenologiska 
globaliseringen (se avsnitt 2.3) och de konserverande resultat som denna process ibland har. Den här 
dialektiken vore även ett intressant forskningsområde som teoretisk problemställning.  
 
109. Som nyare ekonomisk sociologi har visat består stora delar av ekonomin numera av symboler och 
information (och t.o.m. av förväntningar och intryck). Pierre Bourdieu (1984; 1991) har visat i sin 
sociologi om smak och distinktion hur symboler är genomsyrade av en form för grundläggande 
ekonomi. Det är alltså obefogat att vidhålla åtskillnaden av kultur och ekonomi och att deras analys 
skall ske skillt från varann (se DiMaggio 1994:41). 

110. Bokens ställning har nu utmanats av Robin Cohens och Paul Kennedys Global Sociology (2000). 

111. Dessutom är utgångpunkten avvikande från traditionell [Wallerstein enligt Waters (1995:10), 
Giddens (1990:67-69) och Thörn (2000:6-7)] och populär [Martin & Schumann, 
Globaliseringsfällan 1997; Korten, Maailma yhtiöiden vallassa 1997] betoning av materiella 
utbytens (ekonomins) globaliserande karaktär. Den ekonomiska dimensionen framstår även i 
finländsk globaliseringsdiskussion som den kvantitativt mest förekommande dimensionen (Kuosa 
2001:262). 

112. Kriget mot terrorismen som utspelats efter händelserna den 11 september 2001 visar på hur 
moderna och därför gammalmodiga tankestrukturer fortfarande styr världspolitiska händelser. USA:s 
agerande med bombningar av Afganistan, ett territoriellt avgränsat område i syfte att bli kvitt 
terrorismen, kan liknas med Don Quixotes kamp mot väderkvarnarna. Det finns inga riddare mer, 
den lönlösa kampen riktas mot väderkvarnar. Kriget mot Irak 2003 var däremot mer traditionellt och 
rumsligt, trots att det också genomfördes som krig mot terrorismen. 

113. Albrow (1996) betonar alltså i motsats till Waters (1995) att globaliseringen leder till någonting 
(emellertid inte till globalitet), medan globaliseringen för Waters var en följd. 

114. Min översättning. Original: “I am choosing the term ‘configuration’ as a helpfully neutral way to 
refer to the ordering and connectedness of a set of features without prejudging the nature of the 
connections.  
‘Configuration’. allows us openness both in respect of features of an age and also in respect of the 
way they relate to each other. So we can include any or all of people, ideas, places, production, 
institutions, feelings, nations or worldviews or any of the other elements which go to provide the 
basis of historical description. We can allow for causal and logical relations. They can work through 
physical impact, power, influence, as a market, through direct or indirect communication, or through 
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ideas. They can be stylistic, narrative, situational, random, intermittent, continuous, or systemic. 
They can be objective or subjective.” 
 
115. Detta reflekterar den gamla epistemologiska konflikten mellan historievetenskap och sociologi 
där den föregående representerar ideografisk ansats och den senare i högre utsträckning nomotetisk 
ansats (Burke 1980; jfr Thuren 1991:115-118). Idealismen kan inte med lätthet i sin substantiella 
analys göras nomotetisk. Men det vore en förenkling att påstå att idealismen alltid innebär en 
ideografisk ansats. Hegels och Husserls medvetandefilosofier kan anses utgöra nomotetiska 
idealismer. 

116. Det kan diskuteras huruvida konfigurationstider är övergångsperioder eller bestående tillstånd. 
Konfigurationer är i endast liten utsträckning stillastående och ständig förändring är utmärkande för 
det modernas nuläge. En teoretiskt intressant frågeställning är huruvida strukturtider och 
konfigurationstider växlar. De senare kan tänkas vara kortare, förutom nu då strukturtiden ser ut att 
vara förbi. Dessa olika tider kunde även korsas med idealism/materialism-problematiken för att 
skapa typologier av historiska epoker.  

 
117. Som exempel på motsatsen kan hänvisas till en empirisk undersökning som visar att i alla 15 
undersökta europeiska länder (samt Nordirland. Tyskland studerades som två områden; öst och väst) 
identifierade sig en majoritet av människorna som medborgare i sitt land. De identifierade sig i 
mindre utsträckning som medborgare i bosättningsregionen eller i den Europeiska unionen. 
Procentsatserna för nationell identifikation varierade mellan 52 procent i Belgien och 79 procent i 
Danmark (Cautrés & Reynié 2000) (se även Eurobarometer 1997). 

118. Jfr Beck (2000a:87-88). 

119. Som kontrast kan nämnas att en rad kända svenska samhällsvetare hävdar att klasstänkandet och 
Marx är på väg att bli aktuellt igen (Dagens Nyheter 19.1.2002).  

120. Begreppen minoritet och majoritet är fortfarande till stora delar tillämpbara på det tillstånd som 
västerländska nationalstater befinner sig i. Nationalstatens administrativa kapacitet är i detta 
avseende fortfarande intakt i den grad att den kan anses konstituera ett samhälle (som visserligen i 
analytiska sammanhang otillräckligt uppfyller sam-prefixets krav).  

121. T.ex. boxaren Lennox Lewis sade efter sitt framgångsrika försvar av tungviktstiteln i november 
1999 att han skulle ta de olika mästarbältena med sig hem. Någon på presskonferensen frågade vilket 
hem, med alludering till hans transnationella bakgrund i Jamaica, Kanada, Storbritannien och USA. 
Lewis svarade ”alla av dem” (Simmons 1999). Men den första spontana utsagan var hem i singularis. 
http://www.slam.ca/SlamHolyfieldLewis/nov1S-sim.html 

 
122. Min översättning. Original: “Globalization can [---] be defined as the intensification of 
worldwide social relations which link distant localities in such a way that local happenings are 
shaped by events occuring many miles away and vice versa. This is a dialectical process because 
such local happenings may move in an obverse direction from the very distanciated relations that 
shape them. Local transformation is as much a part of globalization as the lateral extension of social 
connections across time and space.” För en alternativ översättning till svenska se Thörn (2000:28, 
not 87). För en översättning till finska, se Kiljunen (1999). 

123. Även Bauman (2000) utgår från tid-rum utsträckningstendenserna i sin förståelse av 
globaliseringen. 

 
124. Också Beck (2000a; 2000b) ser globaliseringen som en aspekt av moderniteten, men ser ett 
epokskifte mellan den första och andra moderniteten. Första moderniteten hänvisar till 
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nationalstatsepoken, medan andra moderniteten hänvisar till globaliseringens kosmopolitiska epok. 
Men den andra moderniteten är för Beck en mer generell situation än bara en global epok. 

125. Detta sker istället i Giddens behandling av moderniteten. Här är moderniteten en reflexiv epok 
som utvecklas genom att lära sig av sig självt. Detta kallas för reflexiv modernisering (Beck, Giddens 
& Lash 1994). 

126. På denna punkt går Giddens emot nymarxistisk teoribildning och speciellt Immanuel 
Wallersteins (1974) teori som tenderar att betona endast en dimension av globaliseringen, den 
ekonomiska. 

127. Man kan i detta sammanhang peka på staternas ideologiska apparater, för att följa Louis 
Althussers (1972) argumentation. Här avses med ideologiskheten deras funktion för statens 
kulturella reproduktion i form av nation mer än ideologi i termer av bevarare av det kapitalistiska 
samhällssystemet. En klart marxistisk ansats skulle emellertid jämställa dessa ideologiska funktioner. 
Nationalismens karaktär av bevarare av samhällsordningen bör betonas, trots att även socialistisk 
nationalism förekommer (jfr Anderson 1993:17). I dessa diskussioner uppmärksammas staten som 
nationalstat (stat och nation är inte alltid synonyma) och statsteorin utvidgas från fokusering av 
repressiva mekanismer (Weber 1977:41) till ideologiska mekanismer (Althusser 1972). Michael 
Billig hänvisar i sin tur till nationens verklighetskonstruerande karaktär i t.o.m. globaliseringsteorin 
genom dess vanliga antagande att det globala inte kan vara nationellt och vice versa. Billig 
(1995:149) skriver att den globala kulturen inte är löskopplad från den nationella platsen, utan 
representerar huvudsakligen en amerikansk syn på världen. 

128. Giddens publicerade 1999 en populariserad bok om globaliseringen där begreppet introduceras 
och igen fyra av globaliseringens dimensioner: risk, tradition, familj och demokrati diskuteras 
(Giddens 1999). I denna bok gör Giddens ett försök att tematisera globaliseringens mikroaspekter. 
Enligt Nicholas Gane (2001:81) kan Giddens, Becks och Baumans ställningstaganden till 
globaliseringen endast förstås mot bakgrunden av deras nyligen utkomna (även här diskuterade) vad 
Gane kallar ‘politiska skrifter’.   

129. Detta betonas av Giddens (1990:65) som i sammanhanget exemplifierar med regionala och lokala 
nationalistiska rörelser och senare med fundamentalism (Giddens 1999). Liknande tankar framförs 
även av Delanty och O’Mahony (2002:169-179). Billig (1995:149-150) hänvisar i sin tur till 
motståndarna mot den kulturella globaliseringen, i synnerhet islamisk fundamentalism, och 
kombinerar begreppen genom att hävda att dessa bygger upp sina aktiviteter omkring modern 
nationalism. Eriksen (1993:150) framför tanken att själva idén om nationalism har globaliserats. 

130. Senare kommer den reflexiva livsvärldsglobaliseringens dialektiska natur att beskrivas 
utförligare. I denna dialektik är orsakspositionerna emellertid omvända och de idealistiska 
motreaktionerna mot systemglobalisering motsvarar tesen min värld i livsvärldens globalisering. 

131. Bokens tyskspråkiga original heter Was ist Globalisierung? Den finns även i svensk 
översättning, som utgivits år 1998 med namnet, Vad innebär globaliseringen? Missuppfattningar 
och möjliga politiska svar. Jag har använt mig av den engelska översättningen av boken. 

  
132. Min översättning. Engelsk version: “as social-moral milieux have faded away, foundations have 
developed in the lifeworld for a cosmopolitan republicanism, centred on freedom of the individual.”  

133. Min översättning. På engelska: “Transnational implies that forms of life and action emerge 
whose inner logic comes from the inventiveness from which people create and maintain social 
lifeworlds and action contexts where distance is not a factor.” 
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134. Becks samtidsdiagnos om globalitet kräver inte populär, folklig förankring. 

135. Min översättning. På engelska: “[---] the formation of a ‘cosmopolitan solidarity’ (Habermas) 
cannot be ruled out, even if it would have a weaker bonding power than the citizenship solidarity 
which grew up in Europe in the course of one to two centuries. And world societies do not only 
undermine nationally structured and controlled communities; they also create a new closeness 
between seemingly separate worlds – not only ‘out there’ but also here and now, in peoples own 
ordinary lives.”  

136. Habermas framför sin tes om kosmopolitisk solidaritet i boken Postnational Condition (2001). 
Boken presenteras inte i sin helhet eftersom Habermas inte uppfattas generellt som en 
globaliseringsteoretiker. En kort genomgång av Habermas idéer finns framöver i diskussionen 
omkring globaliseringens konsekvenser för nationalstaten (se kapitel 10). 

137. Min översättning. På engelska: “more or less ‘reflexive cosmopolitization’ as an institutionalized 
learning process”  

138. Roland Robertsons teori (1992) berör reflexivitet och medvetande som aspekter av globalisering 
och har därför många beröringspunkter med den här presenterade teorin. Robertsons betoning av 
kultur skapar dock en annan platform för teoriutvecklingen än den tillämpade fenomenologiska 
ansatsen. 

 
139. Här finns åter skäl att göra distinktionen mellan den i detta arbete föreslagna fenomenologiska 
globaliseringen och systemteoretiska globaliseringsteoriers globaliseringens fenomenologi. 
Albrows och Becks epokteorier implicerar senare typ av fenomenologi. 

140. Detta har i äldre sociologisk litteratur framförts av bl.a. William Ogburn ([1957] 1964) som 
kulturell eftersläpning, Thorstein Veblen (2002:64-65, 105; se även Riukulehto [2002:9], Sulkunen 
[1999:129-130] och Alvin Toffler [1973:11]). Berger och Luckmann (1991:225) är kritiska till 
termen kulturell eftersläpning i och med dess, som de kallar, evolutionistiska och underförstått 
värderande konnotationer. Men Ogburns ursprungliga tes – som i hög utsträckning handlar om 
teknologisk determinering – handlar om en situation där två ömsesidigt relaterade delar av kulturen 
slutar vara anpassade till varandra p.g.a. en snabb förändring i den ena (Ogburn 1964:86, 89). 

141. Benjamin Barber pekar på detta med titeln i sin bok Jihad vs. McWorld (1996). Jfr också Billig 
(1995:149-150; Castells 2000:26-34). Men det finns skäl att även komma ihåg de islamska 
reaktionerna i deras makt- och politikanknutna form, dvs. som reaktioner mot amerikanskt inflytande 
i Mellanöstern. Denna politiska dimension ligger dock utanför avhandlingens temaområde. 

142. Med hänsyn till begreppet reflektion verkar Kants epistemologiska utgångspunkt i s.k. 
reflektionsbegrepp fruktbar. Det räcker inte att se ett föremål utan en tankeverksamhet krävs i 
förhållande till det tidigare kända. Även Hegels syn på reflektionsbestämningar som moment i 
andens självutveckling kan anses relevanta till den del som denna globalisering har beröringspunkter 
med ontologisk, objektivistisk idealism (Lübcke 1988:462). Husserls reflektionsbegrepp som 
handlar om den egna upplevelsen av något, dvs. det egna medvetandetillståndet (ibid.), är inte heller 
oförenligt med begreppets användning här. Schutz reflektionsbegrepp hänger ihop med ovannämnda 
riktningar (Kant och Husserl). Schutz (1970:62) hänvisar reflektionen till minnets område. Det är 
minnet som lyfter medvetandet från nivån av pågående tankeström (Durée) till reflektion. 

143. Genom mänsklig verksamhet över tid (jfr Berger & Luckmann 1991). 

144. Ett exempel på en spänning mellan en utvidgad världsekonomi och på förhand existerande 
trosföreställningar och kulturella värderingar i världshistorien beskrivs av Wallerstein i hans 
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produktion (se So 1990:189; se också Ragin & Chirot 1995:276-312). Wallerstein har kritiserats för 
att förbise kulturen (Boyne 1993:57-62; Robertson 1992:13-15; 65-68) och han har bemött kritiken 
på ett traditionellt marxistiskt, materialistiskt sätt (Wallerstein 1993:63-65). I Wallersteins teori 
åskådliggörs spänningen, men inte dess nyskapande kraft. Drivkraften i förändringen står, enligt 
honom på ett traditionellt marxistiskt sätt snarare att finna i materiella förhållanden och ekonomin. 

145. Reflektionsfältets förändring hänvisar till antitesen i den specifikt fenomenologiska 
globaliseringen, som kommer att definieras senare. Som ett kort preludium kan nämnas att begreppet 
‘världen’ (i de stora religionerna och i världsbilden) genom förändringar i strukturella förhållanden (i 
transport, ekonomi osv.) under de senaste sexhundra åren har fått en innebörd som skapat ett 
utrymme för att jordklotet kunnat bli referent för reflektionen.  

146. Se kapitel 7 för en presentation av begreppet ‘fält’. 

147. Tegners ord “Låt oss inom Sveriges gränser återerövra Finland igen”, visar hur en sådan 
process kan innebära objektiv spatial krympning, men i idéerna en rumslig förstorning. 

148. Det är ovanligt att uttrycka sig som astronauten Edgar Mitchell år 1971 när han såg jordklotet 
från rymden: “It was a beautiful, harmonious, peaceful-looking planet, blue with white clouds, and 
one that gave you a deep sense… of home, of being, of identity. It is what I prefer to call instant 
global consciousness.” (citerad i Sklair 1999:155) 

149. Jfr Andersons (1993:28-29) diskussion om förvittringen av de religiöst föreställda 
gemenskaperna sedan medeltiden i och med upptäckten av andra världsdelar. Notera även Bachtins 
(1991:83) diskussion om skälmens, narrens och dårens användning i romanen: “Under renässansen 
raserade dessa romanformer den hinsides vertikal som hade löst upp den rumsliga-tidsliga 
världens former och deras kvalitativa, levande innehåll. De förberedde återupprättandet av 
världens materiella rumsliga-tidsliga helhet på en ny, fördjupad och komplicerad utvecklingsetapp. 
De förberedde romanens tillägnelse av en värld som vid samma tid upptäckte Amerika, sjövägen till 
Indien, den värld som öppnades för den nya naturvetenskapen och matematiken. Också ett helt nytt 
synsätt och en ny gestaltning av tiden i romanen förbereddes.” 

150. Ifall detta (något missvisande) ansågs som psykologisk globalisering så har enligt Tuomo Kuosa 
(2001:262) sådan globaliseringsdiskussion saknats i samhällsvetenskapliga tidskrifter i Finland. 

151. Exempelvis drifter, känslor och behov. 

152. Jfr Berger och Luckmann (1991:38). 

153. Se Andersons (1993:29) exempel på sådant i medeltida reseskildringar. 

154. I konsten har sådant tematiserats mycket. Som exempel kan nämnas My Fair Lady (Loewe & 
Lerner 1956), dess varianter Pygmalion (Bernard Shaw [1916] 1953) och Educating Rita 
(Gilbert/Russell 1983). En sparv i tranedans (Runar Schildt/film av Claes Olsson 1991). Det nya 
landet (Moodyson 2000). Bend it Like Beckham (Chadha 2003). Det är indikatoriskt för 
globalisering att dessa ”reseskildringar” på senare tid mera kommit att hänvisa till multikulturalism 
än till klassresor.  

