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Abstract 

C-uppsats, statsvetenskap av Oskar Hill Cedergran, HT 07, ”aktörer och strukturer inom 

svensk statsvetenskap - En granskning av tre statsvetenskapliga bidrag till aktör – 

strukturdebatten” Handledare: Mats Lindberg 

 

   The purpose of this essay is to critically review three different contributions to the 

agency – structure debate from a political science perspective. The theories which I will 

examine are Lennart Berntsons theory from 1974, Lennart Lundquists from 1984 and 

Walter Carlsnaes from 1992. These political scientists all have different perspectives to 

the problem. My opinon is that the agency – structure debate is the main problem within 

the social science. My aim is to compare three theories that is of importance to the 

problem. But I also want to show that there are problems with each of these theories. No 

one really solves the problem. I want to shed some light on the different problems which 

these theories encounter and I also want to show were the solution to these problems 

might be found. 

   It is obvious that the theories have a similar view on the actor (or agent). Each see the 

actor as both an individual and a collective, such as a party, state or an organisation. They 

also see the actor in a constant relation to the society. The two main differences between 

the theories is when it comes to defining the structures and when it comes to trying to 

connecting the actor with the structure. Berntson sees the connection as mainly 

classoriented and this provides valuable knowledge to the debate. However, compared to 

Berntson, Lundquists theory is more thoroughly worked out when it comes to providing 

knowledge to how agents are affected by structures. This, I would say is the biggest 

advantage with Lundquists theory. Finally, Carlsnaes theory, compared to both Berntson 

and Lundquist, is the least developed one, at least when it comes to defining both the 

actor and the structure. Though, I still consider his theory of importance. This is because 

his contribution to the knowledge on how we might explain structural change. 

 

Keywords: aktör, struktur, agency, actor, structure, Berntson, Lundquist, Carlsnaes, 

political science, statsvetenskap, statskunskap
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Sammanfattning 

   Uppsatsen är ämnad att belysa en debatt som rör vad jag menar är ett av de mest 

grundläggande problemen inom modern samhällsvetenskap. Syftet med uppsatsen är att 

jämföra tre svenska statsvetenskapliga forskningsansatser som berör aktör – 

strukturproblematiken. På detta sätt vill jag visa på, och problematisera, olika sätt att dels 

förbinda aktör och struktur och dels olika sätt att definiera begreppen. Fördelen med att 

jämföra teorier är att respektive teoris svagheter och styrkor enklare kan belysas.  

   Det framkommer att det råder konsensus vad det gäller synen på aktören. Samtliga 

teoretiker ser dels aktören i en ständig relation till samhället och dels som både ett 

kollektiv och en enskild individ. Det råder emellertid viss skillnad vilka egenskaper som 

kan tillskrivas aktören, men den övergripande synen på densamme präglas av enighet. 

   Om det råder konsensus vad det gäller aktören, präglas synen på strukturerna av större 

meningsskiljaktigheter. Berntsons ser, i och med sin marxistiskt influerade teori, 

samhällsstrukturen som fastlåst, medan både Lundquist och Carlsnaes ser strukturen som 

ett beständig, men aldrig låst. De två senare menar att vi aldrig kan betrakta strukturen 

som låst, eftersom samhällelig förändring då blir en omöjlighet.  

   Vad det gäller kopplingen mellan aktör och struktur betraktar jag framför allt 

Lundquists bidrag som det mest genomarbetade. Berntsons klassorienterade teori bidrar 

dock även den till förståelse av problematiken. Av de tre är Carlsnaes teori den minst 

utvecklade när det gäller kopplingen mellan aktör och struktur. Carlsnaes teori bidrar 

emellertid med intressanta synpunkter på hur vi bör förstå samhällelig förändring.  

   En av de mest intressanta slutsatsarna i denna uppsats är att ingen av de tre ansatserna 

motsägelsefritt löser problematiken.  
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Förord 

…”vår bild av den fysiska verkligheten motsvarar inte den faktiska verkligheten. De 

flesta människor lever halvt i dvala, omedvetna om att det mesta som de håller för sant 

och självklart är en illusion som framkallats av suggestioner från den sociala 

omgivningen. Vetande börjar alltså med att våra illusioner krossas. Att veta betyder att 

tränga genom ytan för att nå till rötterna, dvs. orsakerna. Att veta betyder inte att äga 

sanningen, det betyder att genomtränga ytan och att sträva aktivt och kritiskt för att 

komma allt närmare sanningen”  

Erich Fromm, Att ha eller att vara?(1976/2003: 67) 

 

Trots att jag står som ensam författare på uppsatsen är det några personer som på olika 

sätt varit av stor hjälp vid skrivandet. Jag är ingen vän av tacktal där hela världen 

avtackas. Men här känner jag att det är några som förtjänar lite extra utrymme.  

 

För det första vill tacka Patrik Karlsson som under bland annat promenader, 

telefonsamtal, fester och fikastunder utstått mitt ständiga tjat om varför aktör – 

strukturproblematiken är den grundläggande uppgiften för samhällsvetenskapen att lösa. 

Du ska även ha ett stort tack för korrekturläsningen.  

 

Den andra personen jag vill tacka är Pär Isaksson för många givande och intressanta 

samtal.  

 

Självklart vill jag även rikta ett tack till min handledare Mats Lindberg som trots denna 

svåra tid tog sig tid och lyssnade på mina idéer och kom med intressanta synpunkter. 

 

TACK! 
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1.1 Inledning och syfte 
   Uppdelningen mellan aktör och struktur finns i alla de moderna samhällsvetenskapliga 

disciplinerna. Det vore fel av mig att säga att debatten startade med Emile Durkheim och 

Max Weber, även om dessa två samhällsveteskapliga förgrundsfigurer är starkt kopplade 

till den. Debatten går längre tillbaka än till i början av 1900-talet när dessa var 

verksamma. Den har sitt ursprung i frågan huruvida människan kan sägas ha en fri vilja 

eller ej, debatten om frihet kontra determinism. Webers och Durkheims olika 

angreppssätt vad det gäller studiet av samhället visar dock på den spänning som finns 

mellan aktör och struktur och anses således ofta som aktör – strukturdebattens naturliga 

starpunkt. Kraftigt förenklat beskriver Weber samhället utifrån de handlande aktörerna 

medan Durkheim placerar förklaringskraften hos strukturerna. Trots att Weber och 

Durkheim idag framförallt räknas som sociologins fäder så har de även en självklar 

relevans för statskunskapen. Många nutida statsvetenskapliga forskningsansatser ägnas åt 

frågor som har att göra med intentioner, handlande, strukturer, samhällsstrukturer, 

institutioner och mänskligt agerande. Forskningsansatser med fokus på handlande, 

agerande och subjektiva aktörer står dock ofta i motsättning till ansatser som fokuserar på 

strukturer och institutioner. Mycket forskning utgår från ett av dessa perspektiv. Den 

självklara utgångspunkten inom statsvetenskapen har varit aktören. Fler och fler har 

emellertid anslutit sig till framförallt Durkheims men även Marx tankar om strukturer 

(Rundqvist 1998: 3). Aktör – strukturdebatten har, som tidigare nämnts, en lång historia 

och redan Karl Marx satte fingret på problemet 1852 när han skrev: 

 

”Människorna gör själva sin historia, men de gör den inte efter eget gottfinnande, inte under 

omständigheter som de själva valt utan under omständigheter, som är omedelbart för handen 

givna och redan existerande.”(Karl Marx 1852/1981) 

 

   Aktör – strukturproblematiken har även gått under många namn. Den har inom olika 

områden och discipliner kallats för eller liknats med dikotomierna individ – samhälle, 

mikro – makro, frihet – determinism, aktör – system och subjektivism – objektivism med 

flera. Dessa begreppspar hänvisar egentligen inte till exakt samma sak som aktör – 
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strukturproblematiken. Det finns stora likheter men även väsentliga olikheter1. 

Gemensamt för dessa är dock synen på människan i en ständig kamp mellan det stora och 

det lilla och mellan begränsning och frihet. Människans vardag tycks så att säga präglas 

av en dubbelhet. Trots att vi känner oss fria är det ändå något som begränsar vårt 

handlingsutrymme. Klasstrukturer lever kvar trots vår vilja att bli av med dem. Det 

faktum att en så liten del av studenterna inom högre studier kommer från så kallade 

studieovana miljöer synliggör en strukturell begränsning. Samtidigt händer det saker i 

samhället som pekar på att strukturerna kan och har förändrats. Kvinnans roll i samhället 

har stärkts. Kvinnorna har fått rösträtt och i dag ser vi fler och fler kvinnor i både 

politikens och företagens toppar. På samma sätt ser vi vissa människor som gör så kallade 

’klassresor’, det vill säga, bryter med klasstrukturen.  

   Jag menar att all samhällsvetenskap bygger, vare sig forskaren är medveten om det eller 

ej, på teoretiska antaganden som kan uttryckas i termer av aktör eller struktur. Många 

framstående samhällsvetare har under de senaste 20 – 30 åren understrukit betydelsen av 

att förena de två ansatserna - att utgå ifrån en aktör - strukturansats (se till exempel 

Bauman 1973, Giddens 1979, Lundquist 1984 och Rothstein 1988). Margaret Archer har 

bland annat sagt att aktör - strukturproblemet med rätta har kommit att betraktas som den 

grundläggande frågan inom modern samhällsteori (Archer 1988 xi). Till de mest kända 

aktör - strukturteorierna räknas framförallt Jürgen Habermas livsvärld – systemteori, 

Anthony Giddens struktureringsteori och Pierre Bourdieus habitusteori2. Dessa tre 

framstående teoretiker har med olika fokus försökt förena aktör och struktur. De har dock  

gemensamt att de anser att begreppen aktör och struktur inte kan förstås meningsfullt 

annat än i relation till varandra. Aktör och struktur tycks enligt dessa vara ömsesidigt 

beroende och jag är benägen att hålla med. Strukturer skapas och reproduceras genom 

aktörerna samtidigt som strukturerna påverkar och delvis skapar aktörer. Aktör – 

strukturproblematiken präglas dock inte bara av vad som ska förklaras av aktörs- 

respektive strukturfaktorer, utan problemet rör ett helt komplex av frågor.  

                                                 
1 För en övergripande redogörelse för de olika dikotomiernas likheter och skillnader se Layder, D 
1994/2006. 
2 För en övergripande redogörelse för bland annat Habermas, Bourdieus och Giddens aktör – strukturteorier 
se Lundin, E 2004. 
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   Det är den statsvetenskapliga synen på aktör – strukturproblemet denna uppsats 

kommer att beröra. Problematiken är av framför allt metateoretisk relevans och fångar 

egentligen in hela det samhällsvetenskapliga projektet. Det vill säga hur samhället är 

uppbyggt och hur det fungerar. Inom statsvetenskapen kan problematiken relateras till 

frågor som har att göra med hur stort handlingsutrymme partier, stater och organisationer 

har. Svensks statsvetenskaplig forskning som berör problematiken har bland annat utförts 

av Lennart Berntsson (1974), Bo Rothstein (1986, 1988 och 2003), Walter Carlsnaes 

(1992), Lennart Lundquist (1984 & 1987) och Mikael Rundqvist (1998). Samtliga dessa 

statsvetare är företrädare för den kombinerade aktör – strukturansatsen, vilken också är 

min ståndpunkt. Bo Rothstein går i en artikel från 1988 igenom hur man inom svensk 

forskning hanterar aktör – strukturproblematiken. Han noterar att det inom 

samhällsvetenskaplig forskning blir allt vanligare med försäkringar om att aktör – 

strukturproblemet berörs. Enligt Rothstein (1988: 30) befinner sig dock aktör – 

strukturproblematiken bara på besvärjelsenivå och problemet är långt ifrån löst. Till 

skillnad från Rothstein går Mikael Rundqvist i sin avhandling så långt att han påstår att 

det är en omöjlighet att reducera verkligheten till en nivå. Ensidig forskning med fokus på 

antingen aktör eller struktur är inte genomförbar. Aktörsfaktorer smyger sig på 

strukturförespråkarna och strukturfaktorer på aktörsförespråkarna. Enligt Rundqvist är 

det således svårt att inte tillämpa aktör – strukturansatsen (Rundqvist 1998:5). Rundqvist 

tror heller inte på någon slutgiltig lösning på problemet utan denna bör variera från fall 

till fall. I linjen med Rundqvist är jag inte heller någon förespråkare för en 

universallösning, men jag betonar ändå vikten av en fortsatt studie av problemet. Detta 

för att jag, i likhet med Rothstein, anser att det fortfarande finns mycket arbete kvar att 

göra på området.  

   Målsättningen är att teoretiskt analysera tre svenska statsvetenskapliga 

forskningsansatser som berör aktör och struktur. Uppsatsen är avsedd att sprida ljus över 

en debatt som rör vad jag menar är ett av de mest grundläggande problemen inom 

modern samhällsvetenskap. Syftet med uppsatsen är att jämföra tre svenska 

statsvetenskapliga forskningsansatser som berör aktör – strukturproblematiken. På detta 

sätt vill jag visa på, och problematisera, olika sätt att förbinda aktör och struktur. 

Fördelen med att jämföra teorier är att respektive teoris svagheter och styrkor enklare kan 
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belysas. Målsättningen är att inbördes jämföra och diskutera hur synen på aktör och 

struktur och kopplingen dessa emellan skiljer sig i de olika ansatserna. Förhoppningsvis 

kan denna studie medverka till ökade insikter om aktör – strukturproblematiken i relation 

till samhällsvetenskapen i allmänhet och statskunskapen i synnerhet. 

 

1.2 Varför en aktör - strukturansats? 

   I texten ovan berörde jag att forskare har haft olika sätt att bedriva sin forskning. Vissa 

utgår från aktören, vissa från ett strukturellt perspektiv och vissa från båda två, det vill 

säga ett aktör – strukturperspektiv. Såldes finns de tre perspektiv på problematiken. (1) 

aktörsperspektivet, (2) strukturperspektivet och (3) aktör - strukturperspektivet. Jag ska 

nu kortfattat gå igenom problemen med att antingen utgå ifrån ett aktörs- eller ett 

strukturperspektiv och följaktligen motivera varför jag förespråkar det tredje alternativet.  