155. Dessa kallas för teleologiska förklaringsmodeller och anses stå bakom t.ex. funktionalismen. I 
sådana modeller förklaras fenomenets existens genom dess verkningar (Kangas 1996:230). Hegels 
filosofi karakteriseras också av en sorts ontologisk teleologi. Ifall Hegels dialektik tolkas utifrån 
denna ansats uppstår samma problem som med många globaliseringsdefinitioner. Dialektiken kan 
också tolkas mer epistemologiskt och då betonas processen istället för slutmålet. 
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156. Jag tilltalas av begreppet transitionsteori som hänvisar till övergångsperioder, utan klara slutmål. 
Då blir teorins uppgift att definiera elementen i transitionen. Problemet med dessa är att processen 
placeras mellan två stadier. Held et al. (1999:7-10) använder  beteckningen transformationalister på 
en av tre riktningar inom globaliseringsforskningen. Denna riktning utgör också en öppen teori, utan 
klart slutresultat, och det är inte av en slump som dessa teorier har likartade benämningar, ty de har 
många beröringspunkter. Men för att inte alla processteorier, som inte definieras genom sina 
slutprodukter, blir till transitionsteorier, bör de andra processteoriernas definitioner i högre 
utsträckning gripa tag i själva processen. Detta gäller bl.a. demokratisering, modernisering, 
industrialisering och globalisering. För exempelvis demokratiseringens del framför Karvonen 
(1997:11) teleologiska och innehållsligt fattiga definitionen: “Demokrati är ett tillstånd som 
karakteriserar en stat eller ett samhälle. Demokratisering är den process som för fram till detta 
tillstånd. Demokrati är målet, demokratisering är vägen.” Jag vill tacka Viveca Ramstedt för att 
göra mig uppmärksam på demokratiseringsteorin i sammanhanget. 

157. På detta sätt försvåras nämligen byte av nivå mellan t.ex. å ena sidan systemiska och strukturella 
slutprodukter, å andra sidan individuell handling. Det är exempelvis svårt att genom teleologisk 
funktionalism förklara individuell aktion. Dessutom blir processbegreppen analytiskt bristfälliga 
i.o.m. att de endast kan användas effektivt post facto, dvs. med facit i hand. 

158. Jfr med Israels (1979:118-120) diskussion omkring praxis. 

159. Till den del som Benedict Andersons (1993:23-25) tes om nationalismen varande av religös 
karaktär hänvisar till det hinsides håller jag inte med denna teori. Nationalismen som doktrin har 
element som mera liknar religionen än “självmedvetet omfattade politiska ideologier” (ibid.), men 
som vardagligt fenomen är den snarare ordnande och klassificerande till sin natur. Ett fenomen som 
erbjuder sekulär kunskap och existentiell trygghet i en komplex verklighet. 

160. Det är oklart huruvida globalisering, i begreppets fenomenologiska bemärkelse, egentligen alls 
vore relevant längre i en global epok. 

161. Klimatförändringarna kunde tänkas utgöra en sådan katastrof. Jag håller med Beck (2000a) att det 
i första hand är skräcken som mest av allt skapar globalistiskt medvetande. Det är mer osäkert om 
man konsumerar sig till globalism. Första och andra världskrigen har exempelvis varit katastrofer 
som nationaliserat människorna. Kalla kriget och hotet för ett atomkrig skapade däremot fragment av 
globalism (se Toynbee 1957:321-331). 

162. Som exempel kan nämnas tendensen att hävda sin egen nationella bakgrund inom en global 
arena. Förhållandet mellan miljöfrågors och etnicitetsfrågors relativa politiska vikt kan anses utgöra 
en indikation på det globaliserade medvetandets frammarsch. Tillsvidare har de senare nämnda haft 
större betydelse, i och med att de så att säga är av denna världen. De anknyter i högre grad till 
människors vardagsverklighet. Miljöfrågor representerar i högre utsträckning systemglobaliseringens 
fenomenologi, medan etnicitetsfrågor hänvisar till fenomenologisk globalisering. 

163. I weberiansk bemärkelse. 

164. Albrow anser heller inte att moderniteten kan beskrivas helt och hållet som rationalitet, trots att 
man vanligen gjort så, utan snarare borde beskrivas som dikotomin rationalitet/irrationalitet (Albrow 
1996:25). Här finns även metateoretiska kopplingar till Hegel och rationaliteten som historiens 
drivkraft och ande (jfr Harris 1995). 

165. Dostojevskij framför som rationalitetens begränsning att människor helt enkelt gör som de vill 
(von Wright 2002:100-101). 
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166. Weber kallar denna process för avmystifiering. ”Gudarna har övergivit moderniteten” skriver 
Weber. Till den del som avmystifieringen sammanhänger med etnicitet och nationalism (som ”civila 
religioner” och ”världsligt heligt”) kan Weber anses ha haft fel (jfr not 105). (Durkheim har däremot 
varit närmare sanningen med betonandet av framväxten av civila religioner). Rationaliteten – som en 
subjektiv avspegling av systemförväntningar – kringskärs av det motstånd som finns i livsvärldens i 
vardagen inbäddade självklarheter. Etnicitet och nationalism är i detta avseende ett motstånd mot 
den rationalistiska kolonialiseringen (jfr McCarthy 1984:xviii-xxi). 

167. Konsekvenserna i den dialektiska globaliseringsprocessen är ofta långt ifrån en rationalisering. 
Som exempel kan nämnas islamisk fundamentalism som antiglobalism (jfr Castells 2000:30; 
2001:47). 

168. Detta föranleder en teoretisk diskussion omkring huruvida det senmoderna eller andra moderna 
har lösgjort sig från högmodernitetens rationalism. Denna diskussion kan desvärre inte föras här. 

169. Habermas teori om det kommunikativa handlandet (1984; 1989) är både en analys av hur 
projektet är ofullbordat och endast delvis rationellt, och hur man bör bekämpa de avigsidor som 
ofullständigheten skapar. Den kosmopolitiska globalismen utgör i idealfall ett i kommunikativ 
rationalitet baserat stadium, snarare än ett enkelt resultat av systemets kolonialisering av livsvärlden 
(såtillvida är figur 1 i sin visualisering förenklande i syftet att se hur globalism växer fram av 
systemarrangemangen).  

170. I enlighet med Giddens och Becks presentationer.  

171. I Giddens terminologi globaliserande. 

172.  Detta gäller dessutom i synnerhet i västerländsk civilisationshistoria. Det är västerländerna som 
fört världen samman och under tiden har även moderniteten uppstått i väst i och med 
naturvetenskapliga revolutionen under 1700-talet  (jfr Toynbee 1949a).  

173. Robertson (1992) och Toynbee (1948:49-51) ser att processen av världens förening sattes igång 
på 1400-talet. Waters (1995) noterar att processen pågått sedan tidernas begynnelse och speciellt 
under de senaste två tusen åren, men att den är samtida med moderniteten och har pågått 
huvudsakligen sedan 1500-talet. Under föregående århundrade anser Waters att den har accelererat i 
hastighet. 

174. På detta sätt gör Albrow (1996) enligt min mening emellertid samma misstag med att presentera 
en stor berättelse, som enligt honom görs i moderna stora berättelser. 

175. En metateoretisk tillämpning av Berger och Luckmann (1991) erbjuder i detta sammanhang 
’alterationen’ som möjlig tolkningsram för sådana teorier. En ny teoretisk ansats kräver en alteration 
i den individuella vetenskapsmannens tänkande, där det förflutna omtolkas för att passa in i det nya 
tänkandet (jfr Berger & Luckmann 1991:176-182). 

176. Billig (1995:70) hänvisar också med utgångspunkt i Benedict Andersons teori till dessa aspekter 
i sin diskussion om nationalismen. Nationen är en unik enhet i termer av tid och rum. Den sträcker 
sig över tid, med sin egen ödesbestämdhet och sin egen historia och föreställs i rummet i förhållande 
till ett territorium. Här hänvisas i båda aspekterna till föreställningar, inte objektiva förhållanden. 

177. Sambandet mellan dessa diskuteras av Cohen och Kennedy (2000).  

178. Dessutom är denna sammanpressning en konsekvens av dialektiken mellan strukturer och idéer. 
Materialistisk kausalitet har bristfällig dialektik i världshistorisk beskrivning. Den fungerar bättre i 
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beskrivningen av systemintegrationen och illustrationen av dess nuvarande höga grad av globalitet. 
Men för beskrivningen av en generell världshistorisk process är den för ensidig och skapar en 
överdriven och förenklad linearitet.  

179.  Som ett exempel kan framföras samernas nomadiska praktiker under mindre avancerade 
teknologiska skeden som innebar migration över stora områden efter renflocken, medan teknologisk 
utveckling har lett till en större bofasthet och i vardagen spatialt mindre fält.  
 
180. Dessa kontakter visar hur förhållandet mellan de olika fenomenen transnationalitet och 
nationalism är komplicerat i termer av kausalitet. I detta sammanhang uppstår nämligen 
transnationella praktiker som resultat av nationalismen som i sin tur är ett resultat av fenomenologisk 
globalisering. 
 
181. Alvin Toffler (1973) hänvisar till en sådan subjektiv konflikt genom begreppet framtidschock. 
Ett sådant begrepp är dock alldeles för förändringsfientligt för att kunna peka på de olika riktningar 
som den fenomenologiska globaliseringen kan ta. Ibland kan konsekvensen vara en framtidschock, i 
andra sammanhang bejakandet av en kosmopolitism. 

182. Makt ses här primärt som en energi som sätter saker i rörelse i det sociala livet. Makten uppstår i 
ett asymmetriskt förhållande mellan olika aktörer, där den skapade energin till stora delar blir 
oberoende av aktörernas intentioner. Makt kan sålunda inte ägas. Makt är med andra ord en 
inneboende egenskap hos globaliseringen (se Held et al. 1999:20). 

183. En värld utan rasism är exempelvis en utopi som hänvisar till slutstadiet i den dialektiska 
fenomenologiska globaliseringsprocessen. Det är en situation där alla blivit ett i sina upplevelser och 
identifikationer.  

 

KAPITEL 3: 

184. I inledningens visualiserade tidsdiagnosmodell representeras kapitlets resonemang 
huvudsakligen av den övre delen (system) i den dialektiska världshistoriska processen. Den 
representerar en del av den generella förekomsten av globala system. En sådan del där abstrakta 
system av global kommunikation konkretiseras till mänsklig handling och verksamhet. Eftersom 
praktiken och de sociala fälten också utgör människans livsvärld är placeringen av de sociala fälten 
entydigt i systemdimensionen en förenkling. Sociala fältens oval borde egentligen sträcka sig in på 
livsvärldsdimensionen. Men med större exakthet skulle viktig åskådlighet förloras i figuren samt 
dialektiken mellan nivåerna och kolonisationsrelationen göras osynliga. 

  
185. Den snabbt växande diasporaforskningen representerar också en transnationell ansats till 
etnicitetstematiken. 

186. Ideologi inte i politologisk, utan en bredare bemärkelse som hänvisar till livsåskådning och med 
denna kombinerade intressen. De vardagliga tankekategorierna är intresserelaterade och sålunda 
ideologiska. 

187. Detta till skillnad från t.ex. Leslie Sklairs (1991, 2001) teori som hänvisar till den transnationella 
kapitalistklassens projekt att befrämja global kapitalism. 

188. Samma gäller antologin Flera fält i ett (Hannerz 2001), som bygger tanken om transnationella 
fält på antropologins fältarbetstradition. Här är transnationella fält sådana som består av flera olika 
lokala platser för fältarbete som är förbundna med varandra (Hannerz 2001:11-12). Begreppsparet 
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emanerar med andra ord mer från en antropologisk praktik, än en teoretisk idé om fält. Nätverket är i 
stället den teoretiska idén för social formation hos Hannerz, fälten är förbundna i ett nätverk 
(ibid.:16-17; 20). Enligt Kivisto (2001:564) är Thomas Faists arbeten de längst utvecklade idéerna 
om transnationella sociala fält, men med terminologin transnationella sociala rum istället för fält, 
som härstammar från tidsgeograferna och Thorsten Hägerstrand (ibid., 566). Faists (2000a:200) 
arbete innehåller liknande aspekter som Bourdieus fältbegrepp såsom uppmärksamhet på 
kapitalarter, men det betonar i högre utsträckning migrationsrörelser och flöden och kan därför inte 
anses synonymt med fält. 

189. Min översättning. Original: ”[---] ’transnationalism’ broadly refers to multiple ties and 
interactions linking people or institutions across the borders of nation-states.” 

190. Min översättning. Original: “My own work [---] has been an attempt to drastically limit the 
theoretical scope of the concept of globalisation and its concrete application in the sphere of 
empirical research.” 

191. Sklairs (1991) epistemologiska ansats är en blandning mellan marxism och realism. Han anser 
inte teori för teorins skull vara av särskilt stort värde, utan teorin skall vara relaterad till den 
materiella verkligheten. Verklighetens natur som filtrerat genom begrepp och föreställningar 
diskuteras och problematiseras inte. 

192. Sklairs (1991) tolkning hänger även ihop med hans specifika syn på globaliseringen som 
någonting analytiskt konträrt med nationalismen. Enligt detta synsätt innebär studiet av 
globaliseringen en uppmärksamhet på, och ofta betydelsemässig betoning av, en annan dimension i 
makrosociologisk forskning än den nationalstatliga (jfr Haralambos & Holborn 1995). 

193. En betoning av ideologins betydelse är inte oförenlig med marxistisk materialism (jfr Žižek 
2004:127). Tom Bottomore (1966) framför att Marx i hög utsträckning var inriktad på ideologiska 
aspekter och att tanken klass för sig utgjorde denna sida av teorin. Samtidigt som denna tanke är 
nödvändig för att göra Marx teoretiska och politiska engagemang begripliga har den utgjort ett av de 
största empiriska problemen i teorin. 

194. I och med detta hänvisas till aktivitet, arbete och produktion (i vid bemärkelse). Sambandet med 
marxistisk teoribildning är tydligt. Men produktion kan inte enbart förklaras med materiella faktorer, 
utan idéer är också av stor betydelse. Det är detta spänningsfält med den görande människan i form 
av agent på transnationella fält (med ett “praktiskt mål för handen”) som ändå styrs av 
(nationalistiska) idéer som analysen berör. 

195. Min översättning. Original: “[---] nationalism in all its forms, ranging from more subtle versions 
to fierce nationalist struggles, often goes side by side with transnationalism, and might even be a 
reaction to it.” 

196. MAI – Multilateral Agreement on Investment, var ett internationellt avtal med stor aktualitet i 
slutet på 90-talet i vilket den nationella reglerinen av direktinvesteringar skulle ha s.g.s. försvunnit 
(se bl.a. Held et al. 1999:258). Avtalet förverkligades inte, utan förhandlingarna avbröts 1998 delvis 
som följd av en global påtryckning från medborgarorganisationer och det civila samhället  
(Vandenberghe 2003:358; http://darwin.bio.uci.edu/~sustain/issueguides/MAI/; 
http://www.hartford-hwp.com/archives/25/index-ba.html; 
http://www.oecd.org/dataoecd/46/40/1895712.pdf). 
 
197. Ekonomin betonas i likhet med Wallersteins teori om världssystemet. Enligt Sklair (1991:118) är 
emellertid den föregående alltför statscentrerad för att kunna hantera exempelvis utvecklingsfrågor 
eller kapitalismens nuvarande funktionssätt. 
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198. Här har avsiktligt den breda benämningen av fenomenet valts för att kunna inkludera såväl 
transnationalism, transnationalitet, transnationella praktiker, rum, arenor, meningshabitat och fält. 

199. Denna inblandning av staten i teorin avspeglar egentligen en gammal begreppsförvirring mellan 
nation och stat. Den vardagliga innebörden för internationell är interstatlig och denna användning 
har även smittat av på universitetsämnet ’internationella relationer’. I sin förlängning har staten 
sålunda kommit att grundlägga transnationalitetsbegreppet. Det semantiskt riktigare begreppsparet 
vore transstatlighet. Det finns en paradox i att transnationalism i diaspora hänger ihop med 
nationalkänsla för hemlandet (jag vill tacka Dina Avrahami för att göra mig uppmärksam på detta). 
Paradoxen uppstår delvis av den begreppsliga sammanblandningen av nation och stat. Om begreppet 
skulle benämnas transstatlighet, skulle inte dessa problem uppstå.  

200. Men Kivistos (2001:570-573) förslag om att transnationalismen kan integreras i 
assimilationsteorin förbiser, enligt min uppfattning, den sida av Portes et al. (1999) argument som 
hänvisar till bikulturalismen i (den snävt uppfattade ideologiska) transnationalismen som en 
motståndsstrategi mot assimilation. 

201. Detta är giltigt såväl för den definition som används här som för andra definitioner av 
globalisering. I synnerhet Waters (1995), Giddens (1990) och Robertsons (1992; 1993; 1995) 
definitioner leder mot transnationalitet som en konkretisering av globaliseringen. 

202. Min översättning: Original: “[---] the interconnectedness of the world, by way of interactions, 
exchanges and related developments, affecting not least the organization of culture.” 

203. Jfr Toynbee (1948:49-54) om hänvisning av ekumen till sjöfartens förmåga att göra hela världen 
farbar och beboelig. 

204. Hannerz har lånat begreppet från Zygmunt Bauman. Bauman vill med detta skapa sociologisk 
förståelse omkring det postmoderna. För Bauman är habitat mer bundet till individers interaktion 
och den är sålunda mer föränderlig än vad Hannerz habitat är. Jallinoja använder begreppet 
kotipaikka (hemplats eller -ort) på finska för att belysa Baumans habitat eftersom habitat innebär en 
konkretisering av socialiteten. Men platsen är inte en konkret plats utan det är symboliska tecken 
som utgör grunden för habitatens uppkomst och funktion. Habitaten är föreställda. (Jallinoja 
1996:40-43). På finska vore ord som kodikkuus eller kotiolo ändå bättre lämpade för att peka på den 
föreställda symboliskheten. 

205. Även Westin (1998:4) pekar på kulturens interaktionistiska bas hos Hannerz. 