   En analys med aktörsperspektiv utgår ifrån att enskilda individer handlar rationellt. Det 

vill säga att en aktör ställer upp mål och försöker realisera dessa med hjälp av olika medel 

och med minsta möjliga resursinsats (Rothstein 1988: 29). Alltså om individen föredrar a 

framför b och b framför c så föredrar denne även a framför c. Rothstein (Ibid) ställer sig 

frågande till vad en sådan ansats har för förklaringskapacitet och jag är benägen att hålla 

med. Individens mål tas för givna och är i viss forskning även oföränderliga. Rothsteins 

resonemang är följande. 1. Om vi antar att aktörernas värderingar är slumpvis fördelade i 

tid och rum (det vill säga inte strukturellt givna) samtidigt som 2. värderingarna säger 

aktören vad de vill göra och om 3. värderingarna avgör aktörens beteende 4. så säger man 

inget annat än att ”människor gör som de gör därför att de vill göra som de gör”(Ibid). 

Detta är bara ett upprepande av data, människor gör saker för att de gör saker. För att 

förklara aktörers värdering krävs följaktligen även strukturella förklaringar. Det vill säga 

varför aktören har de mål som denne har och även hur dessa har uppkommit. Problemet 

är följaktligen inte att aktörsbaserade ansatser avstår från strukturella förhållanden, utan 

att de tar dem förgivna (Johnson 2001: 100).  

   Strukturella förklaringar i sin tur har av flera orsaker även dessa stora problem med att 

ge en tillfredställande bild eller förklaring av samhället. För det första har många 

strukturanalyser problemet med att de tillskriver strukturerna ett eget medvetande och en 

egen vilja. Aktören försvinner helt, vilket måste ses som problematiskt, eftersom 
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strukturer inte kan bestå av något annat än mänskligt handlande. Strukturerna skulle inte 

existera om det inte vore för människan (Rothstein 1988: 30). Vidare kan strukturella 

förklaringar inte förklara förändring. Om det inte vore för mänskligt handlande skulle 

inte strukturerna vare sig finnas eller förändras. Mänskligt handlande behövs alltså för att 

förklara både strukturernas reproduktion och förändring.  

    

1.3 Material, disposition och metodfrågor 

   Uppsatsen har sex kapitel. I kapitel 1 presenteras en kortare genomgång av aktör – 

strukturproblematiken. Där presenteras även uppsatsens syfte, metod och material. I 

Kapitel 2 presenteras ett av de första svenska bidragen till aktör – strukturdebatten, 

nämligen Lennart Berntsons marxistiskt influerade partiteori. På detta stadium sker ingen 

större diskussion om teorins eventuella svagheter och styrkor. Detta sker istället i Kapitel 

3 i vilket Lennart Berntsons bidrag relateras till Lennart Lundquists aktör – 

strukturbidrag. I Kapitel 4 relateras sedan både Berntsons och Lundquists bidrag till 

Walter Carlsnaes aktör – strukturteori. I kapitel 5 följer sedan en avslutande diskussion 

om hur respektive teoretiker definierar aktör, struktur och hur de förbinder dem. De olika 

bidragens styrkor och svagheter kommer att relateras till varandra. I det avslutande 

kapitlet (kapitel 6) följer sedan en kortfattad diskussion om aktör – strukturdebattens 

relevans och konsekvenser för statsvetenskapen kopplad till de tre teorierna. 

   Metoden jag kommer att använda är vad jag kallar en teorianalys. Jag kommer att 

fokusera på hur respektive statsvetare definierar aktör och struktur och även undersöka 

hur de förbinder begreppen. Likheter teorierna emellan kommer att diskuteras, men fokus 

kommer framför allt ligga på skillnader, styrkor och svagheter. Metoden är upplagd på 

det sätt att jag i andra kapitlet beskriver en teori och i följande kapitel jämförs denna med 

nästkommande teori. I följande kapitel kommer de två föregående teorierna i sin tur 

jämföras med ytterligare en teori. Det är följaktligen en induktiv metod. På detta sätt kan 

teorierna lätt jämföras och belysningen av eventuellt olika definitioner av begreppen kan 

tydligare framställas och uppfattas. 

   Aktör – strukturdebatten präglas dels av en ontologisk och dels av en epistemologisk 

aspekt. Fokus i denna uppsats kommer att vara på den förra, men vissa epistemologiska 

aspekter kommer inte att kunna undvikas. 
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  Aktör – strukturproblematiken har, som ovan visats, präglat flera ämnen inom 

samhällsvetenskapen. Fokus för denna uppsats är på det statsvetenskapliga perspektivet. 

Jag har även begränsat uppsatsen till att endast behandla den svenska debatten. Valet har 

fallit på Lennart Berntssons bok ”Politiska partier och sociala klasser” från 1974, 

Lennart Lundquist artikel ”Aktörer – strukturer” från 1984 och Walter Carlsnaes artikel 

“The agency – structure problem in foreign policy analysis” från 1992. Skälen till detta är 

flera. Dels kan författarna placeras i kronologisk ordning, vilket ger en överblick över 

debatten under 20 år.  Eftersom Berntsons text är från 1974, Lundquists från 1984 och 

Carlsnaes från 1992 är det cirka 10 år mellan respektive bidrag. Berntsons bidrag var det 

första i sitt slag och har följaktligen varit viktigt för debatten i Sverige. Berntsons bidrag 

ses således som ett äldre bidrag medan Lundquists och Carlsnaes räknas till de mer 

moderna. Debatten hade så att säga kommit igång på allvar när de båda senare teorierna 

skrevs. Berntsons bidrag ses i jämförelse med dessa som aningen outvecklat, men det har 

enligt mig, dels i egenskap att vara ett av de första bidragen men även på grund av att det 

är inspirerat av marxismen, en del att tillföra debatten. Ytterligare en anledning till att 

valet föll just på dessa är att författarna behandlar olika ämnen eller har olika 

fokusområde i relation till aktör - strukturproblematiken. På grund av detta kan aktör – 

strukturdebatten placeras in i ett större perspektiv och jag vill med detta visa på dess 

relevans för flera områden inom statvetenskapen.  

   I och med att jag valt enbart tre teoretiker så har jag varit tvungen att välja bort vissa 

andra. Det är framför allt två teoretiker som har varit av relevans för området. Dessa är 

Bo Rothstein och Björn Johnsson. Dessa har valts bort av framför allt två skäl. (1) Att de 

är starkt influerade av Lennart Lundquist, vars bidrag jag berör. Jag betvivlar inte att 

dessa två har viktiga saker att tillföra debatten, men (2) eftersom denna uppsats skrevs 

under en begränsad tid har jag även varit tvungen att beakta den tidsmässiga aspekten.  
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2.1 Lennart Berntson och den marxistiska partiteorin 

   Berntson tar i boken politiska partier och sociala klasser från 1974 strid mot de 

liberala partiteorierna som fram tills dess präglat debatten. Målet är att skapa en teori som 

förklarar politiska partiers handlande utifrån marxistiska utgångspunkter (Berntson 1974: 

7). Utgångspunkten är även att påvisa att partierna vare sig kan förklaras utifrån ett 

aktörs- eller ett strukturperspektiv. Berntson framhåller alltså en kombinerad ansats.  

   För tydlighetens skull kommer jag att arbeta fram några enkla definitioner på vad 

Berntson syftar på med begreppen aktör respektive struktur. Utifrån detta kommer 

tyngdpunkten sedan att läggas på en diskussion om hur han ser på kopplingen dessa 

emellan. Detta kommer att emanera i en kort kritisk diskussion om teorin. 

 

2.2 Det subjektiva synsättet - Aktören och den normativa strukturen 

   Berntson tar fasta på att aktörsteorier, enligt vad Parsons med flera, kännetecknas av en 

subjektiv orientering. Med detta menar Berntson att varje handling är förenad med en 

mening för aktören som kan uttryckas med de mål och motiv som aktören försöker 

förverkliga. Denna definition är som synes synonym med begreppet normativ 

orientering. (Ibid: 13) Detta innebär dock inte nödvändigtvis att aktörens normativa sida 

är subjektiv i den betydelsen att den är fristående från yttre påverkan. Aktören är alltid 

kopplad till omvärlden genom vad Berntson framhåller som en normativ struktur (Ibid 

14). Målen och medlen bakom en handling är följaktligen skapade utifrån kriterier som är 

helt avhängda aktörens påverkningsmöjligheter. Den normativa strukturen liknar 

Berntson, med hänvisning till Parsons, med ett samhälleligt kulturmönster som består av 

regler, normer och värden (Ibid). Aktören är alltså en produkt av det samhälle denne lever 

i. Målen och motiven bakom handlingarna är formade av det omgivande samhället. 

Berntson påpekar även att den normativa strukturen inte behöver vara integrerad i 

aktörens föreställningsvärld (Ibid 21). Detta innebär att aktören kan påverkas av normer 

utan dennes vetskap om dem.  

 

2.3 Det objektiva synsättet – Materialismen och strukturen 

   Som motpol mot de subjektiva förhållandena placerar Berntson in materialismen. 

Denna representerar följaktligen de yttre objektiva förhållandena. Materialismen 
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definieras som ’yttervärlden’ vilken är helt oberoende av aktörens uppfattning av den 

(Ibid: 20). Berntson tycks i texten laborera med flera olika begrepp för detta fenomen, 

med vilka han i själva verket syftar till samma sak. Han pratar om ’yttre ram’, ’objektiva 

förhållanden’ och ’objektiv struktur’ och så vidare.  

 

”Med termer som yttre ram och objektiva förhållanden menar jag sålunda förhållanden som 

existerar oberoende av en aktörs föreställningsvärld, oberoende av hans vetskap om existensen 

och/eller karaktären av dessa förhållanden”(Ibid). 

    

Det är dessa omständigheter som påverkar aktörens handlande utan att denne har vetskap 

om dem eller ej. De yttre förhållandena är även att betrakta som primära i relation till 

aktörens (subjektiva) föreställningsvärld.  

    Enligt Berntson utvecklade Marx och Engels den så kallade materialistiska 

historieuppfattningen i polemik mot bland annat föreställningen att den politiska kampen 

primärt fördes mellan partier vars handlande styrdes av olika visioner och principer. De 

menade istället att de striderna var ett uttryck för materiella förhållanden och klasskamp 

(Ibid:22). 

 

2.4 Samhällets tre nivåer 

   Generellt har Marxismen studieobjekt betraktats som samhällsstrukturen och 

klassförhållandena (Ibid:21). Men för att det Marxistiska tankesättet ska kunna vara 

applicerbart inom partiteorin och om dessutom teorin har en aktör – strukturansats är det, 

enligt Berntson, nödvändigt att ta teorin ett steg längre. Han gör detta genom 

lokaliserandet av det så kallade organisationsfältet. Som jag nämnde ovan ser marxismen 

alla rådande och tidigare existerande strider som uttrycket för strider mellan klasser 

(Ibid). Konflikterna är också beroende av bland annat utvecklingsgraden av ekonomin 

och hur produktionssättet och produktionsförhållandena ser ut. Striderna är resultatet för 

de olika samhällsklassernas kamp och motsättningar. Berntson påpekar att Engels 

kopplar samman klasserna till den ekonomiska strukturen (Ibid). Enligt Berntson innebär 

detta att Engels lokaliserar tre samhälleliga områden eller nivåer. Dessa är (1) de 

historiska stridernas plan, (2) samhällsklassernas område och (3) den ekonomiska 
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strukturens område (Ibid). Eftersom de historiska striderna inte placeras inom vare sig 

klassförhållandenas eller den ekonomiska strukturens område innebär detta rimligtvis att 

de historiska striderna måste konstituera ett eget område.  

 

”Själva det faktum att Engels, liksom Marx, ser den politiska kampen och partierna som ett 

uttryck för klassförhållanden och klasskamp innebär ju att han skiljer på två olika plan – ett för 

de politiska striderna och partiernas uppträdande och ett för klasserna” (Ibid: 22). 

 

Marx kallade detta område för den politiska scenen, vilken Berntson väljer att placera 

inom organisationsfält (Ibid: 23). Inom detta representeras inte klasserna enbart av 

politiska partier. Detta konstitueras även av en ideologisk kamp (förd av till exempel 

journalister, författare och vetenskapsmän) och en ekonomisk kamp (förd av till exempel 

fackföreningar). Organisationsfältet består följaktligen av (1) ideologisk scen, (2) politisk 

scen och (3) ekonomisk scen.  Enligt Berntson existerar dessa tre olika avdelningar även 

inom de två andra samhällsnivåerna. Han påpekar dock att det inte finns tydliga 

avgränsningar mellan de olika nivåerna (Ibid). En politisk organisation kan till exempel 

träda in på den ekonomiska scenen och tvärtom. Det finns alltså en politisk, ekonomisk 

och ideologisk nivå inom både klasskampsfältet och samhällsstrukturen. Detta visas även 

i figur 1 här under. (Ibid: 24)  

 

Figur 1. Den marxistiska analysens tre plan 

  

Källa: Ibid: 24 
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    Samhällsstrukturen konstitueras av vad man inom marxismen brukar kalla basen och 

överbyggnaden. Samhällsstrukturen består följaktligen av samhällsformation, 

produktivsätt, produktionsförhållanden, produktivkrafter, statsapparat och ideologi (Ibid: 

24). Relationen dessa emellan är till syvende och sist beroende av den ekonomiska 

strukturen eftersom den ”influerar överbyggnaden…genom att bestämma förhållandet 

mellan överbyggnaden och basen”(Ibid: 69).  

   Klasskampsfältet består av klasser och dessas inbördes relation och praktiker, det vill 

säga klasskampen (Ibid: 24). 

   Organisationsfältet i sin tur består av inbördes relationer mellan organisationer, 

ideologisk orientering, uttalat, medvetet och målstyrt handlande (Ibid: 24). 

 

2.5 Relationen mellan samhällsnivåerna 

   Enligt Berntson bildar Samhällsstrukturens tre olika nivåer (ideologi, politik och 

ekonomi) en enhet som är uppbyggd på olika relationer. Hur samhällsstrukturen ser ut 

påverkar i sin tur förhållandena inom klasskampsfältet eftersom klassförhållandena, 

framför allt, avgörs av den ekonomiska strukturen (som är en del av samhällsstrukturen). 

Detta eftersom motsättningarna mellan olika klasser är beroende av deras position inom 

det ekonomiska systemet. Organisationsfältets organisering ska däremot inte ses som en 

direkt konsekvens av samhällstrukturens område, utan organisationsfältets bör uppfattas 

som ett uttryck för förhållandena inom klasskampsfältet. (Ibid: 25) Detta innebär att 

samhällstrukturen påverkar klasskampsfältet som i sin tur påverkar organisationsfältet.  

Här bör dock göras en distinktion som är av stor vikt för Berntsons vidare 

teorikonstruktion. Samhällsstrukturen består av en uppsättning fastlagda relationer eller 

krafter medan organisationsfältet och klasskampsfältet består av mönster av handlingar 

(Ibid). Samhällstrukturens fastlagda relationer kan antingen hänföras till den ekonomiska 

nivån (genom till exempel produktivkrafter och produktionsförhållandena) men kan även 

lokaliseras till den politiska nivån (till exempel genom statsapparaten) och likaså till den 

ideologiska nivån. Den ideologiska nivån i sin tur består av både normativa och 

materiella element. De materiella elementen konstitueras av bland annat de institutioner i 

vilka ideologin förs ut (skolor och massmedia) medan normativa består av ideologins 
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beståndsdelar, till exempel normer, idéer och föreställningar. Eftersom 

samhällsstrukturen påverkar klasskampsfältet och även organisationsfältet innebär detta 

att samhällsstrukturen påverkar aktörernas handlingar, eftersom dessa äger rum inom 

klasskamps- och organisationsfältet. Strukturen påverkar följaktligen aktörens val, mål 

och möjligheter till handlande. På detta sätt skisserar Berntson konturerna till hur 

strukturerna påverkar och begränsar aktörens valmöjligheter. 

 

2.6 Marxismens handlingsbegrepp och två typer av handlingar 

   Eftersom Berntson har dragit en skiljelinje mellan klasskamps- och organisationsfältet 

trots att de båda består av mönster av handlingar, måste det finnas en annan reell skillnad 

dessa emellan. Till detta kommer jag snart. Först vill jag dock klargöra skillnader mellan 

marxismens och den liberala teorins handlingsbegrepp.  

   Till skillnad från liberal politisk teori sätter inte marxismen likhetstecken mellan 

handling och den agerandes motiv, bedömningar och värderingar. Marxismen analyserar 

istället handlingars objektiva sida, med vilket de menar vad som faktiskt görs (Ibid 26). 

 

”Aktörsteorin analyserar beslutsfattarens beslut/val i relation till hans mål och motiv, medan 

marxismen tar fasta på beslutens utförande eller praktiska aspekter” (Ibid) 

 

För marxismen innebär att handla själva arbetets objektiva process om materiell 

omvandling. Det vill säga själva arbetsprocessen som är strukturellt bestämd av 

produktionsförhållandena och bestämda krafter. Denna konkretisering av marxismens 

handlingsbegrepp ger dock ingen anvisning om skillnaden mellan handlande/aktivitet 

mellan en samhällsklass (inom klasskampsfältet) och en organisation (inom 

organisationsfältet). Till detta kommer jag nu. 

   Klassernas handlande eller praktiker hör till klassförhållandenas fält medan 

organisationernas handlande hör till organisationsfältet. Organisationerna måste även ses 

som ett uttryck för förhållandena inom klasskampsfältet. Dessa skillnader är självklart 

väsentliga, men knappast tillräckliga. Berntson påpekar emellertid att den avgörande 

skillnaden ligger i den medvetenhet som styr organisationers handlande (Ibid: 27). 

Följaktligen har organisationers handlande både en objektiv och en subjektiv sida, vilket 
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innebär att ett partis handlande består i dels att något konkret utförs (objektiv) och detta 

sker på grundval av mål och motiv (subjektiv) (Ibid: 28). Den subjektiva nivån är den 

väsentliga skillnaden mellan organisationsfältet och klasskampsfältet. Målen och motiven 

som formas inom organisationsfältet är självklart inte avhängiga samhället utan formas 

inom bestämda ramar. Ramens omfattning bestäms i sin tur av förhållandena inom 

samhällsstrukturen och klasskampsfältet. Målen och motiven kan alltså spåras tillbaka till 

strukturerna, utan att för den skull vara helt bestämda av dessa. Handlandet är följaktligen 

inte fritt utan starkt begränsat, men inte förutbestämt. Berntson menar att liberal politisk 

teori bara fokuserar på handlingarnas mål, utan att fråga sig varför organisationerna just 

har dessa valmöjligheter och mål (Ibid: 30). Enligt Berntson är således målen och 

motiven en följd av samhällsstrukturen. Vidare menar Berntson att det medvetna 

handlandet inom organisationsfältet framför allt utförs i organiserad form (Ibid: 31). För 

att konkretisera relationen mellan klasspraktik och medvetet handlande lyfter Berntson 

fram strejk som ett exempel. Strejken innehåller både klasspraktik och medvetet 

handlande.  Klasspraktik representeras av arbetarnas frånvaro från arbetet, alltså deras 

konkreta aktion mot arbetsgivaren. Den organisatoriska verksamheten i sin tur 

representeras av den strejkens organisation, dess ideologiska verksamhet som utförs av de 

fackliga organisationerna. (Ibid: 30) Av detta följer att Berntson framför allt ser aktören 

som ett kollektiv. Han framhåller dock att det medvetna (subjektiva) handlandet även kan 

ske individuellt, då framför allt av vetenskapsmän och författare (Ibid: 31). 

 

2.7 Relationen mellan organisationsfältet och samhällsstrukturen 

   Berntsons tillskriver organisationsfältet ett visst oberoende från samhällsstrukturen. 

Men vad innebär det att de objektiva villkoren delvis bestämmer eller avgör handlandet 

inom organisationsfältet och hur stor frihet har aktören inom detsamma? Av det faktum 

att Berntson lokaliserar ett fält för medvetna handlingar följer också att då en aktör står 

inför att välja mellan X, Y och Z så är valet inte förutbestämt. Vad som däremot är 

bestämt av strukturerna eller de objektiva villkoren är att aktören, eller i Berntsons fall 

det politiska partiet, bara har just X, Y och Z att välja mellan. Ytterligare alternativ 

existerar inte. (Ibid: 37). Faktorerna inom samhällsstrukturen kan således inte anses 

förklara ett specifikt beslut eller agerande.  
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”Ett visst beslut eller en viss handling har i princip som direkt orsak ett visst motiv eller mål. 

Men motivfaktorn som orsak opererar endast inom gränser som dragits upp av klass- och 

samhällsförhållandena. Av denna anledning kan motivfaktorn inte framställas som den yttersta 

eller slutgiltiga orsaken till ett visst partibeteende.” (Ibis: 37) 

 

Motivfaktorn till beslutet finns således inom strukturerna, men det faktiska beslutet kan 

inte direkt förklaras enbart utifrån ett strukturellt perspektiv. Organisationsfältet måste 

dock alltid uppfattas som inramat av och underordnat klass- och samhällsstrukturen (Ibid: 

66). Marxismens samhällssyn präglas av samhället som en komplex helhet, sammansatt 

av olika strukturer, men där den ekonomiska strukturen är den i sista hand avgörande 

nivån (Ibid: 69). De yttre villkoren eller objektiva strukturerna konstituerar 

organisationsfältets gränser och anger på så sätt villkoren för handlandet. De yttre 

villkoren för handlandet behöver dock inte ingå i aktörens medvetande. Aktören påverkas 

alltså omedvetet av strukturer och aktörens skäl till en handling behöver följaktligen inte 

vara de faktiska. På så sätt anses de objektiva, yttre, villkoren vara primära i förhållande 

till de subjektiva (Ibid 38). Berntson använder sålunda inspiration från aktörsteorier, utan 

att för den skull förringa betydelsen av de yttre strukturerna. Fokus hamnar på vad 

aktören/aktörerna faktiskt gör till skillnad från de renodlade aktörsteorierna där fokus är 

på motiv och mål. På detta sätt lägger Berntson den förklaringsmässiga tyngdpunkten på 

de yttre betingelsernas inverkan på partiers beteende utan att för den skull, enligt honom, 

trampa i determinismens fälla.  

 

2.8 Organisationsfältets frihet 

   Som jag nämnt tidigare har organisationsfältet en viss autonomi i förhållande till 

samhällsstrukturen. Här under följer en diskussion om organisationsfältets relation till 

staten och de sociala klasserna. För att klargöra detta behövs dock en kortfattad utvikning 

om den marxistiska statsteorin.  

   Den grundläggande utgångspunkten är att ett samhälle konstitueras av skilda klasser. 

Enligt marxismen behöver dessa en organisation – staten – som håller dem samman, det 

vill säga utjämnar konflikterna (Ibid: 70). Eftersom klasstrukturerna helt är uppbyggda på 

att den egendomsägande klassen exploaterar arbetarklassen följer att den tidigare har 
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makten. Den kapitalistiska statsformen har den unika utmärkande egenskapen att fungera 

självständigt i förhållande till den härskande klassen och det ekonomiska systemet (Ibid). 

Detta leder till att det parti som inte företräder den härskande klassen kan inneha 

majoritet i till exempel en parlamentarisk demokrati. Dock menar Berntson att det alltid 

är den härskande klassen som har statsmakten, även om de inte kontrollerar dess organ 

(Ibid). Statsmakten är så att säga alltid borgerlig.  

   Eftersom det är statsmakten de olika partierna kämpar om är staten starkt knuten till 

organisationsfältet i allmänhet och till den politiska scenen i synnerhet. Detta leder till att 

den politiska scenen i högre grad än den ideologiska och ekonomiska är knuten till den 

statliga apparaten (Ibid: 71). Av detta följer att det i första hand är statsapparaten som 

organiserar och även reglerar förutsättningarna för den politiska scenen. Det är med andra 

ord statsmakten som skapar de yttre ramarna för den politiska scenen. På grund av den 

politiska scenens relation till statsapparaten och till följd av statens oberoende av 

klasserna är också de politiska partierna delvis självständiga gentemot de klasser eller 

delar av klasser som de företräder (Ibid). Genom de olika ideologierna är partierna mer 

knutna till själva statsapparaten än till klasserna, dock utan att vara en del av den samma. 

Partierna har således en viss autonomi att fatta beslut. Berntson påpekar emellertid att de 

partier som företräder de dominerande klasserna har större utrymme än de som företräder 

de förtryckta klasserna (Ibid: 73). De ovan nämnda gränserna för partiers 

handlingsutrymme är emellertid inte tillräckliga. Till begränsningarna räknas även de 

mekanismer som hör till val- och partisystem, liksom maktförhållandet mellan regering 

och opposition (Ibid).  

   Om staten är en del av vad som inramar den politiska scenen, tillhör klasstrukturen en 

annan scen. Som jag nämnde tidigare framhåller Berntson att varje parti företräder en 

klass. Inget parti kan följaktligen betraktas som socialt oberoende (Ibid: 75). Enligt 

Berntson är faktiskt klassanknytning en faktor som kan bindas till förståelsen av politiska 

partiers handlande. Klasstrukturen är emellertid inget enkelt och statiskt område. 

Klasstrukturen är i ständig rörelse trots att relationen mellan den styrande och den 

exploaterade klassen är den samma på grund av den ekonomiska strukturen.  
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Vidare är klasskampsfältet strukturerat av de på ekonomisk grundval bestämda klassintressena; 

av de motsättningar och konflikter som klassernas och skiktens skiljda intressen försätter dem i.” 

(Ibid: 76) 

 

Klassintressena bidrar till att partierna tilldelas olika handlingsutrymme inom den 

politiska scenen. Aktörers eller politiska partiers handlingar måste således förstås, dels 

utifrån partiets relation till staten, men även dess relation till klasskampsfältet. Vissa 

partier har alltså större utrymme än andra. Givet detta skulle jag vilja påstå att 

förbindelselänken mellan klasstrukturen och den politiska scenen utgörs av respektive 

klass intressen.  

 

2.9 Ideologins relation till aktören och organisationsfältet 

   Som jag visade ovan i figur 1 har ideologin en central roll i samtliga tre samhällsnivåer. 

Jag tänkte avslutningsvis diskutera ideologins relation till dels organsiationsfältet och 

dels dess ’funktion’ för aktören.  

   Berntson påpekar att ideologin inom marxismen intar en specifik nivå i 

samhällsstrukturen (Ibid: 81). Denna utgör en sammanhängande helhet av dels politiska, 

filosofiska och religiösa idéer och dels smaken, modet, attityderna och reglerna (Ibid). 

Ideologin är följaktligen mer än idéer. Den består även av ritualer och levnadssätt. Detta 

innebär att det marxistiska ideologibegreppet tangerar vad man inom socialantropologin 

brukar kalla kultur. Med den framstående sociologen och antropologen Pierre Bourdieus 

terminologi menar jag att ideologin kan jämföras med en subjektiv, social- eller en inre 

struktur3 (Bourdieu 1980/1990: 55). Den subjektiva strukturen påverkar hur människor 

tänker, känner och handlar och är dens utformning är beroende på vilken klass personen 

tillhör. Berntson uttrycker det aldrig, men enligt mig tycks ideologin kunna liknas med 

vad han säger vara aktörens normativa struktur.  