206. Min översättning. Original: “This is a time when transnational connections are becoming 
increasingly varied and pervasive with large or small implications for human life and culture.” 

207. Min översättning. Original: “The term ‘transnational’ is in a way more humble, and often a more 
adequate label for phenomena which can be of quite variable scale and distribution, even when they 
do share the characteristic of not being contained within the state. It also makes the point that many 
of the linkages in question are not ‘international’, in the strict sense of involving nations – actually, 
states – as corporate actors. In the transnational arena, the actors may now be individuals, groups, 
movements, business enterprises, and in no small part there it is this diversity of organization that we 
need to consider. (At the same time, there is a certain irony in the tendency of the term 
‘transnational’ to draw attention to what it negates – that is, to the continued significance of the 
national.)” 

208. Med kapital avses här mer än ekonomiskt kapital. Här avses för det första symboliskt och 
kulturellt kapital som åskådliggör det eftersträvansvärda. För det andra socialt kapital som pekar på i 

  



373 

  
olika avseenden nyttiga sociala interaktionsrelationer och kontakter som konstituerar sociala nätverk. 
För det tredje humankapital (det kulturella kapitalets förkroppsligade form) som åskådliggör de 
individuella kvalifikationer i form av utbildning, språkkunskaper, erfarenheter och social kompetens 
som krävs av individen inom fältet (Bourdieu 2001:96-111). Alla dessa samlas till en föränderlig 
helhet som benämns habitus. Al-Ali m.fl. hänvisar till förmåga och egenskaper hos migrant- och 
exilgrupper att delta i gränsöverskridande aktiviteter. I dessa fall handlar egenskaperna om 
identifikationen med hemlandet, om resurser, om intern organisation inom gruppen och om 
gemensamma projekt med samma grupp i andra värdsamhällen (Al-Ali m.fl 2001:581). Den långa 
listan på indikatorer räknar dock inte upp egenskaper som hänvisar till det rum där den 
transnationella aktiviteten sker. Sådana egenskaper är förmåga att tala engelska eller något annat 
världsspråk under resorna, kunskap om villkor för internationella penningöverföringar, kunskap i 
internetanvändning, multikulturell kompetens osv. Sådana uppmärksammas emellertid av Thomas 
Faist (2000a:200). Christina Garsten (2001:183) diskuterar generaliserade miljöer, utan någon lokal 
prägel där transnationella aktörer kan känna sig hemma. Dessa nomaders kulturella kompetens är 
specialiserat uttryckligen för sådana miljöer.  

209. Det faktum att sådana sociologiska redskap inte har tillämpats i transnationalitetslitteraturen 
indikerar en brist på tilltro till fenomenets betydelse. Litteraturen är för tillfället mest av etnografisk 
natur, där fenomenets existens empiriskt påvisas upprepade gånger. Ifall regelbundenhet och 
kontinuitet krävs för fenomenets existens, bör det vara möjligt att beskriva mer precist. Glick 
Schiller et al. (1992a & b) använder begreppet sociala fält i samband med diskussionen om 
transnationalism, som hänvisar till processer där invandrarna bygger sociala fält som sammankopplar 
ursprungslandet och invandringslandet (Glick Schiller et al. 1992b:1; för kritisk kommentar se 
Kivisto 2001:552). Detta har varit en lovande öppning i transnationalitetsforskningen. Det använda 
begreppet transnationalism är dock missvisande i sammanhanget eftersom det överbetonar 
ideologiska aspekter och misskänner praxeologiska. Enligt Kivisto (2001:566) härstammar sannolikt 
Portes et al. och Glick Schillers et al. fältbegrepp från Pierre Bourdieu. 

210. Det är exempelvis svårt att finna åskådlig statistik för transnationella processer. Statistiken 
tenderar att vara statscentrerad på grund av att statistikproducenterna är nationella. Det återstår att se 
om exempelvis EU kommer att utveckla i tillägg till internationell statistik, även transnationell 
statistik.  

KAPITEL 4: 

211. Min översättning. På engelska: “the sentiment of belonging to a community whose members 
identify with a set of symbols, beliefs and ways of life, and have the will to decide upon their 
common political destiny.” 

212. Aspekter – som kunde kallas mer filosofiska eller kunskapssociologiska – saknas och dessa tas 
upp i avsnittet om vardaglig nationalism. De befintliga nationalismteorierna varierar i betoningen av 
nationalstatens, nationsbyggandets, nationalismens, nationalitetens och nationens inbördes 
viktighetsordning. I vissa teorier är utgångspunkten t.ex. att beskriva nationalstatens uppkomst, i 
andra nationalismens. Jag utgår, i likhet med de flesta författarna under de senaste 20 åren, från 
nationalismen och tolkar de olika teorierna i förhållande till dess uppkomst. Teoriernas varierande 
ontologiska bas hänger även ihop med valet av empirisk exemplifiering, dvs. om västeuropeiska 
centrala stora stater väljs som exempel eller om empirin baseras på nya stater eller europeiska 
periferier.  

213. Ofta med jämförelser till levande organismer. Representanter för denna tradition är 
Schleiermacher, Herder och Fichte (jfr Guibernau 1996:49, 55-57; Calhoun 1997:18-20). I denna 
konst- och kulturriktning idealiserades folket och det folkliga (Honko 1980:1). Grunderna till idén 
kan enligt Kedourie (1995) redan hittas hos Kant och dennes tanke om individuellt 

  



374 

  
självbestämmande. 

214. Ernest Renan ([1887]1996:45) betonar att nationalismen handlar i stor utsträckning om glömska 
(se också Billig 1995:35-39). Även Guibernau (1996:33) hänvisar till kollektiv glömska. 

215. Sålunda är inte nationalismens analytiska motpol det transnationella, utan “ideologisk” 
transnationalism. 

216. Det är överflödigt för textens syfte att räkna upp alla som skrivit så om nationalismen. Som 
exempel kan framföras Ernest Gellner (1983), Eric Hobsbawm ([1990]1994), Elie Kedourie (1995). 

217. Följande framställning bygger huvudsakligen på en kombination av Craig Calhouns (1997) och 
Montserrat Guibernaus (1996) diskussioner. Se även Michael Billigs (1995:21-24) diskussion om 
nationalstatens uppkomst. Representanterna för olika förklaringsansatser till nationalismen 
presenteras översiktligt och huvudsakligen på basis av kommenterande sekundärlitteratur. I detta 
sammanhang är inte en grundlig genomgång av alla olika ansatser och deras representanter behövlig, 
utan uppmärksamheten bör riktas på den fenomenologiska ansatsen till nationalism. De övriga 
teoretiska ansatserna presenteras närmast som kontrast och jämförelsegrund till den framlagda teorin 
och även i syfte att erbjuda läsaren möjligheter att bekanta sig med andra, konkurrerande och 
komplementära teoretiska ansatser. 

218. Eriksens (1993) hänvisning till Ernest Gellner (1983) i presentationen av den politiska 
nationalismen och till Benedict Anderson (1993) i presentationen av den subjektiva och 
identifikatoriska nationalismen är en belysande och klar indelning. 

219. Clifford Geertz (1963:105-157), Anthony D. Smith ([1986]1993b) och John Hutchinson (1994) 
ses av Calhoun som representanter för detta perspektiv. Se t.ex. Billig (1995:26-27) för en 
presentation av Smiths teori. 

220. Anthony D. Smith, föreläsning vid London School of Economics and Political Science, 1997. 

221. Anthony D. Smith, Nationalismseminarium vid London School of Economics and Political 
Science, 1997. 

222. Jfr Michael Manns teori om traditionella imperiers begränsade kontroll av sina territorier p.g.a. 
logistiska problem (Heiskala 1996:188). 

223. Förutom Émile Durkheim och i viss utsträckning Ernest Renan ([1887]1996:52-54) kan även 
Michael Billig (1995), Montserrat Guibernau (1996) och Robert Bellah (& Hammond 1980; Bellah 
[1970]1991:168-189) framföras som förespråkare för denna syn. Även Benedict Anderson (1993:23-
46) för en sådan diskussion. Här kallas nationalismen ofta för en civil religion och betecknar då 
vanligen regerande nationalism i etablerade stater. Arnold Toynbee (1957:312) kallar hyllningen av 
staten för en falsk religion. Fjodor Dostojevskij är en skönlitterär författare som betraktar 
nationalismen som ett uttryck för människans religiösa anlag (von Wright 2002:122-123). Men i 
Dostojevskijs fall hänvisar idén snarare till ett psykologiskt behov av nationalismens existentiella 
funktion. Mer om denna nationalism senare. 

224. Den ursprungliga durkheimianska tesen är att gruppen genom religiösa ritualer och ceremonier 
egentligen hyllar sig själv. Det är historiskt trovärdigt att hävda att nationen tar religionens plats när 
den senare förlorar en del av sin betydelse. Då börjar gruppen öppet hylla sig själv genom att hylla 
nationen. Anderson (1993:25- 31, 45-46) för också en sådan diskussion, men inte funktionalistiskt. 

225. Anthony D. Smith placerar, sin perennialism troget (trots viljan att avsäga sig denna), nationens 
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heliga karaktär (som gör att individerna är villiga att dö för den) historiskt mycket tidigare. Han 
hävdar med en metafor om Babels torn att introduktionen av olika språk sönderspjälker 
mänskligheten. Den andra ingrediensen är kunskapen om den egna dödligheten. Nationen ger hopp i 
sökandet av ihågkomst (Föreläsning vid London School of Economics, 1997) men motargumentet 
till denna tes är att individuell dödlighet är inte aktuell i folkloren (jfr Bachtin 1991:121) 

226. Min översättning. Original: “Nationalism is primarily a political principle, which holds that the 
political and the national unit should be congruent.  
  Nationalism as a sentiment, or as a movement, can best be defined in terms of this principle. 
Nationalist sentiment is the feeling of anger aroused by the violation of the principle, or the feeling 
of satisfaction aroused by its fulfillment. A nationalist movement is one actuated by a sentiment of 
this kind.” 

227. Som representanter för denna teoritradition kan bl.a. nämnas Michael Hechter (1975:30-34, 341-
351) och Tom Nairn (1977). För en beskrivning av den senare se även Eley & Suny (1996:78). 

228. Även Benedict Andersons (1993) teori om föreställd gemenskap har vissa likheter med denna 
teori genom att det är kopplingen mellan kapitalismen, boktryckarkonsten och ödesbestämdheten i 
existensen av olika folkspråk som skapar nationalistiska föreställda gemenskapen (ibid. 1993:47-56). 

229. Distinktionen mellan nationalismer utan stat (men med ambitionen att upprätta en sådan) och 
nationalismer med redan etablerad stat (regerande nationalism) är väsentlig och pekar på olika typer 
av fenomen. Jag kommer emellertid inte att diskutera denna distinktion eftersom den 
kategoriserande, vardagliga nationalismen är i huvudsak en konsekvens av regerande nationalism. 
Den hör ihop med situationer där nationalstaten etablerats för länge sedan och byggt upp 
institutionerna som för dess talan såsom folkskolor, nationella TV- och radiobolag, universitet och 
försvarsmakt. Se Guibernau (1996) om diskussionen om stater utan nationer och nationer utan stat. 

230. Representanter för denna teori är Liah Greenfeld (1992:14-17), Benedict Anderson (1991:53-60, 
65), Elie Kedourie (1995). Även Risto Alapuros (1988) undersökning av finländskt nationsbyggande 
under 1800-talet pekar på avsaknaden av en landägande feodal adel och den svenskspråkiga elitens 
koalition med medelklassen och jordbrukarna omkring nationsbyggandet under autonomin. 

231. Charles Tilly (1975; 1990:114-117), Michael Mann (1993:214-218, 730-736) och Anthony 
Giddens (1985) är exempel på teoretiker inom denna tradition. 

232. Som representanter för sådana teorier kan nämnas Benedict Anderson (1993), Karl W. Deutsch 
(1969) och Craig Calhoun (1992). Den sistnämnda betonar diskursen om nationalismen, den 
nationalistiska retoriken som det generella och förenande bakom de empiriskt varierande fallen. 
Calhouns bok (1997) går emellertid i relativt stor utsträckning ut på en beskrivning av teknologiska 
utvecklingens betydelse för nationalismens uppkomst (se t.ex. s. 124). 

233. Även Bauman (2000:16-21) framför liknande tankar om identiteters beroende av social 
kommunikation. 

234. Se Castells (2001:53, n. 11) för en motsatt tolkning som bygger på minneskapaciteten och 
hastigheten i den nya informationsteknologin, samt fusionen av olika typers kommunikationsformer 
och budskap till multimedia (ibid.:376, 412-425). Argumentet är dock inte övertygande att en 
kvalitativ förändring eller högre grad av objektivering av detta skäl skulle ha uppstått. I synnerhet 
eftersom informationsteknologins språk trots allt i gränssnitten översätts till nationella språk. 

 
235. Som Karl W. Deutsch (1965:4) skriver är nationalstatens huvudsakliga grundlag för makten de 
härskades samtycke. För att kunna förklara detta samtycke i etablerade nationer behövs andra än 
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primärt politiska teorier. 

  
236. Med klass avses här samma gruppering av människor på basis av praktiker som Bourdieu använt. 

237. Idyllen som romanform åskådliggör, i synnerhet i sin regionala variant, denna folkliga förankring. 
Den är bunden till ett ställe på ett självtillräckligt sätt genom arbete och generationers gång. Under 
1800-talet började denna småvärlds undergång behandlas i samband med kapitalismens framfart, där 
”en ny relation måste hittas till naturen, inte till det egna ställets lilla natur, utan till den stora 
världens stora natur, till alla solsystemets fenomen, till rikedomarna som utvinns ur jordens inre, 
till ländernas och kontinenternas geografiska mångfald” (Bachtin 1991:114). Denna utveckling 
sammanföll även med en politisk nationalism, men idag erbjuder nationalismen snarare idyllen i 
förhållande till det globala (jfr Hannerz 1992:301, n. 44). 

238. Denna teori uppfattas som subjektivistisk av exempelvis Michael Billig (1995:24) och Thomas 
Hylland Eriksen (1993:100). 

239. Jfr Billig (1995:10). 

240. På passet finns nationaliteten tillsammans med ögonfärg o.dyl. som en egenskap anknuten till 
individen. Det är “jag” som är svensk, finländare eller dansk. 

241. Ibland aktualiseras den intersubjektiva sidan av nationaliteten när individer t.ex. på utlandsresor 
och vid gränsövergångar jämför sina pass eller diskuterar sina upplevelser av värnplikten i termer av 
nationellt försvar. 

242. Denna syn representeras av Anthony D. Smith, Anthony Giddens (1985:116; 1987:178; se 
Billig:1995:44), Hans Kohn (1962) och mera generellt av Henri Tajfels Social Identity Theory (t.ex. 
1981; 1982; se även Billig 1995:65-69) och Manuel Castells teori om identiteter (Castells 2000). 
Det är den kognitivistiska slagsidan i Castells teori som är bristen i en annars upplyst presentation.  

243. Se Miles 1993:18  

244. Nationalismen har ändrat social förankring klassmässigt. I början på 1900-talet hängde 
nationalismen ihop med medelklasshabitus, medan den i slutet på århundradet allt mera blivit ett 
arbetarklassfenomen. Identitetsteorier lyckas endast bristfälligt förstå denna förskjutning. De 
politiska, intresserelaterade teorierna är på denna punkt mer trovärdiga. T.ex. Charles Tilly förklarar 
den klassmässiga förskjutningen med nationalstatens historiska förmåga i välfärdsstatlig tappning att 
tillgodose arbetarklassens behov (Tilly, nationalismseminarium Helsingfors universitet, 1996; Tilly 
1995). 

245. Jfr med Bachtins (1991:69-70) diskussion om folklorens konkreta och tidsmässigt fulla 
människotyp och med Rabelais introduktion av en konkret kroppslighet i romanen efter medeltidens 
förnekande av kroppen (ibid.:87-91). Identitetsteoriernas dominans i social teori idag avspeglar i 
likhet med medeltidens världsbild den ontologiska idealismens rådande starka ställning. Jfr även 
med Israels (1979:63) diskussion om hur Marx uppfattar skillnaden mellan aktivitet och perception. 
Den senare är subjektivistisk i form av betoning av autonomi och isolation, medan den tidigare 
hänvisar till “ett redan socialiserat subjekt vars handlingar är sociala handlingar.” (ibid.). Castells 
(2001:374-377) för en ytterst intressant tidsdiagnostisk diskussion om hur den skriftliga 
kommunikationens epok är över och istället en informationsteknologiskt stödd sammanförsel av 
muntlig, audiovisuell och skriftlig kommunikation på ett revolutionerande sätt kommit att 
karakterisera vår tid. Denna folkliga kommunikation, som ledsagas av en intellektuell frustration i 
anslutning till nyare medier såsom televisionen, pekar på den fenomenologiska analysens signifikans 
som alternativ till den dominerande reflexiva identitetsteorin. 
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246. Jfr Billigs (1995:7-8) kritiska diskussion omkring de vedertagna sätten att diskutera nationell 
identitet. Jfr även med Beck (2000b:98) som skriver: “Identity denies ambivalence, pins things 
down, attempts to draw boundaries in a process of cosmopolitization that suspends and blurs 
boundaries.” Ett exempel på dessa problem är Tajfels (se t.ex. 1981:127-142) teori. 

247. Detta skall emellertid inte tolkas som ett stöd för moderniseringstesen – som märkväl inte är 
samma som att se nationen och nationalismen som moderna fenomen utan hänvisar till 
moderniseringens krav på nya ersättande identiteter – utan snarare som en kritisk granskning av 
sådana identitetsteorier om nationalismen som hävdar folklig förankring. Identitetsteorierna skapar 
en lång förmedlingskedja mellan den tidiga nationalismens användning av folklore och dagens 
nationella identitet (jfr Smith). Den romantiska nationalismens politiska konstruktionsarbete på 
folkloristisk grund bör inte uppfattas som en giltig porträttering av det folkliga sättet att tänka. 
Romantiska nationalismens projekt har varit selektivt. Folklore borde förstås inifrån; som praktik 
och självklar kunskap (jfr Bourdieu 1993), för att förstå dess samband med en nationalistisk 
subjektivitet. 