 

”Betraktad från aktörens utgångspunkt är ideologin den föreställningsvärld inom vilken han 

söker orientera sig, de mål han eftersträvar, de medel han anser legitimera etc.”(Berntson 1974: 

82 jmf. Ibid: 12) 

 

                                                 
3 Med Bourdieus teori kallas detta ’habitus’. För mer info se till exempel Bourdieu 1980/1990 
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Det är även genom ideologin aktören blir medveten om klasskampen (Ibid: 82). Ideologin 

tycks således ha en frigörande effekt. Det är i relation till ideologin som partier och 

således aktörer väljer handlingsalternativ. Utan ideologin skulle följaktligen inte 

människan kunna handla ’fritt’. Handlingsalternativen sker emellertid alltid inom villkor 

som begränsas av yttre förhållanden och den är, enligt Berntson, alltid lokaliserad inom 

organsiationsfältets gränser (Ibid: 83). Ett samhälle präglas även av olika ideologier. Den 

styrande klassens ideologi, alltså kapitalägarna, är den som legitimerar staten och 

produktionen (Ibid: 81).   

 

2.10 Avslutande diskussion – ideologin och strukturer på olika nivåer 

   Eftersom Berntson förknippar aktörer med organisationer innebär detta att han ser 

aktören som både en individ, men även som ett kollektiv. Detta är inte i sig något 

kontroversiellt. Det medför dock några problem som Berntson inte berör. Jag håller med 

om att organisationer, som till exempel partier, kan ses som aktörer. Men jag menar även 

att en organisation, skulle kunna vara en eller i alla fall bestå av strukturer. 

Organisationer består med all säkerhet av relationer, där vissa saker är legitima medan 

andra inte är det. Vi kan till exempel tänka oss att det inom det socialdemokratiska partiet 

finns relativt många handlingsmöjligheter som är ’icke legitima’. Som till exempel att 

förespråka en utförsäljning av den offentliga sektorn eller att sänka A-kassan. Jag menar 

följaktligen att varje organisation präglas av sin egen logik av uppbyggda (framför allt 

sociala men även ekonomiska) strukturer. En organisation kan följaktligen ses som både 

en struktur och en aktör, beroende på vad jämförelsen är. I relation till staten ses 

organisationer som aktörer, medan de i relation till individer kan liknas vid strukturer. 

Nivåindelningen är i stort sett oändlig.  

   Vidare anser jag att ideologibegreppet skapar mer problem än vad det löser. Detta 

hänger delvis ihop med Berntsons lite underliga definition av struktur. Enligt mig är 

ideologin i sig en struktur4. Detta eftersom den enligt Berntson inte bara innehåller idéer, 

”utan även vissa ritualer, levnads- och förhållningssätt”. Detta är precis vad jag skulle 

kalla en normativ, subjektiv eller social struktur. Om Berntson menar (vilket jag antar att 

han gör) att ideologin är den frigörande kraften inom vilken aktören handlar begår han 

                                                 
4 Detta menar även Bo Rothstein (Rothstein 1988: 36) 
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enligt mig ett misstag. Det känns snarare som att ideologin ytterligare begränsar aktörens 

handlingskapacitet eftersom den i sig är en struktur. Om vi tar det ovan nämnda exemplet 

att strukturell begränsning ger aktören handlingsmöjligheterna X, Y och Z. Enligt en 

social struktur (vad Berntson nämner som ideologi) vill jag påstå att aktören eller 

organisationen är benägna att handla utefter ett av dessa alternativ, medan de andra är 

möjliga, men inte sannolika. Det betyder att autonomin som Berntson tillskriver aktören 

per definition är en struktur. Och om nu handlingarna formas av strukturella faktorer, vad 

blir då kvar av aktörsautonomin? Jag menar att detta problem framför allt kan tillskrivas 

Berntsons definition av strukturer. Hans teori har en väl utvecklad samhällsstruktur, men 

han saknar insikt om de sociala strukturerna.   

   Vidare berör Berntson aldrig frågan om hur strukturerna förändras, vilket jag anser att 

en aktör – strukturteori bör göra. Samhällsstrukturen (framför allt den ekonomiska) blir, 

enligt mig, en determinant för andra delar av samhället. Berntsons teori innehåller så att 

säga en tydliga strukturell hierarki, men saknar förmågan att förklara hur dessa förändras. 

Jag ställer mig tveksam till att de materiella förhållandena bestämmer 

samhällsutvecklingen i den mån Berntson anser. I Berntsons framställning tycks, enligt 

mig, aktören vara fastlåst i olika sätt att tycka, tänka och agera. Den frigörande kraften 

som Berntson talar om förblir svår att förstå och godta eftersom den har väsentliga 

likheter med en social struktur.    

   

2.11 Sammanfattning 

   Berntson menar att aktören alltid är kopplad till samhället genom en normativ struktur. 

Samhället å andra sidan präglas av materialismen, som i relation till aktören är de yttre, 

objektiva förhållandena. Dessa påverkar människans sätt att tänka och handla. Berntson 

menar att samhället konstitueras av tre nivåer. Dessa är (1) samhällstrukturen, (2) 

klasskampsfältet och (3) organisationsfältet. Samhällsstrukturen påverkar klasserna och 

har således total inverkan på klasskampsfältet, inom vilket den ’omedvetna’ klasskampen 

pågår. Samhällsstrukturen utgörs av fasta relationer, medan klasskampsfältet präglas av 

mönster av handlingar. Berntson skiljer dock mellan medvetna och omedvetna 

handlingar. I likhet med klasskampsfältet präglas även organsiationsfältet av mönster av 

handlingar. Dessa är dock medvetna. Organisationsfältets ramar bestäms emellertid av 
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både klasskampsfältet och samhällsstrukturen. Handlingsutrymmet inom 

organisationsfältet är starkt begränsat. Möjligheten till handlingsalternativ sker genom 

ideologin. Genom denna synliggörs klassmotsättningarna och skapar således 

handlingsmöjligheter.  

   Min kritik mot Berntson gäller framför allt hans användning av ideologibegreppet. Jag 

menar att ideologin i sig är en struktur och att den på grund av detta inte kan vara den 

frigörande kraft som han beskriver den som.  
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3.1 Lennart Lundquist - aktör – struktur blir mainstream  

   Som med Berntson kommer jag inledningsvis redogöra för Lundquists syn på aktör 

respektive struktur för att sedan övergå till att diskutera hur han ser på kopplingen dessa 

emellan. Det ska dock poängteras att Lundquist inte försöker skapa en fullständig modell 

för att lösa aktör – strukturproblemet. Han försöker visa på de logiska nödvändigheterna 

för en sådan modell (Lundquist 1984: 1). Lundquists bidrag kommer även att relateras till 

Berntsons. Kapitlet avslutas med en diskussion om teorins styrkor respektive svagheter.  

 

3.2 Aktörer och autonomi 

   Med autonomi menar Lundquist dels aktörens handlingsutrymme och dels 

handlingsförmåga (Ibid: 1). Lundquists teori baseras på antagandet att ”människan i 

varierande grad förmår forma sin tillvaro”(Ibid: 2). Detta åsyftar att aktörens grad av 

autonomi är beroende av dels aktörens egenskaper och dels strukturernas 

sammansättning. Aktören har så att säga en partiell autonomi i relation till strukturerna. 

Följaktligen innebär detta att det, enligt Lundquist, inte existerar någon determinism 

mellan aktör och struktur. Lundquist för en relativt utdragen debatt om problematiken om 

vad som kan läggas i begreppet aktör. Han kommer fram till att aktörsbegreppet är mer 

komplicerat än vad många vill få det att verka. Aktörer kan vara allt från enskilda 

individer, till små och stora organisationer samt stater. Lundquist ser alltså, i 

överensstämmelse med Berntson, aktören som både enskild individ och kollektiv. Det 

medför att frågan om aktörers autonomi kan uppkomma på samtliga dessa nivåer. 

Ytterligare en likhet är att även Lundquist anser att aktören aldrig är fristående från social 

påverkan. Människor socialiseras så att in i det samhälle de är en del av och således är de 

påverkade av både sociala och beteendestrukturer5. Lundquist, liksom Berntson, 

framhåller även att aktören kan påverkas av strukturer utan deras vetskap om dem (Ibid: 

9). Att ha full förståelse för de processer som påverkar handlandet är en omöjlighet. 

   I sin framställning använder emellertid sig Lundquist av en definition av aktör som är 

heuristisk, det vill säga att ”modellen ska kunna peka på möjliga variabler och 

sammanhang” (Ibid: 6). Detta för att enklare kunna peka på de processer och egenskaper 

                                                 
5 Lundquist (1984: 11) menar även att detta är ställt utom allt tvivel. Detta tycks även vara signifikant för 
de flesta aktör – strukturbidrag. Se t.ex. Lundin 2004. 
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som styr aktören.  Han ser aktörsplanet som en relation mellan två individer där aktören 

har olika egenskaper som existerar internt och olika processer som existerar externt6. De 

interna egenskaperna är; (1) förstår, vilket innebär att aktören korrekt registrerar sig själv 

och sin omgivning, (2) kan, vilket omfattar förmågan att frambringa beslut och påverka 

omgivningen och (3) vill, vilket innefattar aktörens mer eller mindre tydliga preferenser. 

De externa processerna är (1) beslut, vilket innebär problemlösning, (2) kommunikation 

med andra och (3) effekterna av kommunikationen. (Ibid: 7).  

 

3.3 Strukturer 

   Även om Lundquist för en diskussion om problematiken kring begreppet aktör, menar 

han att detta är relativt enkelt att förstå jämfört med strukturbegreppet (Ibid: 3). 

Strukturer är, något förenklat enligt Lundquist: 

 

   ”…frågan om mönster i naturen (fysisk struktur), i relationen mellan aktörer (samhällsstruktur) 

och i relationen mellan aktörer och naturen (ekologisk struktur.”(Ibid) 

 

Av dessa väljer han emellertid att fokusera på samhällsstrukturen och poängterar att 

denna är relativt varaktig. Dock framhäver han att det är omöjligt att föreställa sig en 

struktur som är oföränderlig. Strukturer uppkommer genom människors avsedda eller 

icke avsedda resultat av handlingar och är inga metafysiska, överindividuella väsen. 

(Ibid: 9). Lundquist föreslår att strukturers egenskaper kan beskrivas med följande 

dikotomier. Stabilitet – förändring, homogenitet – mångfald, strukturerad – anarkisk, 

knapphet – överflöd och slutligen enkelhet – komplexitet (Ibid: 5). I likhet med Bo 

Rothstein (1988: 33) har jag emellertid lite problem med att förstå vad en anarkisk 

struktur är. Kan det överhuvudtaget finnas sådana, borde det inte innebära en avsaknad 

av strukturer? Lundquists strukturbegrepp är följaktligen väldigt brett och tenderar att bli 

                                                 
6 Lundquist ser alltså aktören som både kollektiv och individ.  Skälet till att han här använder en definition 
av begreppet som en relation mellan två är för att det ska bli analytiskt meningsfullt, alltså användbart inom 
forskning.  
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allomfattande. Rothstein har bland annat kritiserat Lundquist för att hans strukturbegrepp 

är för omfattande. Jag har dock ej något problem med detta7. 

   Enligt Lundquist måste även en struktur alltid betraktas ur ett tidsperspektiv, vilket han 

kallar samhällsprocess. (Lundquist 1984: 9) Samma struktur kan ingå i olika 

samhällsprocesser som utvecklas åt olika håll. Lundquist delar in strukturer i form och 

innehåll. Vad det gäller form finns två plan, beteendestruktur och idéstruktur. 

Beteendestrukturen ses som resultatet människors individuella och kollektiva handlingar, 

medan idéstrukturen utgörs av det mönster som bildas av människors normer och 

verklighetsuppfattningar. Dessa förekommer alltid tillsammans då idéstrukturen 

legitimerar beteende som härleds ur beteendestrukturen. (Ibid: 4) Vidare menar 

Lundquist att varje beteende- eller idéstruktur har ett innehåll. Han delar följaktligen upp 

samhällsstrukturen i tre delar, (1) politisk struktur (den auktoritativa fördelningen av 

värden för ett samhälle), (2) ekonomisk struktur (produktion och distribution av varor och 

tjänster) och (3) social struktur (mänskliga relationer, till exempel familje- och 

kulturmönster) (Ibid). Jag nämnde i kritiken mot Berntson att hans definition av ideologi 

är problematisk eftersom den tenderar att liknas med vad andra teoretiker definierar som 

en social struktur. I jämförelse med Lundquists blir detta problem uppenbart eftersom 

Lundquists definition av social struktur just innehåller vad Berntson tillskriver ideologin. 

 

3.4 Nivåindelning och förbindelseteori 

  Enligt Lundquist är möjligheten till nivåindelning mellan aktör och struktur i stort sett 

oändlig. ”Vad som är klart är väl individen som startpunkt och världen som slutpunkt 

(Ibid: 7)”. Lundquist sätter här fingret på den kritik jag riktade mot Berntson i 

föregående kapitel. Vad som räknas som aktör på en nivå kan räknas som och/eller bestå 

av strukturer på en annan nivå. ”…[I]ndivider, grupper och organisationer kan 

förekomma sida vid sida som aktörer i samma strukturella omgivning”(Ibid: 8). 

Lundquist poängterar även att den moderna staten aldrig existerat isolerad från 

omvärlden, ”utan alltid funnit sig i ett system av konkurrerande stater (Ibid: 7)”. Enligt 

                                                 
7 Björn Johnson (2001: 101) uppmärksammar även han problemet med Lundquists breda strukturbegrepp. 
Men menar i liket med mig att detta tycks vara oproblematiskt, i alla fall på en ontologisk nivå. Det kan 
emellertid vara problematiskt på den operativa nivån, när forskaren ”måste välja vilka strukturella 
variabler som är så viktiga att de måste inkorporeras i analysen”. 



 27 

Lundquist är det alltså en omöjlighet att studera till exempel en stats förda politik utan att 

relatera deras handlingsutrymme gentemot andra stater och aktörer. Detta innebär således 

att en modell över aktörer och strukturer måste differentieras i två delsystem, ett 

nationellt och ett internationellt. Både dessa innehåller följaktligen både aktörer och 

strukturer.   

   Även om Lundquist menar att det förutom samhällsstrukturen finns en ekologisk och en 

fysisk struktur så är det relationen mellan aktör och samhällsstruktur som primärt 

diskuteras. Det är även denna relation som kommer att lyftas fram här. Innan jag kommer 

till själva förbindelseteorin vill jag dock peka på dess förutsättningar, det vill säga det 

fundament som den bygger på.  