248. Denna syn representeras bl.a. av Durkheim, Billig (1995), Guibernau (1996) och Dostojevskij.  

249. Karl W. Deutsch (1969:24-25) noterar konflikten mellan den kognitivistiska eller psykologiska 
nationalismteorin och den kulturalistiska. 
 
250. Denna tradition betonar även en framväxande totalitet (i likhet med avhandlingens framväxande 
globalism som totalitet). Nationen är då någonting som finns i dvala, för att utvecklas till sin fulla 
självförverkligande blomstring. Sålunda finns i nationen ett teleologiskt potential att blomstra i en 
intersubjektiv självklarhet. Jag vill tacka Matti Similä för att ha uppmärksammat mig på detta (jfr 
även Israel 1979:75 om den tyska romantiken). 

251. Men inte nödvändigtvis objektiv. 
 
252. Här kan kanske återigen ses en koppling mellan den ”tyska” idealismen och dess betoning av 
kultur och fenomenologins betoning av intersubjektivitet. Dessa teorier är kollektivistiska och 
kommunitaristiska snarare än individualistiska. De bygger inte i grunden på ett kontraktstänkande. 

253. Men den verkar så för individen som föds till medlem av en nation och har begränsade 
möjligheter att påverka detta förhållande (se t.ex. Deutsch 1969:25-26). Hon ställs aldrig inför en 
”kontraktssituation”, utan förhållandena presenterar sig med självklar naturlighet (jfr Berger & 
Luckmann 1991:149-157). Såtillvida har instrumentalistiska och situationalistiska teorier överdriven 
tilltro till mänsklig rationalitet och reflektion. 

254. I abstrakt mening, dvs. i det tal och den text som människorna producerar. 

255. Sådana är t.ex. definitioner som pekar på essentiella egenskaper hos nationalismen; känsla av 
tillhörighet till en grupp vars mobilisering anknyter till statsinstitutionen eller på förhållanden som 
leder till fenomenet; separatism i en ekonomiskt underpriviligerad etnisk eller territoriell grupp. 

256. Men medvetandets utformning kan alltså anses vara en konsekvens av diskursiva formationer och 
komma till uttryck i dessa. Berger och Luckmann (1991:111-134) diskuterar detta fenomen 
teoretiskt under beteckningen legitimering, som krävs för att institutioner skall kunna föras över till 
nästa generation. Hänvisningen till medvetandet riktar det epistemologiska intresset emellertid mera 
direkt till aktörens tolkningar och den naturliga attityden snarare än till yttre samhälleliga uttalanden.  

257. När nationalismen betraktas som tankekategorier och vardaglig kunskap, måste kopplingen till 
diskurser och samhälle bibehållas även av metodologiska skäl. Utan en sådan koppling föreligger 
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nämligen faran att dra generella slutsatser av individuella idiosynkrasier. 

258. Billig  (1995:94) pekar på deiktiska, tillkopplande ord som vi, detta och här som exempel på 
uttryck för diskursen. 

259. Sumners bok är etthundra år gammal och visar på intrycken från tidens sätt att resonera. Den är i 
sin socialdarwinistiska ansats samt moraliska laissez-faire och elitism ontologiskt förkastlig. Sådana 
idéer som Sumner förfäktar dekonstruerades redan för länge sedan. Det som fortfarande har ett visst 
värde är betoningen av en vardaglig självklarhet hos den vanliga människan. Denna ansats har dock 
utvecklats vidare av flera tänkare och gör att Sumners bok kan lämnas åsido utan större 
uppmärksamhet. 

260. Medlemsskap tas upp till närmare granskning av Harold Garfinkel i senare fenomenologisk 
sociologi, i det som kallas etnometodologin (Heritage 1996; Cuff & Payne 1996:174-186).   

261. Jfr Roger M. Keesings (1974; 1981) diskussion omkring kulturbegreppet i dess antropologiska 
varianter. Se även Deutsch (1969:24) för en diskussion om kulturbegreppet i det specifikt 
nationalistiska sammanhanget. 

262. Även Schutz (1970:85) hänvisar till sådan etnocentrisk tolkning. Jag anser etnocentrismen mera 
än Charles Taylors (1994) ’erkännandets politik’ vara betecknande för den tid som är. Men 
etnocentrismen mer som en epistemologi än något som grundar sig på ontologiska skillnader. I 
Hegels dialektiska system – som Taylor (ibid.:45) tagit intryck av – är erkännandet av den andra en 
central aspekt i förnuftets utveckling (Harris 1995:37-39). Den globala epoken som förverkligad 
både i system och livsvärld skulle eventuellt karakteriseras av erkännandets politik, såvida kulturella 
skillnader ännu egentligen existerade (som sannolikt i en eller annan form skulle fortleva). Debatten 
om multikulturalitet har pekat på de många fenomenologiskt i vardagen förankrade hindren för 
förnuftets utveckling (jfr Rex 1996). På denna punkt måste alltså Hegels utvecklingsoptimism och 
fenomenologisk ‘banalitet’ anses stå i strid med varandra. Men det finns även ett annat alternativ, 
som betonar kulturens ontologiska processualitet, diffushet och motstridighet. Detta senare alternativ 
innebär inte erkännande av den andra, utan ifrågasättande av om den andra verkligen är en annan. 
Denna syn är också förenlig med fenomenologisk människosyn omkring transcendentalt ego (jfr 
Helenius 1990). Såtillvida innehåller den fenomenologiska ansatsen även ett löfte om en universell 
humanitet (och sålunda en globalism), som kan byggas på den vardagliga erfarenheten av att vara 
människa. Men det kräver ett avståndstagande från politiskt konstruerad kultur. 

263. Elisa Hahne skriver i en artikel om klass i Dagens Nyheter 19.1.2002 att ”Problemet med 
medelklassideal är att de ofta blir förhärskande. Det blir omöjligt att formulera alternativ.” Detta 
gäller utöver postmodern individualism, som Hahne tematiserar, även för vardaglig nationalism. 
Kombinationen mellan dessa ideologier åskådliggörs i Billigs skärskådning av Richard Rortys 
postmoderna filosofi (Billig 1995:154-173). Sumner (1940:59) berör samma frågor i diskussionen 
omkring det han kallar medeltalsmänniskan. 

264. Detta har hänt med många traditionellt överklassiga sporter såsom tennis, golf och ridning. 

265. Dvs. att inte i manifest ideologi göra skillnad mellan människorna som tillhör ”oss”. 

266. ”Proletärer har intet att förlora förutom sina bojor” och ”kapitalet har inget hemland” (Marx) 
är utsagor man hör bland arbetarklassen ännu mer sällan än tidigare. Klass finns fortfarande som 
olika typer av benägenheter, praktiker och erfarenheter som Bourdieu visat, men inte i någon hög 
utsträckning som ideologisk doktrin.   

267. Såtillvida är begreppen alltså relaterade, så att icke-ideologiska intersubjektiva verkligheter är 
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svåra att finna. 

268. Guibernau (1996) betonar i synnerhet läskunnighetens betydelse i den nationella 
homogeniseringsprocessen. 

269. Jfr även Tallgren (2000) som pekar på skolans som “skapare av amerikaner” genom t.ex. 
flagghissningsceremonin och genom att eleverna svär trohet till “fanan och allt vad den står för”. Se 
även Lappalainen (2002b) om hur finländska utbildningspolitiska dokument återspeglar nationalism. 

270. Billig (1995:79-80) är kritisk till teorin om etnocentrism och anser inte nationalismen som bara 
en variant av etnocentrismen. Enligt Billig är etnocentrismen ”inåtblickande” och världen utanför 
ignoreras. Nationalismen är däremot konstant medveten om andra nationers existens (ibid.). Jag 
håller inte med om denna distinktion, utan anser, med stöd av Sumner (1940:27-28), att 
etnocentrismen alltid förutsätter existensen av den andre. 

271. Dessutom är besittning av nationalitet inte fritt valbar, trots att man i viss grad kan välja vilken 
nationalitet man har. Den är en kategorisk etikett som alltjämt finns som en central egenskap hos 
människan och har fortfarande stor betydelse. Avsaknaden av frivillighet beskrivs av Billig i kritiken 
av Renans ([1887]1996) tanke om dagliga folkomröstningar “[---] literally, there is no conscious 
daily choice.” (Billig 1995:95). 

272. Min översättning. I finsk version: “valtio tuottaa (varsinkin koulussa) ja pakottaa käyttöön 
valtioon itseensä ja kaikkeen muuhunkin spontaanisti sovellettuja ajattelun kategorioita.” 

273. I diskussionen kring diskursteori och retorik i termer av deixis (Billig 1995:105-109) anknyter 
Billig till en annan teoretisk tradition än fenomenologin. Denna diskussion kan placeras inom 
strukturalismen, där talesätten hänger ihop med ett större sammanhang av yttranden och mindre 
uppmärksamhet fästs vid aktörens tolkning och medvetande (Ricoeur 1973:101-136). Sålunda blir 
betoningen av det rutinartade och självklara förankrat i samhälleliga, vanliga talesätt. När talesätten 
dessutom ”skrivs ut” med tecken, bevaras de och får större verkan (Ricoeur 1973:104). 
Fokuseringen på tankekategorier och vardaglig kunskap behöver dock inte anknyta uteslutande till 
subjektivitet och reflexivt medvetande, utan hänvisar också till en vardagligt konstruerad verklighet. 
Den subjektivistiska idealismen innebär alltså i sammanhanget mer en epistemologisk ansats och 
den objektivistiska idealismen en empirisk indikation än en betoning av andevetenskapernas 
förträdesrätt eller ett sätt att bekräfta subjektets existens. En form för mellanliggande ansats 
introduceras, som betonar intersubjektivitet som samhällelig och strukturellt betingad och hänvisar 
till både strukturalism och fenomenologi. Med Habermas ord handlar den vardagliga nationalismen 
om ”systemets kolonialisering av livsvärlden”. Tal och rutiniserat tänkande är heller inte, till 
skillnad från skrift, omedelbart föränderliga under människans livslopp utan det finns aspekter av 
bevarande även hos denna form av ”text”. Bourdieus begrepp hysteresis visar på tänkandets 
trögrörlighet.  Mer härom i avhandlingens del 4. 

274. Min översättning. Original: “The problems start when one expects to find the ‘identity’ within 
the body or the mind of the individual. This is to look in the wrong place for the operation of 
identity. [---] One needs to look for the reasons why people in the contemporary world do not forget 
their nationality. [---] In so many little ways, the citizenry are daily reminded of their national place 
in a world of nations. However, this reminding is so familiar, so continual, that it is not consciously 
registered as reminding. The metonymic image of banal nationalism is not a flag which is being 
consciously waved with fervent passion; it is the flag hanging unnoticed on the public building. [---] 
Consequently, an identity is to be found in the embodied habits of social life.”  

275. Berger och Luckmann (1991:65-109) diskuterar dessa aspekter i anslutning till begreppen 
externalisering, institutionalisering, objektivering och reifiering.   
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276. Hos Berger och Luckmann (1991) – vilka representerar en mindre strukturalistisk och mer 
fenomenologisk teori – diskuteras relationen mellan ideologi och vardagslivets självklara kunskap i 
samband med institutionella ordningens segmentering i olika delkulturer. Delkulturerna har sina 
egna typifieringar och självklara kunskaper och de försöker genomdriva sitt perspektiv i kontakter 
med andra delkulturer. En helhetssyn på samhället uppstår utifrån delkulturens utgångspunkter och 
helhetssynen har ett samband med de intressen gruppen har som representerar synen (ibid.:103). Ett 
annat sätt att diskutera sambandet är analys av legitimeringsprocesser, där grundläggande 
legitimering pågår i inlärningen av språket. Nationalismen som grundläggande kunskap hänger 
speciellt ihop med tredje nivån av legitimering där specialister legitimerar genom speciella teorier 
och dessa börjar skapa sin egen institutionaliseringsprocess. Denna process leder till skapelsen av 
symboliska universa som karakteriseras av teoretiskt tänkande och har förmåga att integrera olika 
element i en koherent ordningsskapande helhet (ibid.:112-113, 113-124; jfr Castells 2000:21-23). I 
skapelsen av symboliska universa närmar vi oss emellertid den politiska nationalismen och 
nationalismen uppfattad som en sekulär religion.  

277. Billig skriver: “[---] language does not create nationalism, so much as nationalism creates 
language; or rather nationalism creates ‘our’ common-sense, unquestioned view that there are, 
‘naturally’ and unproblematically, things called different ‘languages’, which we speak.” (Billig 
1995:30) 

278. Båda inslagen i denna diskussion har kopplingar till Foucaults teori. Med hänsyn till ’språkens’ 
uppkomst uppmärksammas Foucaults observation om grammatikens uppkomst som vetenskap i 
anslutning till nationalstatens uppkomst (Billig 1995:30). Det är omkring betoningen av språk och 
ideologi som kopplingar mellan strukturalism och fenomenologi uppstår. Typifieringar i min värld 
som naturaliserande och sålunda ideologiska utgör förbindelselänken. 

279. Detta sker både i primär- och sekundärsocialisation. I primärsocialisationen huvudsakligen 
genom inlärning av språk, i sekundärsocialisationen huvudsakligen i skolan. Men det är skäl redan 
här att påpeka nationens arbitraritet genom dess karaktär av social konstruktion. Den hänger ihop 
med en specifik historisk period där sådan konstruktion har blivit relevant och den är ingalunda 
någon nödvändighet. Sekundärsocialisationens stora andel i inlärningen till nationlighet gör det 
också lättare att reflexivt ta avstånd från den (jfr Berger & Luckmann 1991:161-165). 

280. Min översättning. Original: “Universal code of nationhood” . 

281. Enligt Bachtin (1991:126-127) medför klassamhället ett sönderfall av folklorens enhetlighet. 
Litteraturens och ideologiernas besläktade delar faller isär i olika plan. De olika elementen i helheten 
förlorar sambandet med det samhälleliga arbetet. Det är skäl att märka att detta sker i ideologin och i 
litteraturen. En muntlig, berättad folklore med anknytning till arbetet och senare till den offentliga 
sfären lever dock vidare i det industriella och postindustriella samhället.  

282. Därtill finns även förhållandevis irrelevanta zoner (ibid.). 

283. Heritage (1996:81) tematiserar konsensusbetoningen i Schutz sociologi på följande sätt: ”[Den] 
schutzska sociologin är först och främst samarbetets sociologi: i sina strävanden att upprätthålla 
den gemensamma världen döljer aktörerna sina perspektiv- och intresseskillnader.”  (Min 
översättning från finska). 

284. Vardagliga nationalismen som kunskap är alltså ideologisk och tjänar vissa gruppers intressen 
mer än andras. Detta diskuteras utförligare senare. 

285. Nationalismen är i sin politiska variant och hos befrielserörelserna av revolutionär art. I 
etablerade nationalstater är nationalismen istället en konsensusbetonande ideologi, där skillnader 
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mellan nationens medlemmar nedtonas. Nationalismens karaktär av konsensusideologi parad med 
fenomenologins betoning av konsensus som en grundläggande förutsättning för interaktionen samt 
den senares tematisering av konsensusförutsättningarna, lyfter fram en fenomenologisk ansats till 
nationalismen. Typifieringen av andra individer som medlemmar av andra grupper, dvs. 
typifieringen av olikhet, kan också underlätta interaktionen. Det kan vara lättare att umgås med och 
förhålla sig till andra individer när de typifieras inom kategorier såsom kvinna, åldring, homosexuell, 
invandrare, flykting osv. Men alltid är detta inte kombinerat med en attityd av konsensus, utan 
typifieringen skapar ofta negativt fördomsfulla förhållningssätt. 

286. Min översättning. Original: “The reality of everyday life contains typificatory schemes in terms of 
which others are apprehended and ‘dealt with’  in face-to-face encounters. Thus I apprehend the 
other as ‘a man’, ‘a European’, ‘a buyer’, ‘a jovial type’, and so on. All these typifications ongoingly 
affect my interaction with him [---].” 

287. När vi lär oss känna människan vi är i kontakt med bättre genom direkt interaktion, sker en 
individualisering, som kan innebära en insikt om atypiska aspekter (Berger & Luckmann 1991:46). 
Men om individerna inte träffats på länge och de försöker åter etablera kontakten finns förutom 
strategin om hänvisning till tidigare gemensamma erfarenheter, även en strategi tillhanda om 
hänvisning till gemensamma typer på vilken en ny intersubjektiv konsensus kan byggas. 

288. Tom Sandlund  (1976:9) belyser nationens territorialitet teoretiskt på följande sätt: “I would not 
like to make a clear distinction between ethnic and national consciousness. However, national 
consciousness refers in my mind to the idea and the efforts to maintain a separate territory.” 

289. Det finns även andra grunder för gemensamma klassifikationsscheman såsom religion, 
föräldraskap, kön och klass. Man kan höra människor tala med varandra med hänvisning till en 
gemensam upplevelse av exempelvis kvinnlighet. De olika grunderna kan ofta interagera med 
varandra. Femininitetens intersubjektivitet hänger t.ex. ofta ihop med hänvisning till moderskap, 
maskulinitetens med hänvisningar till värnplikten. I det senare fallet finns ofta en kombination 
mellan genus och nation. Även andra partikulära grunder för intersubjektivitet pekar på liknande 
företeelser som globaliseringens begränsade genomföring – men då är andra begrepp än 
globalisering mera illustrativa och exakta såsom allmänmänskliggörande, förallmänneligande eller 
mer vedertaget universalisering (med betoning på process) (jfr Bauman 2000:58-63). 

290. Av de ovan nämnda andra grunderna för intersubjektiv kunskap har inget ett lika tydligt 
förhållande till rummet. 

291. Min översättning. På engelska: “never beyond geography”. Michael Billig – som jag utgått ifrån i 
denna information – har emellertid oprecis sidhänvisning till verket. 