   Som jag nämnt tidigare är utgångspunkten att det inte finns någon determinism mellan 

aktör och struktur. Strukturerna bestämmer inte enbart ramarna för handlingar, de 

bestämmer även värdet på aktörens egenskaper (Ibid: 9). Egenskaperna värderas av hur 

eftertraktade de är inom den samhällsstruktur där de verkar. Av detta följer att strukturer 

inte behandlar aktörer lika. Strukturer kan verka fördelaktigt för vissa personer. I relation 

till politiken och även Berntson kan detta exemplifieras med kapitalägarna inom den 

marxistiska teorin. Dessa behandlas så att säga fördelaktigt av strukturerna eftersom 

strukturerna premierar de med ekonomiskt inflytande. På detta sätt kommer politiken att 

handla om hur några försöker bevara en struktur medan andra försöker förändra den. Det 

är emellertid svårt för en enskild aktör att påverka makrostrukturer, medan det är, enligt 

Lundquist, enklare för till exempel staten och större organisationer8. (Ibid) 

 

3.5 Strukturernas påverkan på aktören 

   Lundquist ställer sig frågan vad hos aktören som påverkas av strukturerna och hur detta 

sker. I relation till det jag skrev tidigare om aktörer är det följaktligen egenskaperna kan, 

förstår och vill och processerna beslut, kommunikation och effekter som kan påverkas 

(Ibid). Det är således ganska enkelt, givet Lundquists uppdelning, att veta vad som 

påverkas. Hur detta sker är däremot mer problematiskt. Lundquist lyfter, i relation till 

marxismen, fram att strukturpåverkan kan ske genom klasser, vilket är Berntsons åsikt 

(Ibid: 10). Enligt Lundquist är klassanalysen dock ett alltför klumpigt instrument 

                                                 
8 Detta innebär alltså att Lundquist, i likhet med Berntson, anser att kollektiv kan vara aktörer.  
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eftersom det bara är användbart på makronivå (Ibid). Den strukturella påverkan sker mer 

än på bara klassnivå. Lundquist identifierar istället tre, vad han kallar, 

påverkningsströmmar. Nämligen socialisation, information och restriktion (se figur 2), 

vilka han även relaterar till aktörsegenskaperna kan, vill och förstår (Ibid). 

 

Figur 2. Strukturell påverkan på aktören   

 

   Källa: Ibid: 11 

 

   Socialisation formar aktören och påverkar således aktörens förstår och vill och genom 

dessa två sedermera även dennes kan. Att individer socialiseras in samhällen är, enligt 

Lundquist vetenskapligt säkerställt (Ibid). I relation till Berntsons marxistiska teori kan 

detta exemplifieras med klassmedvetenheten. Socialiseringen skapar så att säga aktörens 

verklighetsuppfattning. Detta sker framför allt genom att människan under sitt liv intar 

olika roller. Exempelvis förälder och skolelev men även politiska roller som medborgare 

och väljare. Dock markerar Lundquist att människan aldrig kan ses som determinerad av 

den sociala miljön. Han poängterar att människans unika förmåga att reflektera ger henne 

möjlighet att påverka sin egen verklighetsuppfattning. (Ibid) 

   Information påverkar framför allt aktörens kan. Genom information kan aktören få 

kunskap om strukturerna. Detta kan ske genom dels observation och dels med hjälp av 

andra aktörer. Eftersom information har möjlighet att förändra aktörens kan finns det 

även möjlighet att förstår och vill påverkas. Aktören kan följaktligen förändra sin 

verklighetsbild vilket kan leda till att aktören förändrar sitt beteendemönster. (Ibid: 11) 
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Information kan liknas vid vad Berntson menar att ideologin gör för aktören, det vill säga 

skapar kunskap om strukturerna och förhållandet i samhället. Lundquist ser information, i 

likhet med hur Berntson ser på ideologi, som en möjliggörande kraft. Jag vill emellertid 

påpeka att denna information per definition måste ses som en social struktur. Vilket 

självklart väcker frågan om en social struktur verkliggen var vara frigörande från 

strukturellt förstryck. Jag ställer mig tveksam till detta. Jag ställer mig dock inte tveksam 

till om information och ideologi kan ge aktören kunskap om hur samhället fungerar. 

Information har varit ett viktigt studieområde inom statskunskap, dock utan att förbinda 

det med strukturella aspekter som Lundquist gör.  

   Restriktion i sin tur är något som förhindrar aktören från att utföra en handling. Aktörer 

som till exempel försöker handla i motsättning till samhällets maktstrukturer kommer att 

möta motstånd, framför allt ifrån beteendestrukturen (Ibid: 11). I relation till Berntson 

kan detta exemplifieras med en person som försöker handla i motsättning till den 

maktstruktur som finns mellan kapitalägarna och proletariatet. Aktören kan även 

begränsas utan vetskapen om detta eftersom denne socialiserats in i vissa sätt att tänka, 

känna och handla. Vi kan följaktligen tänka oss en aktör som helt enkelt följer en 

normstruktur utan att reflektera över den. I relation till Berntson kan relationen mellan 

proletariat och kapitalägare så att säga ses som något självklart. Restriktion påverkar 

alltså aktörens kan. (Ibid) 

   Om vi nu, enligt Lundquist, har ringat in vilka relationer det finns mellan aktör och 

struktur kvarstår dock frågan varför en aktör handlar som den gör i en specifik situation. 

Lundquist skiljer mellan två typer av handlingar och relaterar dessa till vad han kallar de 

externa processerna (beslut, kommunikation och effekter). (1) Relationen mellan 

aktörernas egenskaper och beslut är intentionellt. Det vill säga att aktören har ett syfte 

med sitt beslut. (2) Sambandet mellan handlingar och effekter är kausalt. Det vill säga det 

kan förklaras i termer av orsak och verkan. (Ibid: 12) Enligt Lundquist är det enda som 

återstår att förklara varför aktörerna har de egenskaper de har. Dessa får han dock 

svårigheter att förklara, men till detta återkommer jag i slutet av kapitlet.  
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3.6 Tvingande och möjliga handlingar 

   Föregående del handlade om strukturerna. Nu övergår jag till att fokusera på aktören. 

Som nämnts tidigare är utgångspunkten i Lundquists teoribygge att aktören har en viss 

autonomi. Lundquist vill undkomma strukturell determinism. Årskillnaden mellan 

möjliga och omöjliga handlingar görs med hjälp av begreppen (strukturellt) tvingade och 

möjliga handlingar.  

   Tvingade handlingar är handlingar som är nödvändiga för att strukturerna eller ett visst 

system ska upprätthållas (Ibid: 14).Strukturerna tvingar med andra ord aktören till vissa 

handlingar eftersom handlingsalternativ saknas. I relation till Berntsons teori skulle dessa 

kunna ses som handlingar som går emot det kapitalistiska systemet fastlagda relationer. 

Handlingen skulle då mötas av motstånd dels från strukturerna och dels från den 

dominerade aktören (i marxismens fall kapitalägarna). Enligt Lundquist har emellertid 

olika samhällstyper olika förändringspotential. De premoderna samhällena har mindre 

förändringspotential än till exempel de moderna samhällena (Ibid). I vilken grad och hur 

framkommer dock ej.  

   Möjliga handlingar är handlingar som aktören kan utföra utöver de tvingade 

handlingarna. Hos både Lundquist och Berntson är alltså aktörens autonomi strukturellt 

inramad. Strukturerna avgör vilka handlingar som kan utföras eller inte. Och i likhet med 

Berntson menar även Lundquist att aktörens handlingsfrihet beror på handlingsförmågan 

(Ibid). Vissa aktörer har följaktligen större autonomi än andra. I Berntsons fall är det de 

som har makten (kapitalägarna) medan det i Lundquists fall är oklart vem eller vilka som 

har stor handlingskraft. Klart är i alla fall att det beror på aktörens egenskaper. Här vill 

jag även inflika att Berntson utöver strukturernas begränsande egenskap även har 

förmågan att vara möjliggörande. Strukturerna möjliggör vissa aktörer att agera på ett sätt 

som annars vore en omöjlighet.  

   Lundquists uppdelning mellan möjliga och tvingade handlingar är intressant men det är 

relationen dessa emellan som är det mest centrala. Lundquist menar att detta bäst studeras 

över tid. Han menar att en aktör vid en tidpunkt (t1) har stora möjligheter att handla. 

Medan handlandet vid en annan tidpunkt (t2) styrs av strukturerna  (Ibid: 15). 

Forskningsmässigt skulle det vid t1 alltså vara givande att studera handlandet, medan det 

vid t2 enbart vore intressant att studera strukturerna. Vad som även är värt att poängtera 
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här är att Lundquist menar att handlingen vid t1 kan ge effekt på strukturerna. Han ser 

följaktligen handlingar som både en bidragande orsak till att strukturerna upprätthålls och 

även förändras. I och med detta påstående uppkommer dock frågan om alla aktörer kan 

påverka strukturerna eller om detta är ett privilegium för ett fåtal. Jag menar också att 

handlande kan påverka strukturerna. Dock menar jag även att detta sker ytterst sällan. De 

flesta strukturer tycks vara väldigt beständiga. Se till exempel det politiska systemet. 

Men, enligt Lundquist, skulle vad som är strukturellt determinerat vid t2 således inte 

behöva vara det beroende på effekten av handlingen vid t1. Detta är nödvändigtvis sant. 

Men i hur stor utsträckning handlingar verkligen påverkar strukturerna är oklart. För att 

visa på situationer där dem strukturella imperativen bestämmer handlingen gör Lundquist 

en jämförelse med den liberala demokratin. I denna är det framför allt tre strukturella 

imperativ som måste upprätthållas för att den liberala demokratin ska kunna existera. 

Dessa är (1) bibehållande av privat företagsamhet, (2) Bibehållande av liberal demokrati 

(parti, valsystem osv.) och (3) ökande ansvar för ekonomi och välfärd. (Ibid: 16) Inom 

ramen för respektive strukturellt imperativ finns sedan ett antal handlingsmöjligheter. 

Dessa är i sin tur beroende av aktörens vilja och förmåga (egenskaper). 

 

3.7 Avslutande diskussion – Lundquist och Berntson 

   I relation till Berntsons bidrag är Lundquists mer komplext och tar, enligt mig, aktör – 

strukturproblematiken ett steg längre. Lundquist tar till exempel upp frågan om hur 

strukturerna förändras, vilket Berntson undviker. Även om Lundquist inte utvecklar sina 

tankar om detta, lyfter han ändå in problemet i sin framställning. Han menar till exempel 

att en aktörs handling vid ett tillfälle kan få konsekvenser för eventuella handlingar vid 

ett senare tillfälle. Till skillnad från Berntson, beskriver Lundquist strukturerna som 

beständiga mönster som dock aldrig är helt fastlåsta (vilket Berntson menar att 

samhällsstrukturen är) (jmf. Berntson 1974: 25). En fråga som uppkommer om 

strukturerna inte består av fastlagda relationer är följaktligen hur beständig ett mönster 

måste vara för att räknas som struktur?  

   En annan styrka hos Lundquist är teorin om hur aktörerna påverkas av strukturerna. 

Han förbinder strukturen med aktören genom vad han kallar, socialisation, information 

och restriktion. I relation till Berntson känns Lundquists bidrag med avseende på detta 



 32 

mer utvecklat. Eftersom Berntson på den punkten framför allt framhåller den ekonomiska 

strukturen och de efterföljande klassförhållandena. Lundquist framhåller även 

strukturernas möjliggörande egenskap, till skillnad från Berntson.  

   Jag kritiserade ovan Berntson för att han använder sig av en social struktur (ideologi) 

för att förklara aktörernas handlingsutrymme och partiella frihet. I relation till Lundquist 

blir kritiken enligt mig uppenbar då hans (och andras) definition av social struktur har 

väsentliga likheter med Berntsons definition av ideologi.  

   Även om Lundquists teori är mer utvecklad än Berntsons menar jag att den hamnar i ett 

liknande problem. Enligt mig misslyckas Lundquist, liksom Berntson, med att lösa aktör 

–strukturproblematiken. Jag tar hjälp av Bo Rothstein (1988: 30) för att visa på 

svagheten. I Lundquists fall är det hans definition av aktörsautonomi som är problemet. 

Han påstår att (1) graden av autonomi i varje situation är beroende av aktörens 

egenskaper och strukturernas sammansättning, (2) strukturerna sätter upp gränserna för 

vad aktören kan uppnå och (3) att strukturerna även bestämmer värdet på aktörens 

egenskaper (Ibid 2 & 9). Enligt mig tycks det inte bli något kvar av den aktörens fria val, 

som Lundquist proklamerade att han ville skapa, om aktörernas egenskaper, alltså 

aktörens kan, förstår och vill, formas av strukturerna samtidigt som det är egenskaperna 

som avgör när och hur aktören kan handla. Det tycks leda till att egenskaperna innehåll 

och värde formas av strukturella villkor och vad blir då kvar av handlingsautonomin? 

 

3.8 Sammanfattning 

   I likhet med Berntson menar Lundquist att aktören aldrig är fristående från social 

påverkan. Lundquist ser även aktören som både en enskild individ, en organisation eller 

till och med en stat. Till skillnad från Berntson lyfter Lundquist däremot in 

nivåtänkandet. Han framhåller att aktörer och strukturer existerar på olika nivåer. Han 

skiljer till exempel på det nationella och det internationella systemet. Berntsons 

strukturbegrepp beskrivs som varaktiga mönster. Strukturerna karakteriseras av en 

uppsättning dikotomier. Relationen mellan aktör och struktur är, i likhet med Berntson, 

inte determinerad. Aktören påverkas dock av strukturerna genom vad Lundquist kallar 

socialisation, information och restriktion. Aktörens autonomi är olika beroende på 

aktörens egenskaper och strukturens sammansättning i en given situation. Han skiljer 
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mellan strukturellt möjliga och strukturellt tvingade handlingar. De tvingade 

handlingarna kan i relation till den liberala demokratin exemplifieras med att det finns 

vissa strukturella imperativ som måste upprätthållas för systemets bevarande. De 

politiska aktörerna kan följaktligen inte handla emot dessa, vilket medför att 

handlingsutrymmet blir begränsat. Vissa aktörer har dock större förmåga att handla ’fritt’ 

jämfört med andra.  