292. Bland annat utav denna anledning är det så svårt för människorna att åta sig hela mänskligheten 
som referent och enhetlig kunskapskategori. Social organisation är av denna världen och äger i 
västerländska samhällen större relevans än icke konkreta, idéella fenomen. Såtillvida kan en 
muslimsk identitet paradoxalt i många sammanhang erbjuda större förutsättningar för en globalism, 
vilket kanske åskådliggörs av beteckningen muselman, eftersom denna identitet inte är lika bunden 
till sekulära sociala arrangemang (jfr Castells 2000:29; von Wright 2002:184; Robertson 1992:28). 
Även Sovjetunionen och socialismen hade principiella förutsättningar att skapa en global epok p.g.a. 
lärans universalitet och befrielsekaraktär (jfr Toynbee 1949a:108-109), men den kom ännu att 
besegras av västerländsk nationalism (Castells 2000:46-56). Samma karakteristik gäller i viss mån 
även för buddhismen och indiskt tänkande. 

293. Jfr Israels (1979:77) diskussion omkring Marx syn på tankekategorierna som grundläggande för 
vårt tänkande och tal och deras relatering till historiskt skapade förhållanden.  

  



382 

  
294. När människor vistas utomlands kan ofta den gemensamma nationaliteten räcka till för att skapa 
vänskap.  

295. Diskussionen har likheter med diskussionen ovan om folkways. Normerna förankras här 
emellertid i en dialektisk process av externalisering – objektivering – legitimering och 
internalisering som presenteras av Berger och Luckmann (1991). Med normer avses här i huvudsak 
informella normer (jfr Sulkunen 1999). Nationella normer uppstår sålunda genom mänsklig aktivitet. 
Som exempel kan ges tidsanvändningen i arbetsresor, objektiverad som effektivitet i kollektiva 
transportmedel, som sedan legitimeras som ro för busschauffören (“samtal med föraren under färd 
förbjuden”) och medpassagerarna och ett etos om att ta reda på praktikaliteterna om transporten på 
förhand, som internaliseras som ett undvikande av diskussion mellan chaufförer och passagerare. 

296. Förhållandet påpekas även av Stuart Schlegel (1970) som skriver: “For Tiruray, as for the 
participants in any culturally given and shared world view, their taken-for-granted world is their 
paramount reality – the foundation of their everyday awareness and the matrix from which common 
sense is established as the natural attitude toward day-to-day affairs, that is, as the primary model 
for pragmatic action in the world. It is the peculiar function of common sense that it embraces the 
apparent givenness of the seemingly real in both its cognitive and normative aspects, and thereby 
sets forth a model for prudent behavior in daily life – a model which is rooted both in that which 
‘clearly is’ and in that which ‘clearly ought to be’.” (ibid.:29-31). I fenomenologin kan inte en klar 
åtskillnad dras mellan bör och är, utan de hänger ihop i människans livsvärld (se även Sumner 
1940:40-42). Sålunda kan heller inte den av Linde-Laursen (1991:14-16) föreslagna åtskillnaden 
mellan nationell kultur och nationell identitet accepteras eller åtskillnaden mellan nationellt ute i 
samhället och inne i individen. (Jag vill tacka Kenneth Sillander för att ha gjort mig uppmärksam på 
Schlegels antropologiska exempel).  

297. Detta betonas av Berger och Luckmann (1991:111) i diskussionen om legitimering. Samma 
aspekt framförs även av Sumner (1940:40-42) som skriver att folkways är både sanna och rätta. De är 
det i kraft av de bevis på användbarhet och ändamålsenlighet som de lyckas producera. En 
fenomenologisk kunskapssociologi är inte enbart intresserad av idéer eller ideologi, utan den berör 
allt som betraktas som kunskap i samhället (Berger & Luckmann 1991:26).  

298. Min översättning. Finsk version: ”Valtio kykenee eriytyneissä yhteiskunnissa [---] määräämään 
ja iskostamaan universaalisti mieliin yhtäläiset tai samankaltaiset tiedolliset rakenteet ja 
arvostelmat.”  

299. Min översättning. I finsk version: ” Valtio perustaa maailman merkitystä koskevan sanattoman, 
esireflektiivisen ja välittömän yhteisymmärryksen, joka tuottaa kokemuksen maailmasta ‘terveen 
järjen maailmana’”. 

300. Men de är aldrig endast nationella (utan döljer t.ex. olika sociala gruppers intressen och 
ideologier) och ofta är normer inte alls nationella. 

301. När normer förlorar betydelse blir beteendet oförutsägbart – p.g.a. kulturella partikulariteter eller 
individuella idiosynkrasier – och praktiska vardagliga projekt svårare att genomföra. Anomiska 
tillstånd i transitionssamhällen pekar på sådana företeelser. Här har människorna problem i de 
minsta lilla vardagliga projekt genom att tillit och gemensam tolkningsgrund saknas i och med 
avsaknad av ordning (jfr Berger & Luckmann 1991:119). 

302. Det är alltså i grunden en dialektisk process mellan större historiska händelser och subjektiv 
självuppfattning. 

303. Min översättning. På engelska: “...looks in one single glance through the normal social situations 
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occuring to him and that he catches immediately the ready-made recipe appropriate to its solution. In 
those situations his acting shows all the marks of habituality, automatism, and half-consciousness. 
This is possible because the cultural pattern provides by its recipes typical solutions for typical 
problems available for typical actors.”  

304. Denna föreställda kvalitet hos gruppen eller samhället tematiseras varken av Schutz (1970) eller 
Berger och Luckmann (1991). Dessa diskuterar typifieringar som gruppspecifika och kunskap som 
samhällets kunskap (ibid.:27). Det är inte omöjligt att själva gruppens eller samhällets existens 
definieras genom förekomsten av dessa egenskaper som särskilda; som kultur. Men då föreligger en 
fara för reifiering av kultur och essentialisering. Detta problem förekommer tydligt hos Guibernau 
(1996:130-132).    

305. Den norska nationalismen exemplifierar detta, eftersom den är markant samtidigt som dialektala 
skillnader kan vara större än skillnaderna mellan olika skandinaviska nationella språk. Se Eriksen 
(1993:102-104) och Billig (1995:33) om Norges språksituation. 

306. Motsatt situation gäller när samma språk talas i olika länder, men skillnaderna understryks på 
grund av att två länder är inbegripna och ibland hävdas t.o.m. att det handlar om två olika språk. 

307. Se också Billigs (1995:71) diskussion kring kampen om att få “tala för” nationen, dvs. vara dess 
röst och skapa dess självbild. 

308. Exempelvis Karl W. Deutsch (1969:98-99) betraktar felaktigt klassmässiga intressens företräde 
framom nationalismen, som en avvikelse från en fungerande social kommunikation när t.ex. 
industriarbetarna är åtskilda från övriga samhället. 

 
309. “Whatever people think is real becomes real in its consequences” (Thomas 1927), gäller i viss 
utsträckning, men det som skapas som verklighet för människorna – för att inte säga folket i detta 
sammanhang – är under inga omständigheter neutralt och helt situationsbundet.  

310. Detta sker t.ex. genom det som Bourdieu kallar hysteresis, vilket uppstår när människors 
dispositioner förändras långsammare än de sociala betingelserna som gett upphov till dessa 
dispositioner. Hysteresis är alltså ett tillstånd där habitus, dvs. uppsättningen dispositioner, inte 
längre överensstämmer med de sociala betingelserna som har förändrats, och diskrepansen leder till 
speciella, ofta avvikande beteendemönster (Broady 1990:240-241).  

311. Översättningen från Broady (1990:228). En något enklare definition på engelska finns i Bourdieu 
(1988:782, 786, n. 14). 

312. Min översättning. På engelska: “To the stranger the cultural pattern of his home group continues 
to be the outcome of an unbroken historical development and an element of his personal biography 
which for this very reason has been and still is the unquestioned scheme of reference for his 
‘relatively natural conception of the world.’ As a matter of course, therefore, the stranger starts to 
interpret his new social environment in terms of his thinking as usual. Within the scheme of 
reference brought from his home group, however, he finds a ready-made idea of the pattern 
supposedly valid within the approached group – an idea which necessarily will soon prove 
inadequate...”  
 
KAPITEL 5: 
 
313. Trots att nationalism kan förekomma i och uppstå som resultat av globalisering, är inte detta 
egentlig idealtypisk och nutida västerländsk globalisering. Globalisering som hypotetisk process 
innebär livsvärldens utveckling mot globalism. När detta skett har globalitet uppkommit.  
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314. Min översättning. Original: “as ideologues, their intellectual products serve the interests of 
globalizing rather than localizing capital.” 
 
315. Min översättning. Engelska: “the ideas of the ruling class are in every epoch the ruling ideas.” 

 

316. De är ändå i mindre grad stora ägare i det företag de arbetar för. Mills (1981:129) pekar på 
principen bakom detta fenomen genom att betona att de inte riskerar sin egen egendom genom de 
beslut de gör i företaget. Denna princip är dock omstridd numera där nyckelpersonernas lojalitet 
förstärks med optionsarrangemang och deras engagemang ökas genom att ställa krav på aktieinnehav 
(t.ex. Nokia). 

 
317. Min översättning. Engelska: “Transnational corporations [---] offer contexts for globalization; 
arenas where the personal experience of employees drawn into widely extended networks of contact 
and of media representations make for the confrontation of a great variety of meanings of differing 
origins. Globalization, then, occurs with great intensity in [transnational] corporations, where the 
mingling of different perspectives and habits may be favorably observed.” 

 
318. Min översättning. På finska: ”Se oikea ja merkityksellinen kysymys on mitä on olla ihminen, ei 
mikä on itseymmärrys, koska ei ole kysymys ymmärtämisestä vaan olemisesta.” 
 

319. Min översättning. På finska: “Ei ole puhetta, ei inhimillistä elettä, vaikka kuinka tapaan 
perustuvaa tai epähuomiossa tehtyä, jolla ei olisi merkitystä suhteessa [--- historian] ulottuvuuksiin. 
Luulen vaienneeni väsymyksestä, pappi luulee ettei ole sanonut muuta kuin tilanteeseen sopivan 
fraasin, mutta äkkiä hiljaisuuteni tai hänen puheensa saavat merkityksen, koska väsymykseni ja 
hänen turvautumisensa kaavaan eivät ole sattumanvaraisia, ne kertovat tietystä kiinnostuksen 
puutteesta, ja siten tietystä asennoitumisesta tilanteeseen. Läheltä katsottuna kaikki näyttää olevan 
satunnaista tapahtumassa sinä hetkenä kun se eletään: pyrkimys johonkin, onnekas kohtaaminen, 
jokin paikallinen tilanne vaikuttaa ratkaisevalta. Mutta satunnaisuudet kumoavat toisensa, ja niin 
tämä tosiasioiden pilvi kasaantuu ja viittaa tiettyyn tapaan asennoitua inhimilliseen tilanteeseen, 
tapahtumaan, jolla on määrätyt ääriviivat ja josta voi puhua.” 

 
320. För att konstatera kulturens särskilda effekt på ekonomin, se DiMaggio (1994:27-57). 

 
321. Se Albrows (1996) definition av konfiguration på sid 36. På detta metodologiska sätt är 
konfigurationsbegreppet fruktbart. 
 
322. Jag är inte ute efter att genomföra en diskursanalys i teknisk metodisk bemärkelse såsom 
exempelvis Teun van Dijk gör (se Potter & Wethrell 1987). 

 
323. Misskännandet innebär en tro och en ond tro (iform av självbedrägeri) där inte sakernas egentliga 
förhållanden erkänns. Man talar med andra ord inte om sakerna med deras rätta namn (Bourdieu 
2001:106). 
 

324. Min översättning. På finska: ”Vertaileva silmäys yhteiskuntatieteiden kehitykseen antaa aihetta 
edellyttää, että malli, joka pyrkii selittämään kansallisuuteen ja aikakauteen liittyviä erityispiirteitä 
näiden tieteenalojen tiloissa, ottaa huomioon kaksi perustavaa tekijää. Ensiksikin sen, minkälainen 
on yhteiskuntaa koskevan tiedon sosiaalinen tilaus, joka riippuu vasinkin valtion byrokratioissa 
vallalla olevasta filosofiasta (liberalismi vai keynesiläisyys). Vahva valtiollinen tiedontarve on 
saattanut varmistaa suotuisat olosuhteet taloudellisista voimista suhteellisen itsenäisen, mutta tiuksti 
valtiollisille ongelmille alistetun yhteiskuntatieteen kehittymiselle. Toiseksi mallin tulisi huomioida 
koululaitoksen ja tieteellisen kentän autonomian aste suhteessa hallitseviin taloudellisiin ja 
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poliittisiin voimiin. Autonomia varmasti edellyttää yhteiskunnallisten liikkeiden ja yhteiskunnallisen 
vallan kritiikin kehittyneisyyttä sekä samalla asiantuntijoiden (ajattelen esimerkiksi durkheimilaisia) 
vahvaa itsenäisyyttä näistä liikkeistä.”   

 
325. Såtillvida har presentationen gjorts avvikande från exempelvis Anu Kantolas (2002) och Outi 
Lepolas (2000) framställningar, som ger mycket större utrymme för intervjumaterialet i 
slutprodukten. En presentationsteknik mer lik Matti Kortteinens (1992) och Risto Alapuros (1994) 
selektiva återgivning av empirin har eftersträvats. 
 
KAPITEL 7: 
 
326. Min översättning. På engelska: “This creative education of Man by work (Bildung) creates 
history – i.e., human time.” 
 
327. Global Transformations (Held et al. 1999) beskriver fältets strukturella makroegenskaper på ett 
sätt som inte kan förbises vid en eventuell rigorös analys av transnationella sociala fält. 

 
328. Se not 208 för en definition av symboliskt kapital.  

 
329. Autonomikravet innebär att existensen av avgränsande fält också bör kunna visas. Ett fält finns 
sålunda också endast genom det autonoma förhållandet till andra fält. Fältens gränser är emellertid 
svåra att påvisa eftersom dessa konstant är mål för en kamp (Bourdieu 1995:285-287). Bourdieus 
utveckling av fältbegreppet mot detta håll härstammar från marxismen och Louis Althussers teori 
(Broady 1990:286-291; Althusser 1972:36). I transnationella marknadens sammanhang är fält en 
abstraktion. Den är inte en marknad i historisk eller konkret mening. 
 
330. Kanske en aning missvisande, i och med att det i vardagligt språkbruk hänvisar till materiella 
faktorer. Men Bourdieus kapitalbegrepp innehåller även materiella aspekter (Bourdieu 2001). 
 
331. Denna egenskap av Pandoras box, har gjort att somliga ser Bourdieus teori som en annan variant 
av parsonsiansk strukturfunktionalism och AGIL (t.ex. Sulkunens opponens av Keijo Rahkonens 
doktorsavhandling). Detta är emellertid en reduktionistisk tolkning som överbetonar fältbegreppet i 
Bourdieus teori, förbiser fältens symboliska bas genom kapitalbegreppet och blundar för Bourdieus 
konfliktteoretiska sida. 
 
332. Även andra läsningar är möjliga såsom där fält skapar de ultimata parametrarna för de övriga 
begreppen. Strukturalistisk läsning innebär att kapitalarter uppstår som resultat av olika fälts 
funktionssätt. Handlingen styrs då av fältens funktionslogik. Trots att de strukturalistiska rötterna i 
fältbegreppet är tydliga, vill Bourdieu ta avstånd från strukturalismen genom att hänvisa de objektiva 
relationeras existens till agenternas system av dispositioner, till deras habitus (Broady 1990:295-
296). Bourdieu har också i många sammanhang betonat sitt avståndstagande från strukturalistisk 
logik (jfr Bourdieu 1988; 1994). Aktörsteoretisk läsning innebär att handlingar som genereras av 
olika habitus skapar olika fält. Då är fälten diffusa och i konstant förändring. Men Bourdieu betonar i 
alla sammanhang begränsningarna i rationalitet, i urvalet av strategier och i handlingsutrymmet. Det 
är skäl att vara försiktig med alla reduktionistiska försök med hänsyn till Bourdieus begreppsapparat. 
Inget av begreppen kan stå ensamt och utgöra någon grundläggande princip. Bourdieu själv tar 
kraftfullt ställning emot alla de falska antinomier som dominerar inom sociologin (Bourdieu 1988). 
Begreppen är relationella, de överlappar varandra och får sin innebörd i förhållande till de andra 
begreppen. Men till denna del är Bourdieus begreppsapparat till sin epistemologi strukturalistisk och 
fungerar bättre för synkrona än diakrona analyser. I de senare finns problemet om ”hönans eller 
äggets företrädesrätt” ständigt närvarande. Den diakrona analysen hänvisar till praktikbegreppet som 
innehållande alla tre ovannämnda aspekter och det är till praktikerna som i den genetiska 
strukturalismen fältens uppkomst kan hänvisas. Den genetiska strukturalismens epistemologiska 
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program är i grunden dialektiskt. 
 
333. Min översättning. På engelska: “The chief defect of all hitherto existing materialism [---] is that 
the thing is conceived only in the form of the object of contemplation, but not as human activity, 
practice. It was necessary to take back from idealism the ‘active side’ of practical knowledge which 
the materialist tradition, notably with the theory of  ‘reflection’, had abandoned to it.” Jfr även med 
Israel (1979:62-63). 
 
334. Den är inte materialistisk i marxistisk bemärkelse, ej heller epistemologiskt rent materialistisk. 
Epistemologiskt finns idealismen med både som forskningsobjektets konstruktion (Bourdieu & 
Waquant 1995) och som människors representationer, attityder, val och bedömningar. 
Epistemologiska materialismen finns i betoningen av kroppen som uttryck för social position. I detta 
sammanhang använder Bourdieu begreppet inkorporering. 
 