   Min kritik mot Lundquist gäller framför allt hans cirkulära argument för aktörens 

handlingsautonomi. Det tycks som att denna är helt beroende av strukturella villkor. 
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4.1 Walter Carlsnaes – aktör – struktur inom internationell politik 

   Till skillnad från redogörelsen om Berntsons och Lundquist teorier kommer jag, vad 

det gäller Carlsnaes, inte inleda med att förklara hur han ser på begreppen aktör och 

struktur9. Kapitlet kommer istället att inledas med Carlsnaes motivering till att skriva om 

aktör – struktur inom internationell politik. Jag kommer kortfattat att redogöra för den 

kritik som han riktar mot andra forskare inom detta område. Vidare kommer jag att visa 

hur Carlsnaes förbinder aktör – struktur samt relatera detta till Berntsons och Lundquists 

teorier. Kapitlet avslutas med en kortfattad diskussion om svagheter respektive styrkor 

hos teorin.  

 

4.2 Ensidiga forskningsansatser 

   Walter Carlsnaes har sin utgångspunkt i påståendet att forskare inom internationell 

politik inte tillräckligt behandlat aktör – strukturproblematiken. Han menar följaktligen 

att denna forskning inte kan nå fullständig förståelse om internationella relationer och 

politiska beslut som görs i relation till andra stater.  

 

   “I Will argue that this is a fundamental mistake, insofar as the agency – structure problem goes 

to the heart of some of the key assumptions underlying this subdiscipline in its present state, and 

hence that its resolution has implications- both of theory and substance – that need to be 

considered more seriously than has hitherto been the case.” (Carlsnaes, 1992: 247) 

 

I relation till aktör – strukturproblematiken lyfter Carlsnaes bland annat upp frågan om 

Sveriges medlemskap i dåvarande Europeiska Gemenskapen (nuvarande EU). Han ställer 

sig frågan om ett Europa som i allt större utsträckning domineras av EU undergår en 

strukturell förändring. Och om begreppet neutralitet har förändrats eftersom Sverige, trots 

sitt medlemskap i EU, fortfarande kallar sig neutralt (Ibid). För att förstå hur stater 

handlar måste vi alltså undersöka relation mellan aktör och struktur. Här under följer en 

kortfattad redogörelse för varför de fyra mest framträdande forskningsansatserna inom 

internationell politik inte lyckas lösa aktör – strukturproblematiken. Carlsnaes 
                                                 
9 Skälet till detta är att han egentligen aldrig definierar begreppen. Carlsnaes utgångspunkt är att påvisa 
aktör – strukturproblematikens relevans för forskningsområdet internationell politik. Jag kommer dock 
självklart att beröra hur han ser på begreppen, men han ger själva definitionen av begreppen så pass 
begränsat utrymme att jag inte finner det motiverat att inleda med en definition. 
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utgångspunkt är att ”both agents and social structures interact reciprocally in 

determining the foreign policy behavior of sovereign states” (Ibid: 250).  

   Enligt Carlsnaes präglas den internationella politiken av två forskningsansatser som 

inbördes kan delas upp i fyra riktningar. Den första av dessa är den individualistiska som 

kan delas upp i dels en (1) objektiv och dels en (2) subjektiv inriktning. Den objektiva 

inriktningen exemplifieras framför allt av rational choice teorier där aktören ses som 

nyttomaximerare. Den subjektiva inriktningen har sina rötter i framför allt fenomenologin 

och hermeneutiken. Carlsnaes (Ibid: 253) menar även att den subjektiva (individuella) 

inriktningen är den, av de fyra, som kommer närmast att lösa aktör –

strukturproblematiken. Bägge av de ovan nämnda utgår emellertid från individen vilket 

innebär att en eventuell relation mellan aktör och struktur slutligen, på ett eller annat sätt, 

reduceras till individuella handlingar. (Ibid: 249) 

   Ansatser som istället, för den individualistiska, har en kollektivistisk utgångspunkt kan 

också de delas upp i en (3) objektiv och en (4) subjektiv inriktning. Den objektiva 

inriktningen representeras framför allt av nymarxister medan den subjektiva framför allt 

representeras av forskare med inspiration från Durkheim. Bägge dessa inriktningar 

reducerar emellertid slutligen aktörens handlingar, enligt Carlsnaes (Ibid: 249), till 

strukturerna. Det är således frågan om en strukturell determinism där handlingar ses som 

strikt funktionella.    

 

4.3 Carlsnaes kritik mot sig själv 

   Jag nämnde ovan att det var den subjektiva (individuella) forskningsinriktningen som, 

enligt Carlsnaes, kommit närmast en lösning på aktör – strukturproblematiken. Det är 

också till denna som han själv anser sig tillhöra (Ibid: 253). Han anser emellertid inte att 

någon har löst aktör - strukturproblemet. Detta exemplifierar han med sin egen forskning. 

Skälet till att jag nu kommer att redogöra för denna forskning, är att det är med denna jag 

senare kommer att visa på hur Carlsnaes försöker lösa aktör – strukturproblematiken.  

   Carlsnaes teori är uppdelad i tre dimensioner. Dessa är (1) Intentional, (2) Dispositional 

och (3) Structural dimension (Ibid: 254). Dimensionerna måste undersökas för att nå 

förståelse för politiska beslut på internationell nivå. Enligt Carlsnaes är det på intentional 

och dispositional dimension som de flesta forskningsansatser har sin fokus. Inom 
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intentional dimension gör aktören, eller aktörerna, sina rationella val. Vad forskare 

däremot missar vid studier på enbart denna dimension är skälen till valen. Det är alltså 

omöjligt att ge svar på varför aktören handlar som de gör vid fokus enbart på den första 

nivån. De flesta forskningsansatser sträcker sig emellertid ett steg längre. De använder sig 

då av analyser som både beaktar dimension 1 men även 2, alltså dispositional dimension. 

Studier av dessa två dimensioner kan ge forskaren svar på varför aktören gör de aktuella 

valen utifrån dels värderingar (values), som till exempel normer, och perceptioner 

(perceptions), alltså tolkningar av intryck (Ibid). I den andra dimensionen finns således 

dispositionerna till sätt att reagera.. Men att aktören handlar enligt sina 

dispositioner/preferenser (rationellt) ger inte svaret på varför aktören har just dessa 

dispositionerna/preferenserna10. Det ger så att säga inte svaret på vad som faktiskt är 

rationellt utifrån aktörens perspektiv. Aktören existerar alltid i en kontext som 

följaktligen måste beaktas. Varför aktören har de eventuella preferenserna eller styrs av 

vissa värden går inte att ge svar på utan att beakta varifrån dessa kommer. Den 

strukturella ramen saknas i analysen. Det är genom strukturerna vi tillfullo kan förstå en 

handling, eftersom dessa enligt Carlsnaes, och i likhet med både Berntson och Lundquist, 

avgör inom vilka ramar som valen sker. Forskaren måste ta hänsyn till den tredje 

dimensionen, nämligen structural dimension. Strukturen består av objektiva förhållanden 

och institutioner, vilka jag tolkar som till exempel val- och partisystem och byråkratiska 

organisationer. Dessa påverkar aktörens val, dock ej kausalt i strikt filosofisk mening. 

Det finns ingen determinism mellan de olika dimensionerna. De strukturella villkoren 

bidrar dock med begränsningar för valmöjligheterna.  

   I likhet med både Berntson och Lundquist menar följaktligen Carlsnaes att aktören, som 

individ eller kollektiv, aldrig är fristående från sociala omständigheter. Att förklara 

handlingar utifrån enbart aktörens värderingar och mål är, enligt alla tre omöjligt. De 

menar emellertid att det ger en ganska begränsad bild av verkligheten. Verkligheten är en 

ständig relation mellan aktör och struktur.  

 

                                                 
10 Jag påstår alltså att ett rationellt beslut måste ses utifrån personens synvinkel och att vi således är 
beroende av strukturella faktorer för att avgöra vad som är rationellt. För en vidare diskussion se Rothstein, 
Bo 1988: 31 
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Figur 3. Carlsnaes modell över samhällets tre nivåer 

    

Källa: Ibid: 254   

 Efter att jag nu har skissat upp Carlsnaes ursprungliga försök till att lösa relationen 

mellan aktör och struktur blir två saker tydliga. Dels att Carlsnaes vill förena aktör – 

strukturproblematiken med att aktören fortfarande gör rationella val och dels att det är en 

statisk modell (i likhet med Berntsons). Att förena en aktör – struktur med rational choice 

teorier ser jag som relativt oproblematiskt. Däremot är det mer problematiskt med att 

teorin inte beaktar tid som en variabel. 

 

“[I]f we are to take seriously the central desideratum of reciprocal and dynamic linkage stressed 

above, whiel at the same time remaining committed to the epistemological notion of interpretive, 

purpose actors, it is imperative that we transcend the unresolved tension that exists between 

individualsm and collectivism.” (Ibid: 256) 

 

En av styrkorna, som jag tidigare nämnt, hos Lundquists modell var att han tog upp 

processer och dessas relation till strukturell förändring (se s 19-20). Lundquist förde så att 

säga in tidsaspekten i modellen, till skillnad från till exempel Berntson. Jag menar även 

att relationen mellan aktör och struktur inte heller är statisk och bör såldes ses i ett 

tidsperspektiv. Det tycks finnas en dynamisk relation begreppen emellan. Det är också 

denna relation som, enligt Carlsnaes, saknas i hans egen modell. ”[I]t nevertheless does 
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not succeed in incorporating the dynamic interplay between agents and structures” 

(Ibid). Vad Carlsnaes menar med detta är att relationen (1) måste ses över tid och (2) att 

det inte enbart finns en begränsande faktor, utan även en möjliggörande. Dynamiken 

mellan aktör och struktur är följaktligen att det dels finns en tidsaspekt och dels att 

strukturerna även är möjliggörande. För att exemplifiera punkt 1 återgår jag till exemplet 

om Sveriges relation till EU. Som jag tidigare nämnt så vore det omöjligt att ta reda på 

om Sveriges medlemskap i EU, samtidigt som landet vill behålla sin neutralitet, sker på 

grund av strukturella förändringar inom EU eller av andra faktorer. Att strukturen är 

föränderlig är följaktligen en viktig aspekt både vad det gäller ontologi och metodologi 

(eftersom om vi vill ta reda på något måste vi betrakta den tidsmässiga aspekten). 

Carlsnaes påpekar också att det är individen eller individer som hela tiden (om)skapar 

strukturerna (Ibid: 256). Denna aspekt saknas i ovan nämnda modell, relationen måste 

förstås över tid. Relationen förblir alltså olöst – även om denna modell (enligt Carlsnaes) 

är ett steg i rätt riktning så träffar den inte helt rätt. Aktör – strukturproblematiken inom 

internationell politik är inte löst och således kan inte forskare som inte beaktar 

problematiken till fullo förstå handlingarna inom området. 

   Ovan nämnda tidsmässiga relation är central för Carlsnaes. Dock vill jag även 

framhålla punkt 2 som ett av de viktigaste bidragen till aktör – strukturproblematiken. 

Strukturen har så att säga en möjliggörande effekt. Strukturen skapar handlingsalternativ 

samtidigt som den har en begränsande funktion. Politiska institutioner skapar exempelvis 

möjlighet för en fungerande demokrati. Att organisera ett demokratiskt system skulle så 

att säga inte vara möjligt om det inte vore för att det finns lagar och förordningar. Det 

politiska systemet skulle antagligen vara präglat av kaos om det förändrades hela tiden 

och/eller om det inte fanns reglerande faktorer. I likhet med Lundquist och till skillnad 

från Berntson, beaktar Carlsnaes strukturernas möjliggörande effekt. Som jag gjorde hos 

Lundquist vill jag även lyfta fram detta som en positiv aspekt hos Carlsnaes teoribygge. 

Det tycks vara så att strukturerna oftast ses som begränsande, men att de även har en 

möjliggörande effekt.  
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4.4 Relation över tid – kritik mot Giddens 

   När jag visat inom vilka ramar Carlsnaes menar att lösning på problemet står att finna 

börjar vi närma oss hans svar på frågan om relationen mellan aktör och struktur. För att 

förtydliga, och för att Carlsnaes lösning ska bli lättare att förstå, vill jag emellertid 

fortsätta med kritiken som han riktar mot Anthony Giddens. Jag kommer inte att 

fullständigt förklara Giddens modell, detta skulle vara både tidsödande och omotiverat. 

   Enligt Carlsnaes menar Giddens att aktör och struktur existerar i en ständig relation till 

varandra (Ibid: 257). De är så att säga ontologiskt irreducerbara till två skilda entiteter. 

Giddens har blivit hårt kritiserat för detta11. Sociala strukturer är oseparerbara från skälen 

och självmedvetandet som aktören har med sig till handlingssituationen12. Detta innebär, 

enligt Carlsnaes, att det verkar som att sociala strukturer är reducerbara till det mänskliga 

medvetandet (Ibid). Giddens ger vare sig aktör eller struktur någon förklaringsmässig 

autonomi. Carlsnaes menar att relationen mellan aktör och struktur fungerar på olika 

tidsintervaller (Ibid: 258). Att göra en historisk analys med Giddens modell är alltså inte 

möjligt. Det finns så att säga ingen startpunkt eftersom aktören och strukturen hela tiden 

existerar samtidigt. Vad Giddens missar är att det, förutom aktör och struktur, finns en 

tidsaspekt. ”[B]ut (he) is unable to provide any theoretical purchase on their structuring 

over time” (Ibid). Tid är så att säga en variabel. Att inte kunna utföra historiska studier är 

onekligen ett stort (epistemologiskt) tillkortakommande.  