335. I denna epistemologiska sida av Bourdieus teori talas också för sociologisk reflexivitet, där 
sociologen bör analysera sin egen praktik och produktionsvillkoren för sin egen kunskap. Sociologin 
förstås då också som en form för praktik, placerad inom ett vetenskapligt fält. Fältets doxiska 
egenskaper tenderar att dölja vissa typer av aspekter och utgångspunkter (Bourdieu 1988:773-787; 
1994:8-9). Den idealistiska konstruktionen av forskningsobjektet bör beakta konstruktionsarbetets 
praktiska produktionsvillkor och kategoriernas historia. 
 
336. Men inte på något mekaniskt sätt utan genom det förhållande habitus har till fältet. På så vis 
innebär praktikernas överensstämmelse med fältens krav inte enbart enkelt regelföljande (Bourdieu 
1990:54; 1994:9). Men habitus formas inte snabbt och direkt i enlighet med fältets krav, utan fältet 
kan ofta förändras snabbare än aktörernas habitus. Sådana situationer kallar Bourdieu habitus 
hysteresis (jag återvänder till detta i del 4). 
 
337. För att förstå Bourdieus resonemang omkring klass krävs en komplicerad analytisk looping. 
Klasser är resultat av klassificerande praktiker, där klassifikationsarbetet görs som distansering till 
olika andra praktiker. Klasser blir till genom det klassifikationsarbete som deras medlemmar i sin 
praktik genomför och dessa klasser kommer i fortsättningen att styra klassifikationsarbetet (jfr 
Bourdieu 1998).  
 
338. Min översättning. På engelska: “In short, being the product of a particular class of objective 
regularities, the habitus tends to generate all the ‘reasonable’, ‘common-sense’, behaviours (and only 
these) which are possible within the limits of these regularities, and which are likely to be positively 
sanctioned because they are objectively adjusted to the logic characteristic of a particular field, 
whose objective future they anticipate”  
 
339. Begreppet sfär hänvisar till en analytisk abstraktion. Denna abstraktion är ytterst en (idealistisk) 
skapelse hos samhällsvetaren i likhet med idealtypen. Men i och med att fält hänvisar till 
kontextuellt meningsfulla praktiker, så kan sociala fält anses existera som en abstraktion ur 
människans livsvärld (jfr Bourdieu 1990:67).  
 
340. Hos Bourdieu själv kan denna diskussion återfinnas exempelvis i boken In Other Words 
(1994:40-41). 

 
341. Även i nationella företag finns aktörer inriktade på det transnationella. Dessa personer är 
specialiserade på export.  

 
342. Rent fenomenologiskt liknar fält närmast det som Alfred Schutz (1970:111-122) kallar 
relevanszoner. Dessa bestäms emellertid mera av iakttagelse och uppmärksamhet och är sålunda i 
högre grad rent fenomenologiska, de är också hierarkiska och ordnar den väsensinriktade (eidetiska) 
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reduktionen på basis av det praktiska problem som finns för tillfället. Hierarkin som uppstår är 
förankrad i livsvärlden (Schutz 1970:112-113). På samma sätt ordnar fälten, på basis av sina 
kapitalformer, den komplexa verklighet som individen rör sig inom. Men relevanszonerna är mer 
situationella än fälten och bygger sålunda i högre grad på en intersubjektiv självklarhet. Inom fälten 
tvingas självklarheten på aktörerna genom kombinationen av symboliskt våld och kapital. 

 
KAPITEL 8: 
 
343. Jag vill tacka Henrik Tallgren, som gjort mig uppmärksam på denna aspekt. 

 
344. Se t.ex. Beck (2000a:32-33). 

 
345. Se även Paul Hirst och Grahame Thompsons (1995:41) beskrivning av transnationella företag 
som mer betonar deras verksamhetsmöjligheter jämfört med multinationella företag. 

 
346. Märk väl att det symboliska kapitalet här ändå inte härstammar t.ex. från kulturellt kapital, 
eftersom det symboliska är mer grundläggande. Bourdieus (1994:99) mer objektivistiska syn är 
emellertid att de olika andra kapitalformerna också kan få en symbolisk dräkt när de andra formerna 
betraktas genom kategorier som hänvisar till dessa andra kapitalformer och är skapade av dem.  
 
347. Samhällsvetenskapliga undersökningar om fältet såsom Karvonens (1981) om lagberedningen 
och Nyman-Kurkialas (1990) om migrationen utgör de klaraste manifesteringarna för fältets existens. 
Även svensk-finländska seminarier, kulturcentra, handelskammare och stipendiefonder indikerar 
fältets existens. 

 
348. Men inte heller är de nationellt autonoma, utan påminner om motsvarande fält i andra länder och 
uppvisar liknande uppkomsthistoria och framväxt som åstadkommits genom diffusion. 
 
349. T.ex. marknadsandelar bland företag, ekonomisk framgång inom en konkurrensbetonad bransch, 
politisk framgång i en lagstiftningsprocess, ära och renommé inom ett område för konst och kultur 
osv. 
 
350. Såtillvida är alltså de två olika konkreta exemplen på transnationella fält sammanvävda. Det är 
endast för analytiska ändamål motiverat att beskriva deras funktionssätt särskilt. I verkligheten utgörs 
fältens kapital av ekonomisk profit som erhålls genom produktion och omsättning av denna 
produktion inom en marknad.   
 
351. Även andra kulturskillnader har tematiserats varvid främst organisationskulturella skillnader 
framförts i intervjuerna. Ett illustrativt exempel är skillnaden mellan familjeföretag och börsbolag. 
 
352.  Dessa är teman som samtidigt kan anses utgöra (och skapa i sina konsekvenser) samhälleliga 
diskurser inom tematiken.   

 
353. Jfr Jonsson (1995:197-198) om symbolmanipulationens betydelse för konkurrenskraften. 

 
354. Företag sänder också sina anställda utomlands för att erhålla sådan kunskap. 
 
355. Risken för identifiering av de intervjuade informanterna är rätt stor eftersom de inte är fler än 17 
och företagens antal är fem. Av denna anledning kommer inte de företags namn att redovisas som 
informanterna i undersökningen representerar.   
 

356. Min översättning. Original: “ABB [---] is essentially a federation of national companies organized 
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in a group matrix structure. Worldwide business activities are grouped into eight business segments 
that oversee 50 business areas. Each business segment is responsible for global strategies, business 
plans, allocation of manufacturing responsibilities and product development. ABB is also organized 
for management purposes into geographical markets. There is a separate ABB company in each 
Western industrialized country. These ‘country companies’ are further grouped within regions.”  

 
357. Min översättning: Original: “ABB is a global network where business-area managers around the 
world make decisions on product strategy and performance without regard to national boundaries. In 
the other dimension of the matrix are a large number of traditionally organized national companies 
deeply entrenched in their respective home markets.” 
 
358. Den transnationella modellen är oklar till sin struktur och utgör närmast en hypotetisk framtida 
organiseringsform för global verksamhet (se Daft 2001:498-501). Också Castells (2001:142-145) 
skriver om transnationella företags- och produktionsnätverk på ett sätt som liknar denna 
organisationsform. Det vore kanske möjligt att utveckla modellen om sociala fält även i anslutning 
till sådana nätverk. Då närmar vi oss emellertid idén om transnationella marknader som sociala fält, 
eftersom dessa nätverk konstrueras enligt marknadsmässiga förhållanden. Den transnationella 
modellen diskuteras inte eftersom den inte hänvisar klart till organisationsstruktur och heller inte 
med samma lätthet kan anpassas till teorin om sociala fält, som ingår i avhandlingens centrala 
teoriram. 
 
359. Alla ursprungligen finskspråkiga intervjucitat finns i original i appendix 4. 
 
360. Doz och Prahalad karakteriserar matrisorganisationen på ett sätt som illustrerar egenskaperna av 
socialt fält med investeringar, strider och kamp om resurser: “these structures no longer provide the 
hierarchical ‘one person – one boss’ simplicity, but allow, or even encourage, political behaviour 
and coalition games.” (Doz & Prahalad 1986:69) 
 
361. Traditionella råvarubaserade industrier kan t.ex. omvandlas mot mera finansmarknadsberoende 
och samma transnationella existensvillkor som de mer turbulenta avant garde-branscherna genom 
att det råvarubundna kapitalet ger för långsam avkastning för att attrahera investerare. Företag inom 
träförädlingsindustrin har exempelvis visat tecken på vilja att lösgöra kapital genom försäljning av 
sina skogsinnehav p.g.a. deras relativt dåliga avkastning. Detta innebär vid sitt förverkligande 
sannolikt en större turbulens för företagens del, som ett resultat av globala konjunkturväxlingar (jfr 
Fagerfjäll 1999:273). 
 

362. Min översättning. Original: “Very often, even when the subsidiary is responsible for both 
manufacturing and marketing, it is forced into a position of implementing a product-driven rather 
than a market-driven strategy. Even when the local management ‘knows better’, the initiative is 
wholly with the home corporate staff and CEO. Ultimately, apart from the issue of assigning blame 
for failure, the primary responsibility for managing strategy abroad, including supervising its 
execution, is vested in the home headquarters.” 
 
363. Med undantag av de s.k. etnocentriska bolagen, som trots allt ser ut att vara relativt vanliga bland 
transnationellt aktiva bolag (jfr Kotthoff 2001; Flecker & Simsa 2001). Dessa bolag är ändå snarare 
multinationella än transnationella. 
 
364. Se Doz & Prahalad (1986:69). 
 
365. En annan liknande operationalisering av det transnationella fältet vore studien av företagets 
huvudkontor som ett transnationellt fält. Huvudkontoret kunde studeras såväl som ett specifikt ställe, 
som i termer av dess lokalisering. Huvudkontorets lokalisering åskådliggör spänningen mellan 
lokala, nationella förhållanden och globala strategier i frågor om beskattning, rekrytering av 
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kompetent personal, livskvalitet, invandringspolitik, innovationssystem,  närhet till kunderna samt 
finansiella marknader och värdering (jfr Braunerhjelm 2001). 
 
366. Det finns dock vissa indikationer på en transnationalisering av de industriella relationerna och 
den fackliga verksamheten i de transnationella företagen (Kädtler & Sperling 2001). 

 
367. Min översättning. Original: “Even the plant floor supervisor and his or her workers must focus on 
operations from a worldwide perspective, if for no other reason than to understand the forces that 
influence the markets for their products and the security of their jobs.”  
 
368. Förkortningen står för: Not-invented-here. 

 
369. Mäkinen (1995) visar hur två olika projekt inom Nokia i utvecklingen av telefoncentraler 
konkurrerade om resurser och hur det ena av projekten, som senare (förstås) skulle visa sig mer 
tidsenligt och framgångsrikt – och anses vara orsaken till hela framgången – fick ständigt kämpa mot 
nedläggningshot. 
 
370. Min översättning. Original: “[T]o whom will earned profits belong – to a country that can use 
them to support a local venture or to a business area manager who may want to found research or 
increase capacity?” 
 
371. Min översättning. Original: “Team members are often seen as representatives of functional 
departments and held accountable for their actions by departmental heads upon whose favor their 
career may depend. They are often confined to ‘sitting in’ and ‘reporting back’, and thus may find it 
difficult to become fully committed members of their team. The dual loyalties and responsibilities 
erode the effectiveness of the teams. In more fully developed matrix organisations this tension of 
dual responsibility is often resolved in favor of an emphasis on team commitment, backed by 
appropriate revards.”  

 
372. Citatet i föregående avsnitt indikerar också detta. 
 
373. Min översättning. Original: “In global settings, there can be a problem when a national from a 
parent moves to a cooperative venture in another country. Despite this reassignment, he may often 
be perceived as still being associated with the parent organization. The loyalty issue can then 
become difficult and stressful for the executives involved. A similar situation can arise when 
national loyalty conflicts with loyalty to the cooperative ventures business which pursues global 
strategies that may be at odds with strict national interests.” 
 
374. Informantens tolkning var att jag sökte efter kulturskillnader, vilket inte var befogat av något som 
sagts tidigare under intervjun. Det var snarare så att undersökningen allmänt kategoriserades på ett 
sådant sätt mot bakgrunden av de diskurser (och konsulter) som används inom företagen. 
 

375. Min översättning. Original: “From a corporate perspective the dominant feature of today's world 
economy is the increased globalization of market competition. Formerly isolated geographically 
bounded markets are being transformed, if not always into a global market, then into a set of 
interconnected markets where the competitive conditions in one may heavily influence the 
competitive outcomes in most of the others.”  
 
376. Denna utveckling överdrivs ofta som en förskjutning av makt från politiken till marknaderna. 
Politisk reglering, i egenskap av europeisk integration, avreglering av kapitalmarknaderna, 
devalveringar och arbetsmarknadsåtgärder, samt förekomsten av internationella politiska kriser har 
visat hur marknaderna kraftigt påverkas av politiska företeelser. Det är snarare en förstärkt 
interdependens mellan ekonomi och politik som har skett. Politiken är inte utan makt i denna 
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utveckling (jfr Persson 1997), och även Castells (2001:143) framför liknande argument i 
diskussionen omkring de han kallar för ”mångnationella bolag” och ”globaliseringens politiska 
ekonomi” (ibid.:157-169). 
 
377. Castells (ibid.) använder orden internationalisering och mångnationella bolag i sin diskussion om 
produktionen istället för globalisering och transnationella bolag. 
 
378. Se Pihkala (2001:331-332) för en analys av den finländska tjänstesektorns internationalisering. 

 
379. Kotthoff (2001:136) framför samma utveckling i Latinamerika som ett resultat av skapelsen av 
frihandelsområdet Mercosur. För en beskrivning av projektet se Castells (2001:135-136). 
 
380. Http://finans.regeringen.se/pressinfo/pdf/fi2000_009.pdf 
 
381. Arla Foods, som företaget numera heter, är emellertid ett svensk-danskt bondekooperativ, efter 
att Arla och danska MD-foods fusionerades i April 2000 (http://www.arlafoods.se/foretagsfakta/). 
 
382. Av dessa anser Pontus Braunerhjelm (2001:42) Nokia ha en större nationell förankring än 
Ericsson. SCA är ett svenskt skogsbolag som också är nationellt förankrat men med multinationella 
strategier (Hallberg 2001:132-139). 
 
383. Med referensgrupp avses en grupp gentemot vilken man inriktar sina handlingar. Det är en 
kollektivitet vars uppfattningar, övertygelser och handlingsmönster bestämmer formeringen av de 
egna åsikterna, övertygelserna och handlingsmönstren. Referensgruppen utgör en modell mot vilken 
man kan jämföra sig. Referensgruppen konstruerar en specifik social verklighet – en livsåskådning, 
synvinkel och världsbild – som inte är objektivt sann, men erbjuder subjektivt en attraktiv åskådning 
(Berger 1966:137). Referensgruppsteorin illustrerar sociala fältens ideationella och attitydmässiga 
element, dvs. sådana element som hänför sig till Webers (1983) begreppspar sociala handlingar.  

 
384. Min översättning. Original: “One of the most important innovations in large-scale organizations 
was the implementation of quasi-markets within the corporation. Contractual relationships 
(customer-supplier relations) between sub-units for example, have been widely established to co-
ordinate complex processes of production and service provision.” 
 
385. Ofta är också dessa dotterbolag transnationella och handhar verksamheten inom vissa 
affärsområden. 

 
386. Nätverksekonomin är också ett resultat av kunskapens ökade betydelse i de ekonomiska 
processerna, t.ex. för innovationer, och kunskapens fria utbyte bland experter inom olika branscher 
som arbetar i olika företag. Företagen blir också öppna system genom detta utan klara gränser till 
omvärlden (Fagerfjäll 1999:392-393). 
 
387. Min översättning. Original: “While internal competition and market-like relations strongly 
enhance an organization's ability to co-ordinate complex interrelationships, they also have 
considerable drawbacks. Managers of sub-units may focus on their immediate interests and on the 
performance indicators of the unit, and may thus neglect overall corporate goals, obstruct synergy 
and refuse to join corporate alteration programmes.”  
 
388. Här hänvisas till en nationell organiseringsform som en anledning till framgången. Den är inte 
den enda, men framförs som en viktig aspekt. Nationens förekomst som tankekategori analyseras i 
avhandlingens del tre och denna specifika förekomst av nationell verklighetskategorisering 
framkommer dels under rubriken nationella marknader, dels under rubriken nationell 
organiseringsform. 
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KAPITEL 10: 
 
389. Thörn (2002:108) pekar emellertid på det paradoxala i att nationell identitet såväl förstärkts som 
försvagats genom globaliseringen. Många teoretiker accepterar att nationalismen även ser ut att 
förstärkas i det globala. 
 

390. Hannerz (1996:65-78) exemplifierar (i polemik med Ernest Gellner) med Kokotchka och 
Modigliani, varvid den föregående anses bättre lämpad för illustrationer av dagens värld.  
 

391. Se även Runblom (1995:89-90) med hänsyn till Hrochs teori. Den bok av Hroch som 
åskådliggör periodiseringen och som jag tagit del av är på engelska och har publicerats år 2000. Han 
har emellertid presenterat teorin redan tidigare i andra publikationer. 
 
392. Jag har studerat boken i finsk översättning, som kommit ut år 1994. 
 
393. Min översättning. Engelska: “[---] globalization means one thing above all else: denationalization 
– that is, erosion of the national state [---].” Här är globaliseringen inte per definition någonting 
annat än nationalstatlighet och internationalitet (jfr avsnitt 2.1), utan den har nationalstats urholkande 
kraft. Se även Tilly (1995) för liknande slutsatser om globaliseringens effekter på nationalstaten. 
 
394. Francis Fukuyama har representerat ett sådant synsätt (Fukuyama 1992; jfr Albrow 1996:80).  
 
395. Av de finländska nationsbyggarna påverkades Snellman av Hegels idéer om den objektiva anden 
och dessa  idéer kom sålunda att utgöra nationalismens grund även i Finland.   
 
396. Paul Hirst och Graham Thompson (1996) är också kända för att betrakta globaliseringen som en 
myt (Held et al. 1999:5-7). 
 