 

4.5 Olika tidsintervaller 

   Ovan nämnda kritik är starkt influerad av Margaret Archers tänkande. Det är alltså inte 

så konstigt att också Carlsnaes eget bidrag är starkt influerat av henne. Syftet med hennes 

teori är att det ska kunna vara möjligt att tidsmässigt bryta ner cykler till intervaller. 

Kärnan i Archers teoribygge, och följaktligen även i Carlsnaes, är ”that structure logically 

pre-dates the action(s) which transform it; and that structural elaboration logically post-dates 

those actions (Archer, 1985: 72)”. Detta innebär alltså att strukturerna logiskt alltid föregår 

och alltså påverkar handlingarna och att handlingarna således måste förstås i relation till 

strukturerna. De politiska institutionerna, det vill säga en strukturell aspekt, påverkar 

                                                 
11 Se till exempel Archer, 1985 och Layder, 1994/2006. 
12 Detta kallas att aktören är ’översocialiserad’. Det vill säga att frångå att varje människa har en unik 
identitet (Layder, 1994/2006: 276). 
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handlingen innan den utförs. Handlingarna får med andra ord mening i relation till 

strukturerna. Vi kan inte tänka oss en handling fristående från strukturell påverkan. Detta 

betyder emellertid inte att handlingen är determinerad. Vidare innebär denna teori att (om 

strukturen alltid föregår och påverkar handlingen) en eventuell strukturell förändring 

alltid (logiskt) sker efter handlingen. Om den tidigare figuren (figur 3) visade den statiska 

relationen mellan aktör och struktur, visar figur 4 hur aktör och struktur är relaterade över 

tid.   

 

Figur 4, Carlsnaes tidsmässiga relation mellan aktör och struktur 

 

Källa: Ibid: 260 

 

4.6 Carlsnaes aktör – strukturmodell i relation till internationell politik 

   Enligt Carlsnaes måste vi alltså betrakta aktör – strukturproblematiken som en 

dynamisk process. Aktören skapar och omskapar strukturerna genom sitt handlande och 

det är följaktligen motiverat att studera relationen över tid för att förstå relationen mellan 

aktör och struktur. Strukturell förändring sker över tid. Att studera statliga beslut måste 

alltså, enligt Carlsnaes, hela tiden relateras till dels en tidsaspekt, dels till andra staters 

beslut och policys men även till överstatliga institutioner. Till exempel EU, NATO och 

FN. Besluten tas så att säga alltid i en kontext.  
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”[T]he way in which leaders of states conceptualize their situations is strongly affected 

by insitutions of international relations: states not only form the international system; 

they are also shaped by its conventions, particularly by its practices” (Ibid: 261). 

 

Jag nämnde tidigare att Carlsnaes exempel med Sveriges relation till EU. Att Sverige 

trots sin ansökan om medlemskap i unionen (detta skrevs 1992) ville behålla sin 

neutralitet. Neutralitet kan i detta fall inte förstås annat än i relation till internationella 

eller överstatliga institutioner. Sverige måste så att säga vara neutralt i relation till något. 

Sveriges neutralitet måste således relateras till de internationella institutionernas 

strukturer samtidigt som andra staters beslut även måste beaktas (Ibid: 262). Om EU då 

genomgick en strukturell förändring kan emellertid detta inte förstås annat än i relation 

till en tidsaspekt. Det Carlsnaes tycks insinuera är att Sveriges beslut att ansöka om 

medlemskap är ett strategiskt beslut. Det har möjliggjorts av att EU har genomgått en 

strukturell förändring. Eftersom Sverige inte hade kunnat behålla sin neutralitet om de 

ansökt vid ett tidigare tillfälle.  

 

4.7 Den morfogeniska modellen 

   Med hjälp av Carlsnaes tidigare modell över aktör – strukturrelationen kommer jag nu 

att diskutera hur den slutgiltiga morfogeniska modellen bör se ut och hur den fungerar. I 

relation till figur 4 måste vi alltså inte bara beakta vad som händer vid t4. För att tillfullo 

förstå handlingen måste vi även uppmärksamma tidigare handlingar (t2) och hur dessa 

har påverkat strukturerna och eventuellt möjliggjort handlingen vid t4. I figuren här under 

(figur 5) skulle till exempel beslutet att ansöka om EU-medlemskap kunna exemplifieras 

av rektangeln längst till höger. Modellen visar således på hur beslut och syn på neutralitet 

har förändrats över tid. Denna modell är både ett förtydligande av den ontologiska 

aspekten av aktör – strukturproblematiken, men även den metodologiska.  
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Figur 5. Den dynamiska aktör - strukturmodellen 

 

 

Källa: Ibid: 264 

 

   Med modellen ovan försöker alltså Carlsnaes visa på aktörers och strukturers 

ömsesidiga relation till varandra över tid. Handlingar betingas inte bara av strukturerna, 

utan handlingarna påverkar även i sin tur strukturerna (Ibid: 264).  

 

4.8 Avslutande diskussion – Carlsnaes i relation till Lundquist och Berntson 

   I likhet med Lundquist, och till skillnad från Berntson, betonar Carlsnaes relationen 

mellan aktör och struktur som icke-statisk. Både Carlsnaes och Lundquist lyfter fram den 

tidsmässiga aspekten. De menar följaktligen att handlingar påverkas av strukturer 

samtidigt som dessa handlingar både upprätthåller och förändrar strukturerna. Alla 

handlingar har dock inte möjlighet att påverka strukturerna (de flesta har inte det). Men 

vad de bägge har gemensamt är att vi inte kan förstå samhällsförändring på annat sätt än 

genom människors handlingar. Handlingar får konsekvenser som antingen kan vara 

avsedda eller icke-avsedda. Oavsett så är det dessa som orsakar förändring och således är 

orsaken till att vi måste beakta relationen mellan aktör och struktur över tid. Carlsnaes 

lägger, i likhet med Lundquist, även fokus på strukturernas möjliggörande egenskaper, 

till skillnad från Berntson.  

   I relation till framför allt Lundquist ter sig emellertid Carlsnaes modell ganska 

outvecklad. Lundquist för i större utsträckning diskussioner om hur strukturerna påverkar 

aktören. Denna diskussion förblir hos Carlsnaes bristfällig. Carlsnaes för inte heller 

någon diskussion om aktörens eventuella handlingsautonomi. Att undersöka om han 

lyckas ’lösa’ aktör – strukturproblematiken blir således svårt. Framför allt tror jag att 

detta beror på hans fokus på internationell politik och beslutsfattande. I relation till detta 
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ser han framför allt aktören som ett kollektiv. Att bara betrakta aktören som ett kollektiv 

eller vad jag skulle kalla en stat, en makroaktör, blir alltför ensidigt. Att han inte mer 

utförligt diskuterar vad strukturerna består av måste även ses som en svaghet. Han 

nämner i och för sig institutioner som en del av strukturerna, vilket jag håller med om. 

Politiska institutioner är en del av samhällsstrukturen. Men han preciserar aldrig vad han 

menar med de objektiva förhållandena. Vad består dessa av och hur påverkar de aktören? 

 

4.9 Sammanfattning 

   Carlsnaes menar att samhället kan delas upp i tre dimensioner, (1) den strukturella, (2) 

den dispositionella och (3) den intentionella. Dessa tre dimensioner måste beaktas för att 

tillfullo förstå beslutsfattande. Den strukturella dimensionen består av dels objektiva 

omständigheter och dels institutioner. Den dispositionella dimensionen består av aktörens 

dispositioner till sätt att handla, något som Carlsnaes kallar värdering och perceptioner. 

Slutligen så består den intentionella dimensionen av val och preferenser. Carlsnaes fokus 

är således på hur relationen mellan dessa dimensioner fungerar. Denna modell är dock för 

statisk. Han menar att relationen även måste beaktas ur ett tidsperspektiv. Handlingar 

påverkar strukturer vilket betyder att en handling vid t1 kan påverka strukturerna vilket 

betyder att handlingen vid t2 påverkas av andra strukturella villkor. Relationen mellan 

aktör och struktur måste alltså ses över tid. Tid är så att säga en variabel. Den tidsmässiga 

aspekten är en styrka hos Carlsnaes, en annan är att han betonar strukturernas 

möjliggörande verkan. Han betonar att strukturerna faktiskt möjliggör mycket handlande. 

Politiska institutioner möjliggör till exempel demokrati. 

   Min kritik mot Carlsnaes består framför allt att hans modell inte ’löser’ aktör – 

strukturproblematiken. Han tar till exempel aldrig upp problematiken med 

aktörsautonomi och heller inte något om hur strukturerna påverkar aktören. Den uteblivna 

definitionen av strukturen måste även det ses som ett problem för Carlsnaes.  
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5.1 Att knyta ihop säcken - sammanfattning 

   I följande kapitel kommer jag att presentera vad jag kommit fram till i uppsatsen. Det 

kommer att vara i form av en diskussion om hur Berntson, Lundquist och Carlsnaes ser 

på aktör, struktur och kopplingen dessa emellan. Det är således både en sammanfattning 

och en utförligare diskussion om respektive teoris styrkor och svagheter. Diskussionen 

om teoriernas svagheter och styrkor i relation till varandra kommer framför allt att föras 

under rubriken ’aktörer och strukturer’. Kapitlet har tre delar. Dels kommer både aktörs- 

och strukturbegreppet att diskuteras separat. Detta följs av en diskussion om kopplingen 

mellan begreppen.  

 

5.2 Aktör 

   Vad det gäller aktören är det tydligt att alla tre teorier ser aktören i ständig relation till 

samhället. Teorierna har även förövrigt stora likheter vad det gäller synen på aktören. De 

framhåller att aktören så att säga aldrig är fristående från social påverkan. De är en 

produkt av samhället de lever i. Detta betyder emellertid inte att aktören inte kan göra 

genomtänkta och rationella val. Samtliga teorier som här granskats menar att aktörens 

handlingar är förenade med en mening för aktören. Aktören försöker så att säga uppfylla 

mål och motiv med sitt handlande. Samtliga tre teoretiker framhåller även att aktören kan 

vara både en enskild individ och ett kollektiv. I Berntsons fall riktas fokus framför allt på 

partier och organisationer, medan Lundquist i större utsträckning berör den individuella 

aktören. Men även i Lundquists fall berörs den kollektiva aktören, dock i mindre 

utsträckning jämfört med Berntson. Carlsnaes i sin tur berör nästan aldrig aktören som en 

enskild individ, utan fokus är här på stater som aktörer. Han poängterar emellertid att 

individer är aktörer, men i egenskap att fokusera på internationella politiska beslut nämns 

framför allt, vad jag skulle kalla, makroaktörer. Här ovan har jag främst berört likheter 

vad det gäller synen på aktören. Här under följer dock en kortfattad sammanfattning om 

vad som skiljer teorierna åt. 

   Enligt Berntson är aktören kopplad till omvärlden genom en normativ struktur. Han 

liknar detta vid ett kulturmönster bestående av regler, normer och värden. Denna struktur 

behöver inte vara integrerad i aktörens föreställningsvärld. Aktören har alltså inte 

fullständig översikt och insikt över de krafter som påverkar henne. Eftersom Berntsons 
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teori är marxistiskt influerad är även klasstänkandet av stor vikt. Varje aktör är förenad 

med en social klass.  

   I relation till Berntson framstår Lundquists teori som mer utvecklad. Även om de har, 

som nämnts ovan, väsentliga likheter, skiljer de sig även på några punkter. Lundquist 

tillskriver aktören egenskaperna kan, vill och förstår. Dessa egenskaper innebär att 

aktören kan frambringa beslut, korrekt uppfatta sig själv och sin omgivning och ha 

preferenser. Till dessa egenskaper knyter han även processerna beslut, kommunikation 

och effekterna av denna kommunikation. Detta innebär att aktören kan lösa problem 

genom att förstå och kommunicera med andra. Aktörens olika egenskaper påverkas av, 

vad Lundquist kallar, beteende- och sociala strukturer. De sociala strukturerna kan liknas 

med vad Berntson kallar normativ struktur. Genom att strukturerna påverkar aktörens 

olika egenskaper så menar således Lundquist att aktören skapar sin omgivning i relation 

till samhället och andra människor.  

   Jag nämnde i texten om Carlsnaes att han aldrig egentligen definierar vad han menar 

med begreppet aktör. I relation till Berntson och Lundquist påpekade jag emellertid att 

han ser aktören som framför allt en stat, även om han betonar att även enskilda individer 

kan ses som aktörer. Det framkommer dock att han förbinder aktören med egenskapen att 

göra val, utifrån preferenser. Dessa är påverkade av perceptioner (vilket jag översätter till 

tolkningar av intryck) och värderingar. Hur relationen ser ut mellan dessa framkommer 

dock ej.  Det medför att Carlsnaes teori, i relation till både Lundquist och Berntson, måste 

anses vara mindre utvecklad.  

 

5.3 Strukturer 

   Om det råder relativt stor konsensus kring aktörsbegreppet är det större 

meningsskiljaktigheter vad det gäller definitionen av strukturer. Gemensamt mellan de tre 

teoretikerna är att strukturen påverkar aktörers handlingsmöjligheter. Aktörers handlingar 

måste alltid ses i relation till strukturerna.  

   Berntson laborerar med flera begrepp för samhällsstrukturen. Han benämner den som 

den ’yttre ramen’, de ’objektiva förhållandena’ eller den ’objektiva strukturen’. Alla 

dessa begrepp syftar på samma fenomen. Världen som existerar oavsett aktörens vetskap 

om den. Denna ’värld’ påverkar aktören och bör även ses som primär i relation till denne. 
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Begreppet härstammar från och är egentligen detsamma som vad man inom marxismen 

brukar kalla den historiska materialismen. I begreppet samhällsstruktur placerar Berntson 

ytterligare tre dimensioner. Dessa är ideologisk-, politisk- och ekonomisknivå. 

Samhällsstrukturen består alltså av tre separata nivåer. Samhällstrukturens tre nivåer 

bildar en enhet uppbyggd på olika relationer. Relationen mellan nivåerna påverkar sedan 

aktörens handlingsmöjligheter. Av de tre nivåerna är den ekonomiska den viktigaste. Det 

är inom denna som bland annat produktivkrafterna och produktionsförhållandena finns. 

Centralt för marxismen är just att dessa är avgörande för hur ett samhälle ser ut. De 

konstituerar den så kallade basen. Den ekonomiska nivån är således den ekonomiska 

determinanten i samhället. Den politiska nivån i sin tur består av till exempel 

statsapparaten och andra politiska institutioner, medan den ideologiska nivån framför allt 

består av normer och idéer men även av de institutioner där ideologin förs ut som till 

exempel skolor. 

   Lundquists poängterar att samhällsstrukturen inte bör ses som ett eget väsen. Den består 

till syvende och sist av aktörers handlingar. Strukturen är relativt beständig men ständigt i 

förändring. Han poängterar att en struktur aldrig kan vara helt låst. Lundquist, till skillnad 

från Berntson, menar att strukturer alltid måste ses i ett tidsperspektiv. Han kallar detta 

samhällsprocess. Lundquist delar in strukturen i form och innehåll. Vad det gäller form 

finns det två plan, beteende- och idéstruktur. Idéstrukturen är mönster av normer och, vad 

Lundquist kallar, verklighetsuppfattningar medan beteendestrukturen är ett resultat av 

aktörers handlingar. Dessa två existerar alltid i relation till varandra. Detta eftersom 

idéstrukturen legitimerar beteendestrukturen. Vad det gäller samhällstrukturens innehåll 

görs en uppdelning på tre nivåer. Dessa är den politiska strukturen, den ekonomiska 

strukturen och den sociala strukturen. Lundquist framhåller även att strukturer kan finnas 

på olika nivåer i samhället. Kollektiva aktörer, som till exempel partier, består av 

strukturer och kan även ses som en struktur i jämförelse med en enskild aktör. 

   På samma sätt som jag ovan nämnde, att Carlsnaes aktörsbegrepp tenderar att vara 

innehållslöst, så är även hans strukturbegrepp, i relation till både Berntson och Lundquist 

ganska innehållslöst. Vad han egentligen säger om strukturen, eller den strukturella 

dimensionen är att den bör ses som uppdelad på två nivåer. Dessa är dels de så kallade 

’objektiva förhållandena’ och den institutionella nivån. Jag antar, men detta är ren 
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spekulation från min sida, att de objektiva förhållandena kan liknas med vad Berntson 

kallar den yttre ramen. Alltså den värld som existerar utanför individen och som denne 

blir till i och följaktligen även tar för given. Alltså normsystem, regler, men även de 

produktiva krafterna och således den ekonomiska strukturen. Den institutionella nivån 

bör däremot ses som de politiska institutionerna. Alltså val- och partisystem, relationen 

mellan opposition och styrande.  

 

5.4 Aktörer och strukturer 

   I sammanfattningen ovan har det framkommit att det råder relativt stort konsensus vad 

det gäller synen på aktören medan det råder större meningsskiljaktigheter när det kommer 

till synen på strukturerna. Självklart är definitionerna av begreppen centrala, men jag 

menar att den avgörande punkten för en aktör – strukturteori är hur begreppen 

sammankopplas. Detta kommer att diskuteras här under. 

     Berntson laborerar med en tredelad samhällsbild. Han delar in samhället i (1) 

samhällsstrukturen, (2) klasskampsfältet och (3) organisationsfältet. Samhällsstrukturen 

består av fastlagda relationer som framför allt baseras på de materiella förhållandena. 

Samhällsstrukturen påverkar i sin tur klasskampsfältet, vilket består av mönster av 

handlingar. Samhällsstrukturen påverkar klasskampsfältet genom att det skapar 

konflikten mellan kapitalister och arbetare. Klasskampen uppstår ur denna motsättning. 

Varje aktör socialiseras in i en viss social klass. Aktören har så att säga ett 

klassmedvetande. Klasskampsfältet påverkar i sin tur organisationsfältet. I likhet med 

klasskampsfältet består även organisationsfältet av mönster av handlingar. Skillnaden 

dessa emellan är dock att aktören inom organisationsfältet handlar medvetet. Berntson 

förbinder alltså sin teori med en tydlig klassprägel. Aktören socialiseras in i olika sätt att 

tänka och tycka beroende på klasstillhörighet. De materiella förhållandena löper som en 

råd tråd genom hela arbetet. Vad som emellertid saknas är dels tidsaspekten och vad som 

är en följd av detta, nämligen frågan om hur strukturerna förändras. Ytterligare en 

synpunkt som måste läggas till teorins negativa aspekter är den märkliga definitionen av 

ideologi. Berntson menar att ideologin har en frigörande kraft. Den förser aktörerna med 

information om samhället. Jag håller till viss del med Berntson om detta, men menar ändå 

att ideologier måste ses som social strukturer, vilka även måste ses som begränsande 
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faktorer. Styrkan i Berntsons teori är klasstänkandet. Det tycks finnas vissa aktörer som 

har mer utrymme att handla än andra vilket Berntson förbinder med klasstillhörighet. 

Strukturerna behandlar så att säga inte aktörerna lika. Vissa aktörer har större 

handlingsutrymme än andra. Detta menar även Lundquist. Han går emellertid inte längre 

än att säga att detta beror på aktörens egenskaper. Vilka han i och för sig menar att 

strukturerna avgör värdet på. Detta har jag riktat kritik mot och menar att den autonomi 

som Lundquist söker aldrig återfinns. Lundquist argumenterar cirkulärt (för utförligare 

diskussion se s 26). Följaktligen menar jag att både Lundquist och Berntson inte lyckas 

’lösa’ aktör – strukturproblematiken. Detta är emellertid ingen orsak till att inte titta 

närmare på Lundquists bidrag.  

   Lundquist förbinder strukturen till aktören genom tre ’påverkningsströmmar’. Dessa är 

(1) socialisation, (2) information och (3) restriktion. Dessa tre strömningar påverkar 

sedan aktörens egenskaper, alltså kan, förstå och vill. Lundquists tankar kring strukturell 

påverkan är således aningen mer utvecklade i relation till Berntson. Eftersom Berntson 

framför allt ser att detta sker genom klasser. Lundquists tre strömningar innebär att 

aktören socialiseras in i ett samhälle. Socialisation påverkar således aktörens kan, förstår 

och vill. Informationen i sin tur påverkar framför allt aktörens kan. Detta ger aktören 

kunskap om strukturerna och sker ofta intersubjektivt. Slutligen innebär restriktion att 

aktören hindras från att utföra en handling. Strukturerna motverkar så att säga aktören. 

De avgör vilka handlingar som är legitima och genomförbara. Detta kallar Lundquist för 

strukturellt tvingade handlingar. För att teorin ska undkomma determinism menar han 

dock att det även finns strukturellt möjliga handlingar. Dessa är dock beroende av 

aktörens egenskaper. I likhet med Berntson menar följaktligen även Lundquist att vissa 

aktörer har större handlingsfrihet och handlingsförmåga än andra. I relation till möjliga 

och tvingade handlingar så går Lundquist vidare och poängterar att en handling vid 

tidpunkt 1 (t1) kan få konsekvenser för en handling vid t2. Handlingen vid t1 kan påverka 

strukturerna så att handlingen vid t2 blir tvingad eller möjlig. Detta måste beaktas för att 

förstå hur strukturell förändring sker. Förändringar behöver emellertid inte vara 

intentionella, utan kan vara icke-avsedda konsekvenser. I relation till Berntson anser jag 

att Lundquists teori är mer utvecklad. Detta framför allt på grund av dess mer utvecklade 

strukturbegrepp, den utförliga diskussionen kring relationen mellan struktur och aktör 
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men även att han nämner och utvecklar den tidsmässiga aspekten. Att strukturerna 

påverkas och förändras av handlande. Lundquist framhåller även strukturernas 

möjliggörande egenskap, vilket inte Berntson gör. 

   Av de tre bidragen har jag nu slutligen kommit till Carlsnaes. Bidraget är vad det gäller 

relationen mellan aktör och struktur det minst utvecklade. Problemet bygger självklart på 

hans uteblivna diskussion om vad som kan läggas i begreppen aktör och struktur. Han 

menar dock att aktören gör rationella val. Dessa måste dock beaktas utifrån aktörens 

perspektiv för att till fullo förstås. Enligt Carlsnaes påverkar strukturerna aktörens 

perceptioner och värderingar. Dessa två egenskaper påverkar sedan aktörens beslut och 

preferenser. Om denna del av teorin är Carlsnaes svagare del vill jag ändå påstå att han 

har viktiga saker att bidra med. Detta är dels hans tankar kring att aktör och struktur är 

belägna på olika tidsintervaller. Strukturerna påverkar aktören, som i sin tur påverkar 

strukturerna. Detta är en oändlig regress och förklarar samhällelig förändring. Carlsnaes 

är således inne på samma tankar som Lundquist. Aktörerna är de nödvändiga bärarna av 

strukturerna och den enda tänkbara källan till deras existens och förändring. Carlsnaes 

poängterar även strukturerna möjliggörande effekt, vilket jag anser är teorins andra 

viktiga bidrag. Utan strukturer skulle demokrati vara en omöjlighet. Strukturerna är 

således både begränsande och möjliggörande.  

 

Figur 6. Sammanfattning av respektive teori 
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Matrisen här ovan är en enkel översikt över vad som karaktäriserar de olika teorierna. 

Värt att notera är, som jag tidigare nämnt, att ingen motsägelsefritt lyckas lösa 

problematiken. Det finns ytterligare aspekter av dessa teorier än vad jag tagit upp här 

ovan. Men jag anser dessa vara de mest centrala. 
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6.1 Avslutande diskussion – aktör – strukturdebattens relevans 

   Vad som har framkommit i denna uppsats och som även var en del av mitt syfte är att 

det finns starkt spänning mellan aktör och struktur. Jag menar även att samtliga tre 

teorietiker, trots deras olika utgångspunkter, har viktiga saker att bidra med till debatten. I 

denna avslutande diskussion kommer jag att diskutera debattens relevans för 

statsvetenskapen. Vad innebär det att vi beaktar både aktör och struktur för politisk 

analys? 

   För det första framkommer det att en allt för voluntaristisk syn på aktören är en 

omöjlighet. Aktörens valmöjligheter är starkt begränsade. I relation till politikens område 

innebär det att politiska beslut alltid tas i relation till en redan strukturellt inramad 

situation. Politiker, organisationer och partier måste alltid beakta de strukturella 

imperativen. Lundquist menar till exempel att det inom en liberal demokrati finns vissa 

imperativ som måste upprätthållas för dennas existens. Dessa är bibehållande av privat 

företagsamhet, liberal demokrat (parti- och valsystem) och ökande ansvar för ekonomi 

och välfärd. Dessa är alltså de mest uppenbara imperativen för en liberal demokrati. Vi 

kan dock tänka oss att det finns ytterligare ett antal imperativ. Speciellt med tanke på att 

dagens politik förs i relation till dels alla stater i världen och framför allt i relation till EU 

och organisationer som till exempel WTO. Om man sen även beaktar att partier, stater 

och organisationer även måste ta hänsyn till stora multinationella företag inser man att 

handlingsutrymmet är starkt begränsat. Om man även sen betraktar att enskilda 

organisationer har egna strukturella imperativ blir ekvationen ännu mer komplex. Jag 

menar att vi kan sluta oss till att samhället och med det även politiken är hårt 

strukturerad. Men att det skulle vara determinerad skriver jag inte under på. Determinism 

innebär att politiker, organisationer, företag och partier inte kan ställas till ansvar för sina 

handlingar. Detta är emellertid inte detsamma som att säga att dessa har fullständig 

kontroll över samtliga händelser i samhället. Dt är precis detta som jag försökt visa i och 

med denna uppsats. Vissa fenomen går inte att påverka, medan aktören i andra situationer 

har en större handlingsautonomi.  

   I relation till både Berntson och Lundquist är det även tydligt att vissa aktörer har större 

handlingsautonomi än andra. Berntson påpekar att det är kapitalägarna, medan Lundquist 

aldrig specificerar vilka det är som har större handlingsförmåga. Att partier som 
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förespråkar skattesänkningar för företag har större möjlighet att genomföra detta än 

partier som förespråkar skattehöjningar är för mig uppenbart. Detta är bland annat på 

grund av den ekonomiska strukturen. Samhällsstrukturen är så pass hårt knuten till 

ekonomin att förändringar inom denna är svår. Att ändra det ekonomiska systemet ses 

nästan som en omöjlighet. Socialistiska partier har försökt införa socialism utan att 

lyckas13.   

   Kan alla tre teoretiker ha rätt? Svaret är självklart nej eftersom det finns fundamentala 

motsättningar mellan teorierna. Jag menar emellertid att samtliga tre teorier har något 

viktigt att tillföra. Vad det gäller Berntson är det framför allt klass- och 

konflikttänkandet. Det tycks, om vi godtar att varje individ formas av den miljö där de 

växer upp, som att samhället präglas av olika klasser. Beroende på var en person föds så 

kommer denne ha ett antal troliga slutmål. Alla människor har inte samma 

förutsättningar, så även inom politiken. Berntson ser även samhällsstrukturen som 

fastlåst. Positionerna mellan de enheter som konstituerar den är orörliga. Även om jag 

anser att detta är en överdrift, eftersom det följaktligen blir svårt att förklara 

samhällsförändring, är det troligt att samhällsstrukturen är mer beständig än till exempel 

beteendestrukturen. Jag anser alltså att klassaspekten är värd att beaktas inom 

statsvetenskapen.  

   Vad det gäller Lundquist vill jag framhäva dennes tankar kring strukturernas förändring 

men även hur strukturell påverkan sker på aktören. Jag tilltalas även hans tankar om det 

strukturella nivåtänkandet. Det är centralt framför allt då det gäller studier av 

makroaktörer, till exempel organisationer och partier. En makroaktör kan således ses som 

både struktur och aktör.  

   Vad det gäller Carlsnaes är det mest centrala att aktör och struktur existerar på olika 

tidsintervaller. Eftersom detta är en nödvändighet för studier över tid.  

    

                                                 
13 För vidare information om problematiken i relation till Sverige se Lewin, Leif (1967). 
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