397. Se t.ex. Hannerz (2002) om hur begreppet flöde kommit att karakterisera en allt större del av 
dagens värld och antropologiska verksamhet omkring denna värld.  
 
398. Hannula (1997) bland finländska forskare framför likadana synpunkter. 
 
399. Detta är alltså en antites till de samhällsteoretiska “globalisternas” teser som påstår att 
globalisering och nationalism är varandra logiskt uteslutande. Globaliseringen är för dem som pekar 
på nationalismens globala diffusion en långvarig historisk process som även inbegriper ökad 
internationalisering.  
 
400. Jfr Ruuska (1998:308). 
 
KAPITEL 11: 
 
401. Habermas epistemologi innebär en kritik av medvetandefilosofin som betraktar språk och 
handling i termer av förhållanden mellan subjekt och objekt (Craib 1992:234). Såtillvida är 
Habermas snarare strukturalistiskt inriktad än hegelianskt och fenomenologiskt. Men det vore en 
förenkling att hårddra denna indelning beträffande Habermas. Hans rekonstruktioner av andra 
tänkare innehåller många fenomenologiska intryck såsom när han diskuterar begreppet livsvärld i 
teorin om kommunikativt handlande (Habermas 1989:113-152). Craib (1992:241) hävdar att 
begreppet delvis motsvarar Husserls begrepp om ett område av för-reflexiva, direkta erfarenheter och 
delvis motsvarar mera specifikt språkliga begreppsliggöranden av livsformer. Det fenomenologiska 
intrycket kommer i hög grad från Alfred Schutz, vars sociologis rekonstruktion Habermas (1989) 
ägnar ett helt kapitel i teorin om kommunikativ handling. 
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402.  Min översättning. Engelska: “One can remain sensitive to the normalizing force of social 
bureaucracies without closing ones eyes to the shocking price that a reckless monetarization of the 
lifeworld would demand.” Det finns också en alternativ svensk översättning av Carl Henrik 
Fredriksson och Svenja Hums i den förkortade svenskspråkiga utgåvan av Habermas bok  (Habermas 
2001b:63). 
 
403. Astrid Lindgren har använt sådant språk i barnböckerna. Carl Larsson och Anders Zorn kan 
också sägas erbjuda sådan tematik inom konsten (jfr Ulf Sporrong, 2003). Evert Taube har berört 
temat. Senare har filmen Änglagård anspelat på dessa frågor och Ulf Lundell har varit med om att 
konstruera ett svenskt nationellt landskap med sin sång Öppna landskap.  Löfgren (1993:89-96) 
beskriver lanskapets betydelse i svensk nationalism. 
 
404. Min översättning. Engelska: “...people primarily made themselves national before they 
formulated the national.” 
 
405. Detta framkommer tydligt exempelvis i Ronald Fagerfjälls (1999:260) beskrivning av Aseas och 
Brown Boveris fusion.  
 
406. Star Trek är filmen som skulle kunna åskådliggöra svenskarnas färd in i framtiden. 
     
407. Rörelsen kallas för fennofili och existerade under 1400-, 1500- och 1600-talen (Jääskeläinen 
1998). 
     
408. Erkki Virta (2004 under utgivning) hänvisar till dåligt svenskt nationellt samvete omkring 
stormaktstidens plundringar utomlands. Med sådant dåligt samvete är det svårt att heroisera det 
förflutna och bygga det nationella projektet omkring detta.  
 
409. Jääskeläinen (1998:70) visar på finskhetens förbindelse med ett tänkande där den aldrig 
förverkligas här och nu. Detta tänkande har sina rötter i väckelserörelsernas betoning av hinsides. 
Knuuttila (1998) beskriver också kopplingen mellan urtid och framtid i personifieringen av 
finskheten. Han skriver: ”...päädytään asetelmaan, jossa kansakunta syntyy ikäänkuin uudelleen – 
kolmanneksi tai neljänneksi tasavallaksi – läpikäymällä menneitä, menestyksellisesti voitettuja 
vaaratilanteita ja siirtämällä ne hyvään, turvalliseen tulevaisuuteen. Mitä tällaisen [---] tulkinnan 
valossa pitäisi ajatella vaikkapa siitä, että suomalaiset ovat lehtien järjestämissä äänestyksissä 
valinneet nyt, 1990-luvun jälkipuoliskolla sankareikseen ja esikuvikseen marsalkka Mannerheimin 
ja kenraali Ehrnroothin.” (Knuuttila 1998:206-207)   
 
410. P.C.Jersilds bok Efter floden karakteriserar en sådan situation. Inom filmen representerar också 
vilda western-genrén denna narration. De nyare filmerna Waterworld och Postman kunde illustrera 
det finländska framtidsscenariot. I båda filmer åskådliggör Kevin Costner en rollgestalt som kunde 
vara den idealtypiske framtida finnen. 
 
411. I Frankrike är distinktionsmekanismerna delvis motsatta. Vive La France gäller och det är 
symboliskt bäst att vara fransman. 

 
412. Med den ansats jag tillämpat går tanken vid tolkningen av verket Elävänä Euroopassa osökt till 
en sådan folklig etnocentrism som söker upprättelse efter en långvarig stigmatisering genom 
orättvisa elitkonstruktioner.  
 
KAPITEL 12: 
 
413. Denna syn presenteras i ett kapitel som kallats personligheter. Egentligen går kapitlet ut på 
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multinationella organiseringens konsekvenser för individerna snarare än ledarnas personligheter. 
414. Samma inställning om försök att undvika landskamp framkommer även i en artikel om samma 
företag. (http://itbranschen.idg.se/skyddat/nr400/personal.htm) 
 
415. Jag följer en s.k. distributiv kultursyn som innebär meningsprocesser med obestämdhet och 
ambivalens. Kulturen vistas snarare i sociala relationer och nätverk än på bestämda platser (Garsten 
1994:218; not 1). Kulturen är enligt denna syn i högre utsträckning förankrad i människornas 
livsvärld än institutionaliserad. Den är också sålunda mer diffus och föränderlig, och det är mera 
lämpligt att t.ex. tala om kulturella repertoarer än nationella kulturer (jfr Ehn & Löfgren 1996:63-66; 
jfr Beck 2000a, s, 66-67). 

 
416. Jag har valt att ta upp dessa frågeställningar som diskurs om nationella kulturskillnader snarare än 
stereotyper, eftersom kulturskillnader ligger närmare det språkbruk som informanterna själva 
använder och är mindre akademiskt abstrakt. Samtidigt hänvisar kulturskillnader till en mer social, 
mindre psykologisk dimension, och ligger närmare fenomenologisk begreppsapparat så som 
etnocentrism, ‘common sense’ och intersubjektivitet. Informanterna producerar en mer sofistikerad 
och kanske mer tidsenlig bearbetning av dessa frågeställningar än hänvisning till nationell mentalitet 
och lynne. Se Lillhannus (2002) för en diskussion om dessa frågeställningar under beteckningen 
stereotyper. Lillhannus ansats ligger nära den tillämpade ansatsen i detta arbete. Skillnaderna ligger i 
att hon tillmäter individuell reflexion större betydelse i skapelsen av stereotyper och är dessutom 
mer intresserad av stereotypers innehåll (öppna, slutna, låsta) och effekter än deras skapelseprocess i 
form av en attityd om kulturskillnader som vardaglig kunskap. Att interkulturell kommunikation är 
interkulturell tas för givet istället för att tematisera den attityd som skapar idén om interkulturalitet i 
kommunikationen. 

 
417. I diskussionen om nationell tillhörighet hänvisas samma kulturella aspekter till landet man är 
bosatt i. Se citat på sid. 222. 
 
418. Min översättning. Original: “Many statements about cultural differences are based on national 
stereotypes which at best incompletely correspond with reality.” 
 
419. Min översättning. Original: ”väittämä jota argumentoidaan eri puolilta” [on] ”yleistä 
ongelmallisten kokemusten kohdalla.”  
 
420. Min översättning. Original: “some of the alleged cultural differences would appear to be no more 
than travellers’ tales”  
 
421. Deras verksamhet har emellertid ofta som konsekvens en oavsiktlig omdefiniering av 
verkligheten. 
 
422. Diskursen är intressant i detta sammanhang egentligen bara i fall av jämlika fusioner (Merger of 
Equals), eftersom ägandet och övertagandet ofta är självklart i företagsförvärv, dvs. när det ena 
företaget köper det andra. 
 
423. Även en motsats som stöder påståendet förekommer bland den mest globalistiska företagsledaren 
i undersökningen. Denne framförde på ett paradoxalt men slugt sätt att man i fusionen inte utgick 
ifrån att den var svensk-finländsk. Båda fusionsparterna innehöll även bolag från andra länder och 
dessa betraktades som jämbördiga kulturer med den svenska och finländska. Här väljer den operativa 
ledaren att betona den operativa ledningen av bolagen i högre utsträckning än ägarnas intressen. 
Men detta är i linje med det föregående att bolagens lokalisering konstituerar verkligheten, inte 
ägarskapet. Samtidigt innebär detta i ifrågavarande fall att företagsledaren kan upprätthålla en mer 
global profil, genom denna internationella strategi, än genom en betoning av ägandets förankring i 
två länder. 
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424. Min översättning. Original: “the tailoring and advertising of goods and services on a global or 
near-global basis to increasingly differentiated local and particular markets.” 
 
425. Jfr Lappalainen (2002b:240). 
      
426. Jag har upprepade gånger kunnat bevittna detta på vetenskapliga konferenser där olika personer 
definierats och beskrivits med nationella attribut, trots att dessa ofta exempelvis tillhört etniska 
minoriteter eller har haft invandrarbakgrund.   
 
427. Detta kanske skulle ha skett i ovan citerade fall med tillsättningen av en lokal chef. 
 
428. Om bakgrunden till Jantelagen: ”Lad os først slå fast, at de berømte ti bud (hvoraf det mest 
anvendte er det første: Du skal ikke tro at du er noget; stammer fra Aksel Sandemoses bog "En 
flyktning krysser sitt spor", der første gang udkom i 1933. Og hvis man skal finde frem til den 
oprindelige mening bag Janteloven, er det væsentligt at huske på at Sandemose skildrede 
forholdene inden for et bestemt socialt lag – arbejderklassen. De ti Jantebud udtrykker den angst 
og uvilje, som kollektivet inden for denne klasse nærer over for det individ, der skiller sig ud fra 
massen og vil frigøre sig for kollektivets tryk og ensretning. [---] Derimod fungerer undertrykkelsen 
inden for en kreds med samme sociale position.” (Andersen 1992;  http://www.sandemose.dk/) 
 
429. Jantelagen lyder:  
   1.Du skal ikke tro at du er noget.  
   2.Du skal ikke tro du er lige så meget som os.  
   3.Du skal ikke tro du er klogere end os.  
   4.Du skal ikke bilde dig ind at du er bedre end os.  
   5.Du skal ikke tro du ved mere end os.  
   6.Du skal ikke tro du er mere end os.  
   7.Du skal ikke tro at du duer til noget.  
   8.Du skal ikke le ad os.  
   9.Du skal ikke tro at nogen bryder sig om dig.  
  10.Du skal ikke tro du kan lære os noget.  
 
430. Eller kanske föreställer sig? 
      
431. Detta anses gälla för svenska förtagsledare, inklusive Parnevik (Fagerfjäll 1999:264-265). 
 
432.  Samt indirekt av Yrsa Stenius (1986:31-39) som beskriver socialdemokratins roll i Olof Palmes 
begravningsceremoni. Stenius hävdar att nationligheten i Sverige och Finland är olika. Hon 
koncentrerar sig på politisk nationalism och ser den finländska statsanknutna nationalismen, men 
hävdar att nationen inte har någon symbolisk innebörd för svenskar. De folkliga symboler som är 
förknippade med socialdemokratin representerar emellertid nationlighet i Sverige. 
 
433. Doxa innebär det som tas för givet (Broady, 1984, s. 62). Det är en tvingande kollektiv 
föreställning (Durkheim 1978:15-17) som innehåller misskända aspekter, förhållanden som inte kan 
tas upp till diskussion eller om vilka förmåga att diskutera saknas på grund av att alternativet till 
doxan är osynligt. 
 
434.  Min översättning. Original: “All the [British] papers, whether tabloid or quality, and whether left- 
or right-wing, address their readers as members of the nation. They present news in ways that take 
for granted the existence of the world of nations. They employ a routine ‘deixis’, which is 
continually pointing to the national homeland as the home of the readers.”  
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435. Jfr med tabellen i bilaga 2, där 66 procent av företagsledarna påstår sig kontinuerligt följa med 
utländska massmedia. 
 
436. Tians nyheter. Finlands reklamtelevisions (MTV) huvudnyhetssändning. 
 
437. Ekonominyheterna. 
 
438. Finlands största dagstidning. 
 

439. Hesari är slanguttrycket för Helsingin Sanomat. 
 
440. Dag Lindberg (1989:346-349) har beskrivit historien och åskådliggjort problemen omkring 
nordiskt TV-samarbete och i Nordisk tidskrift 6/1983 beskrivs i ett antal artiklar tidningspressens 
roll till det nordiska och grannländerna. 
 
441. Hufvudstadsbladet, Finlands största svenskspråkiga dagstidning. 

 
442. Direkt översatt Affärstidningen. En finländsk motsvarighet till Dagens Industri. 
 
443.  Direkt översatt: Det ekonomiska livet. 
 
444.   Europeiska Unionens f.d. justitieombudsman, socialdemokratiske ministern och landshövdingen 
Jakob Söderman beskriver i TV-programmet Lauantaiseura 7.10.2002 hur en retorisk strategi med 
en mytologisering av naturen (Åbolands skärgård, där han tillbringar sin semester) var effektiv och 
fick slut på en politisk argumentation. Söderman förklarade effektiviteten med nordbors närhet till 
naturen. Även i övrigt erbjuder intervjun med Söderman rikligt med vardagliga och rutinmässiga 
nationalistiska typifieringar.    
 
445. I företagens styrelser och på ägarhåll skulle kanske sådant lättare kunna hittas. Kalevi Tillis 
(1996) korta berättelse om Meritas fusion med Nordbanken pekar åt detta håll. 
 
446. Familjeföretag är annorlunda på denna punkt genom att ledningen ofta härstammar från ägarna. 
Men detta gör inte fusionen mindre känslig, snarare tvärtom. 
 
447. Min översättning. Engelska: “Management in the age of the multidomestic global business 
organization involves being caught up in a maelstrom of intellectual and organizational pressures. 
The intellectual challenge is obvious. [---] Of course, there is the basic need to be familiar with 
national histories and policies, government regulations, tax laws, and varying traditions of business 
law and customs.”  
 
448. Tuomo Peltonen (1993:25) hänvisar till det sociala kapitalets betydelse i karriärutvecklingen när 
finländska ekonomer söker sig utomlands till multinationella företag. Den finländska ekonomen 
rekommenderas bygga upp sitt informationsutbyte och sociala kapital kring sin kunskap om Finland 
och Skandinavien. Denna rekommendation avspeglar den finländska affärsvärldens tidiga 
internationaliseringsfas. Rekommendationen innehåller inga förslag om konstruktionen av global 
identitet och transnationalistisk attityd. 

 
449.  Däremot kritiseras svenska företagsledare i pressen av VD Gunilla Arhén (grundaren av 
chefsprogrammet Ruter Dam) för vekhet. Detta anses hänga ihop med en svensk “lagom” och 
“jantementalitet”. Konsekvensen blir enligt Arhén att svenska direktörer inte kan hävda sig i 
internationella företagsfusioner (Arhén 1999). 
 
450. Irma Swahn, flygvärdinna på Finnair, beskriver i GT med Bitterljuva minnen hur det fanns en 
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epok där finländska affärsmän bar sig åt och klädde sig ociviliserat. Nu är allt annorlunda: “Också 
finnen har anammat den europeiska dresskoden och flygresan har mist mycket av sin glamour och 
mytiska tjusning” (Swahn, GT 2.10.2002) Kolumnen rubriceras som slutsatsen att det inte blir 
någon kulturkrock i fusionen mellan Telia och Sonera. En artikel i Göteborgs-Posten (december 
2002) rubriceras däremot med att “det är bäddat för kulturkrock” i TeliaSonera-fusionen och att det 
sammanhänger med olika nationella kulturer och “Nationsstrid bakom avsked” (30.3.2004). 
 
KAPITEL 13: 
 
451. Min översättning. Engelska: “In which forms and forums is world society lived, experienced, 
socially perceived and practiced – in such a way as to become actual?” 
 
452. Se appendix 2 med sammanställning av resultaten i tabellform. 
 
453. Undersökningens validitet och reliabilitet är bristfälliga. 
 
454.  Förutom vid fallet nationalstatligt protektionistisk globalism (jfr Kiljunen 1999; Beck 
2000a:124-128). Detta är dock inte relevant bland de aktörer som analyserats i detta arbete och hela 
diskursens meningsfullhet kan ifrågasättas. Det är tveksamt om sådant egentligen är någon 
globalism. 
 
455.  Således är många globaliseringsteorier globalistiska i och med att de tar avstånd från 
nationalstaten och nationalismen som möjliga och meningsfulla analysenheter. 
 
456. Citatet visar också hur globalismen och den vardagliga nationalismen kan på ett inkoherent sätt 
gå hand i hand så att historien inte lineärt leder från det ena till det andra. Det är med nationella 
argument som globalismen framförs. Avsaknaden av linearitet kan kanske teoretiskt anses utmana 
den framlagda tesen i arbetet. De empiriska resultaten stöder dock tesen om att tankestrukturerna inte 
är globalistiska – i den mån globalismen är något tidsmässigt bortom det nationella sättet att tänka. 
 
457. Se Magnus Hallberg (2001:139-145) för en mer detaljerad beskrivning av huvudkontorets 
lokalisering. Informationen som läggs fram stöder tanken om en bakomliggande globalism. 
Samtidigt är den i växelverkan med nationalismen genom att varken Sveriges eller Finlands 
huvudstäder dög som lokaliseringsort för huvudkontoret. 
 
458. Erkki Liikanen (1995:14-15) berättar i Brysselin päiväkirjat 1990-1994 att den existerande 
begränsningen av utländskt ägande var ett av de teman som kom upp i EU- 
medlemskapsförhandlingarna från både Finlands och EU:s sida. Enligt Liikanen var de finländska 
motiveringarna svaga och försvaret av begränsningarna svårt (ibid.). 

 
459. Min översättning. Original: ”globaalin yhteistyön kieli on useimmiten liike-englanti.” 
 
460. Denna tes har vittgående konsekvenser för den presenterade teorin genom att globalismens och 
livsestetikens och konsumeristiska identitetskonstruktionens samband skapar en situation där 
konflikter i livsvärlden egentligen är ovidkommande för globalister. Globalister genomgår med 
andra ord inte en fenomenologisk globalisering och omsocialisation utan de “shoppar” till sig en 
identitet. Men de kanske redan har genomgått en fenomenologisk globaliseringen och nu är i 
enlighet med systemglobaliseringens fenomenologi globalistiska. 
 
KAPITEL 14: 
 
461. Jfr Max Weber (1977:138-160) och Alfred Schutz (1970:275-293), för att undvika feltolkningar 
och missförstånd kring vad idealtyper står för. Den presenterade idealtypen äger ingen empirisk 
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korrespondens trots att den induktivt byggts upp på basis av de intervjuer som genomförts. Att dra 
slutsatser om direktörerna är vardagligt nationalistiska till sin habitus på det sätt som framläggs i 
idealtypen är en förenkling och brott mot idealtypens logik. Trots detta kan sådana vardagligt 
nationalistiska element återfinnas hos de intervjuade direktörerna. Idealtypen är heller inget praktiskt 
recept enligt vilken verkligheten kan manipuleras eller konstrueras. Genom dess tankemässiga 
ensidighet bör man undvika användningen av idealtypen för praktiska ändamål. 
 
462. Habitusanalysen är följaktligen bredare i sitt omfång än en rent fenomenologisk analys.   
 
463. Denna kategori har presenterats innehållsligt i anslutning till företagsledarnas diskursiva sätt att 
tala nationellt. Nedanstående tillägger inget till detta. 
 
464. Detta element åskådliggörs ofta i populärkulturens symbolspråk. Radiolinjas mobiltelefon-
reklam, bastusymboliken och ölreklamen i Finland använder dessa ingredienser. 
 
465.  Detta är dock ett antagande som inte görs i avhandlingen. Forskningsuppgiften utgörs inte av 
företagets framgång, eller de spårade tankekategoriernas affärsmässiga konsekvenser. Sådana 
forskningsuppgifter skulle kräva annorlunda uppläggning och en grundlig diskussion av förhållandet 
mellan individualitetens och strukturella omständigheters respektive betydelser för affärsföretags 
framgång. Upplägget i detta arbete är för ensidigt ideationellt för att tillåta sådana slutsatser. Det är 
dock intressant att notera chefsbytens konsekvenser för börsbolags aktiekurser, eftersom de kan 
påverkas på rätt häpnadsväckande sätt av sådana byten. Å andra sidan förklaras t.ex. ABB:s 
framgångar även med andra än företagsledaren Barneviks insatser, trots den mytbildning som 
personen omringats av. Strukturella faktorer anses ha haft betydelse (Fagerfjäll 1999:265). 
 
466. De kan dock vara mer nationalistiska på andra indikatorer. 
 
467. Siffrorna är sällan entydigt jämförbara (Flecker & Simsa 2001:171) i motsats till vad en ideologi 
omkring mätning och metrik gärna framför. Därför uppstår tolkningsmöjligheter omkring 
lönsamhetssiffrorna. 
 
468. Hos dessa kategorier måste emellertid idealtypen byggas upp av delvis andra element.    
 
KAPITEL 15: 
 
469. Agne Lundquists översättning till svenska från svensk upplaga (Weber, 1978, s. 22). 

 
470.  Det är fantasieggande att spekulera omkring historiska kulturmöten (t.ex. i samband med 
folkvandringar) som subjektiva metamorfoser. Men dessa kulturmöten har knappast varit lika 
folkliga och snabba, inomgenerationella livshistoriska processer (med undantag av buddhismen och 
frälsningsreligionernas konversioner) som dagens fenomenologiska globalisering är. De har 
vanligtvis inte inneburit folkligt snabbt utvidgande horisonter. 

 
471. De växande julklappshögarna, med nya manicker av allehanda slag får åskådliggöra detta. Idag 
avstår många människor helt från julklappar. 
 
472. Toffler (1973) fokuserar i huvudsak det senare. 
 
473. De är stabila bland annat genom den repetition och habitualisering som människor skapar och 
genom vilken de uppnår en ontologisk trygghet. Anthony Giddens (1994; 1999) framför en motsatt, 
på sätt och vis mer deterministisk tolkning där förändringens snabbhet nedmonterar traditioner, gör 
vardagsuniversa labila och kräver repetition för att ontologisk trygghet skall kunna bibehållas. Och 
det man får ontologisk trygghet av kan man skapa addiktion till. I följe en giddensiansk tolkning blir 
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regressionen till en upprepning av vardaglig nationalism en psykologiskt förväntad reaktion i en 
snabb förändring. Denna tolkning medför m.a.o. nationalismens accentuering i globaliseringen (se 
Giddens 1999:36-50). Fördelen med Giddens tes är att den visar varför globaliseringen inte sker 
lineärt och hur nationalismen också skapas av globaliseringen. Men en fenomenologisk 
utgångspunkt utgår i högre utsträckning från vardagslivets ursprungligen ordnade karaktär för 
aktören. Med denna utgångspunkt åskådliggörs samma avsaknad av linearitet genom diskussion av 
habitus hysteresis som analyseras i nästa avsnitt. Nackdelen i Giddens ansats är nämligen att den 
reflexiva analytiska kartläggningen av globaliseringen leder till analysen av andra fenomen utifrån 
slutsatser om globaliseringens konsekvenser. Giddens förespråkar (hegelianskt) i dialektiken mellan 
teori och vardagsverklighet, meningsskapande doktriners nödvändighet och gör sig skyldig till det 
hegelianska felslutet att i dialektiken mellan teori och praktik blir teorins verklighet härskande. 
Sålunda hamnar Giddens i en situation där nationalismen betraktas snävt ideologiskt och politiskt 
som någonting meningsskapande och värt att dö för; som fundamentalism. 
 
474. Jfr Floridas (2002:144-152) diskussion om den ständiga upplevelsen av tidsbrist i dagens 
arbetsliv och kreativa ekonomi. 

 
475. Vissa intervjuutdrag om de transnationella fältens egenskaper, som presenterats i del två, fungerar 
även här som illustration av företeelsen. Alla dessa nämnda praktiker för fenomenologisk 
globalisering sammanhänger med de transnationella fälten. 

 
476. Min översättning: Original: ”Globaalitalouden osana toimivalle yksilölle fuusiokulttuurin 
omaksuminen on osa luontaista kehitystä siirryttäessä paikallisesta ja kansallisesta kansainväliseen 
toimintaympäristöön.”  
 
477. Men inte naturlig utan socialt skapad.  
 
478. Det är inte svårt att förstå den olust som andra generationens invandrare upplever vid den 
ständiga frågan var de härstammar ifrån. Dessa individer har levt hela sitt liv i landet och är ofta 
tveksamma över de nationella etiketternas informationsvärde. 
  

479. Andra sidan av både det nationalistiska myntet som visar den fenomenologiska globaliseringens 
konsekvenser och det mynt som handlar om vardagliga tankekategorier och uttrycklig 
identifikatorisk nationalism. 
 
480. Min översättning. Original: “Indeed, that very interdependence, by bringing disparate cultures 
into close proximity and revealing their differences openly, encourages ethnic and historical 
comparison and the proliferation of fragmenting ethnic nationalisms. When to this is added the 
power of modern mass telecommunications to amplify and broadcast these cultural differences and 
historically unique characters, our initial paradox [of coalescence and of dissolution] falls into place.  
  Similarly, the growing interdependence of state systems in various regions of the world, as well as 
the United Nations, highlights the differences of cultures and binds many people more closely to an 
ethno-history and heritage that they feel may be under threat. The sense of irreplaceability of one's 
own culture values becomes more acute when global uniformities become more salient.” Jämför 
Guibernau (1996:132-133) som framför motsvarande tes. 
 
481. Detta är en aning förvånande mot bakgrunden av Smiths allmänna teoriram, som hävdar att 
nationerna har en etnisk kärna och bygger på en urgammal etnonationalism. 
 
482. En kamp mot riddare, när riddarna för länge sedan försvunnit från scenen. Väderkvarnarna får 
agera riddare i denna hopplösa och tragiska kamp (Cervantes 1989). 
 
483. Men även de extrema nationalismerna är uttryck för habitus hysteresis. 
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484. Bourdieus användning av hysteresisbegreppet utgick också från en sådan, för att inte säga 
traditionellt marxistisk utgångspunkt.  
 
485. Då ligger även en evolutionism i närheten. Denna bygger ofta på ett normativt missförstånd att 
det nya är på något sätt bättre, och mer utvecklat än det tidigare. 
 
486. Min översättning. På Engelska: “The presence of the past in this kind of false anticipation of the 
future performed by the habitus is, paradoxically, most clearly seen when the sense of the probable 
future is belied and when dispositions ill-adjusted to the objective chances because of a hysteresis 
effect (Marx's favourite example of this was Don Quixote) are negatively sanctioned because the 
environment they actually encounter is too different from the one to which they are objectively 
adjusted. In fact the persistence of the effects of primary conditioning, in the form of the habitus, 
accounts equally well for cases in which dispositions function out of phase and practices are 
objectively ill-adapted to the present conditions because they are objectively adjusted to conditions 
that no longer obtain.” 
 
487.  Det vore intressant att återvända till informanterna om tio år med samma undersökningsstrategi 
om arbetslivsmemoarer och personliga hobbyn och livsinriktningar för att se om subjektiva 
metamorfoser till globalism och kosmopolitism inträffat. 
 
488. Min översättning. På engelska: “An institution, even an economy, is complete and fully viable 
only if it is durably objectified not only in things, that is, in the logic, transcending individual agents, 
of a particular field, but also in bodies, in durable dispositions to recognize and comply with the 
demands immanent in the field.” 
 
489. Detta uttryck lär inte vara etablerat i Sverige, vilket gör tolkningen av innebörden svår. Uttrycket 
torde hänvisa till att the big boy (den stora direktören) är arketypiskt finsk. Det kunde spekuleras 
huruvida ”luktar” är bokstavligt menat och hänvisar till alkohol eller till arbetarklass (en kvarlämna 
från den tid då den traditionella industriarbetarklassen luktade svett p.g.a. hård arbetstakt och 
bristande möjligheter att duscha på jobbet efter arbetsdagen). Sådana tolkningar går på intet sätt att 
föra i bevis och är heller inte särskilt sannolika i detta specifika fall. 
 
490. Åsikten om finländarnas dåliga språkkunskaper ser ut att vara rätt allmänt utbredd i Sverige, där i 
en survey endast 16 procent av respondenterna ansåg språkkunnigheten vara ett ord som 
kännetecknar finländare. Bland företagsledarna var procentsatsen något högre (20 %) (Sjörén 1994). 

 
491. Min översättning. På engelska:  “undertakings of collective mobilization cannot succeed without 
a minimum of concordance between the habitus of the mobilizing agents (prophet, leader, etc.) and 
the dispositions of those who recognize themselves in their practices or words.”  
 
492. Jag har berättats en förstahands historia från ett it-företag, aktivt i Finland, om en konflikt vid en 
fest som omedelbart ledde till en delning av gruppen i finländare kontra utlänningar. 

 
493. Detta torde vara ett allmänt problem i traditionellt nationella företag med transnationella 
expansionsambitioner. Det är också ett regionalt problem i utvecklingen mot den globala tidsepoken 
i områden där attityden från Don till vapendragare präglas av sådan hysteresis. 

 
494. Min översättning. På engelska: “the hysteresis of  habitus is doubtless one explanation [---] of the 
frequently observed incapacity to think historical crises in categories of perception and thought other 
than those of the past, however revolutionary.” 
 
495. Det finns också sådana ideologiska riktningar (bl.a. förespråkade av konsulter) som hävdar att 
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individen skall delta i globala sammanhang med en “sund nationell självkänsla” (jfr Laine-Sveiby 
1987). 
 
496. Skillnader mellan transnationella aktörer inom olika industrier och branscher förekommer 
säkerligen också. En undersökning av dessa skillnader vore en intressant industrihistorisk och -
sociologisk forskning, men faller utanför området för denna avhandling. 
 
497. Ekonomins och teknikens seger och den åtföljda tidens krympning i den västerländska kulturen 
och dess grekisk-romerska kulturarv kan också illustrera västerländska kulturens ålderdom, för att 
tänka i von wrightska, toynbeeska, och spenglerska banor. De kanske kommer att ersättas av en New 
Age-rörelse och globalism med andra kosmologier och filosofier än de som finns i den av grekisk-
romersk kultur och upplysningstiden influerade västerländska civilisationen (jfr von Wright 
2002:165). Västerlandet har enligt von Wright kämpat för herravälde över rummet (ibid.:177). Det 
kanske är en ny rumsuppfattning och därtill hörande sociala arrangemang som krävs för att väst skall 
kunna vara den som för världen in i en global epok. Kanske en ideologi om någon icke-platsbunden, 
men trots allt rumslig naturresurs, t.ex. vatten eller luft kunde erbjuda bränsle för rörelsen mot den 
globala epoken. I Stockholm finns, vid Nybroviken ett miljömonument som donerats av Carl XVI 
Gustaf, som indikerar föroreningar i luft och vatten. Monumentet som invigdes 1994 är globalistiskt. 
Samtidigt visar den i sin anspråkslöshet globalismens undanskymda roll för närvarande. Nationella 
monument är vanligen av annan kaliber. (Se: http://www.focusneon.se/miljtext.html). Men i Sverige 
finns fragment av globalistisk symbolik genom att den stora idrottsarenan Globen har samband med 
sådana tankegångar och är utformad som ett klot. 
 
498. En resignation kan skönjas bland europaparlamentariker i deras försök att upplysa den nationella 
allmänheten om den nya globala verkligheten. Det finns eliter som styr trots att dominerande 
samhällsdiskurser och opinioner är oförenliga med kategorierna som gäller för eliten. Det skulle 
innebära ett politiskt självmord att avslöja de giltiga kategorierna. Ty samma nationella splittring 
existerar fortfarande i Europa som under hela 1900-talet. Splittringen kan vara med om att igen ta det 
initiativ från Europa som det fått efter den bipolära världsordningens sammanbrott (jfr Toynbee 
1949a:87-94). 

 
499. Jfr Berger & Luckmann (1991:149-157, 160) för en diskussion om primärsocialisationens 
betydelse för de samhälleliga kunskapskategoriernas uppkomst. 
 
500. Forskningsprojektet Kansalaisuus, kansallisuus ja erot koulussa (Medborgarskap, nationalitet 
och skillnader i skolan) som leds av Tuula Gordon och Elina Lahelma har genomfört sådan 
forskning. Forskning har gjorts om t.ex. tonåringars normalitetsbetonande nationalism i skolan 
(Tolonen 2002) och hur nationalitet konstrueras bland förskolebarn, samt i läroplanen och på ett 
genusspecifikt sätt (Lappalainen 2002a; 2002b). Henri Tajfel (1981:187-206) beskriver på ett 
könsneutralt sätt med stöd av experimentell empirisk forskning hur nationalism börjar förekomma 
bland barn. 
 
501. Min översättning. Original: “[---] the modern nation-state is the product of an international age.” 
 
502. Sovjetunionens val av stalinistisk politik inriktad på stark stat istället för trotskism har också 
inneburit samma hinder. 

 
503. I en kampanjreklam i Stockholm 2003 med rubriken ”Det ser ut att lag Nord skiter i 
sammanslagningen” belyste Lutherhjälpen slagkraftigt detta förhållande. I bilden är festklädda 
människor samlade runt ett bord, överfyllt med mat. I reklamen, som anspelar på det i Sverige 
populära TV-programmet Robinson, hänvisas till den nordliga världens egoistiska ignorans av 
världens förening. 
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504. Castells (2001:138) drar emellertid motsatt slutsats på basis av ekonomisk och politisk 
information och motiverar globaliseringsargumentet med handelns större omfattning mellan än inom 
regionerna och de olika regionernas lösa institutionella karaktär. Regionaliserings- kontra 
globaliseringstesen är ett stridsfält där olika slutsatser kan dras beroende på vad av ekonomin som 
uppmärksammas. 

 
505. Den egentliga Nordek föll ju på kombinationen av neutralitet, nordiska närmanden till EEC och 
Sovjetunionens inställning till dessa för drygt 30 år sedan (Koivisto 2001). 

 
506. Detta kan kallas de slutna systemens perspektiv, i motsats till teorin om öppna system. 
 
507. Sålunda är exempelvis tornedalsfinnar nationellt svenskar och finlandssvenskar finländare. 

 
508. En survey från 1994 visar att 52 procent av företagsledarna och 59 procent av journalisterna i 
Sverige instämde i påståendet att levnadsstandarden i Finland är betydligt lägre än i Sverige (Sjörén 
1994:9). 
 
509. Den misslyckade fusionen mellan Telia och Telenor kan också sättas i ett sådant perspektiv (jfr 
Tienari et al. 2003:383, 388). Tolkningarna i Norge och Sverige var motsatta om fusionens kapsejs.  
 
510. Detta förekom exempelvis i aktualitetsprogrammet A-plus i Finlands television 18.4.2002. Men 
massmediediskurserna uttrycker sådant i högre utsträckning än vad som kan tänkas förekomma inne 
i företaget. 
 
511. Frågeformuläret finns i sin helhet, inklusive följebrev, i Helander 1999.  
 




