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Forord 

Forord 
Forord 
CBS og magten er skrevet i anledning af, at Copenhagen Business School i 2017 fejrer 
sit 100 års jubilæum. Bogen sætter fokus på et spørgsmål, som ikke tidligere er blevet 
belyst: Hvilke netværk inden for erhvervsliv, politik og videnskab har toneangiven-
de personer med tilknytning til CBS (tidligere Handelshøjskolen i København) haft 
adgang til fra begyndelsen i 1917 og frem til i dag? Hvilke indflydelseskanaler har 
stået til rådighed? Har de ændret sig over tid? 
 Bogens tilblivelse blev muliggjort af en bevilling fra CBS Grants, hvilket vi er tak-
nemmelige for. En række personer har hjulpet os under arbejdet med bogen. Særligt 
vil vi gerne benytte lejligheden til at takke Jørn Albertus for hjælp med at lokalisere 
og fremskaffe billedmateriale, Søren Madsen for adgang til CBS’ digitaliserede års-
rapporter samt Nadia Engelst Rostved og Jacob Aagaard Lunding for hjælp med at 
sammenkøre navneregistre fra CBS’ arkiver med Det Centrale Virksomhedsregister 
(CVR) og virksomheden Analyse & Tals indflydelsesdatabase. Tak også til dem af 
vores kollegaer fra Department of Business and Politics, som kommenterede tidlige 
udkast, samt til Djøf Forlag for et godt samarbejde. Vi skal også takke den anonyme 
bedømmer, hvis kommentarer og forslag har bidraget til at forbedre manuskriptet. 
 Ansvaret for bogens mangler og eventuelle fejl påhviler naturligvis alene os, bo-
gens forfattere. 
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KAPITEL 1
 

Indledning: Højere læreanstalter 

og magtens netværk 

Kapitel 1. Indledning: Højere læreanstalter og magtens netværk 
Indledning: Højere læreanstalter og magtens netværk 
Denne bogs grundlæggende præmis er, at magt udøves, koncentreres og afspejles i 
organisatoriske og institutionelle netværk – formelle såvel som uformelle – og at 
denne magt er en ofte overset faktor, når personer og organisationers samfundsmæs-
sige betydning, eller magt, skal vurderes. Ved organisatoriske netværk forstår vi sy-
stemer af relationer, der opstår qua personers organisatoriske position(er). Ved insti-
tutionelle netværk forstår vi bredere samfundsmæssige sfærer og sektorer, som for 
eksempel erhvervsliv, uddannelse/forskning og politik. Organisationers ansatte, 
herunder personer i ledelsen, tildeles tillidshverv både inden for og uden for organi-
sationen. Her kommer de i kontakt med hinanden, træffer vigtige beslutninger og 
danner relationer med ansatte fra andre organisationer. Tillidshverv kan være besty-
relsesposter med besluttende myndighed i virksomheder eller NGO’er, eller de kan 
være medlemskaber af offentlige råd og kommissioner med rådgivende myndighed 
over for en regering eller offentlig instans. Denne bog fokuserer på de formelle net-
værk, der opstår omkring sådanne tillidshverv. Magtens netværk henviser således til 
det system af relationer mellem personer og organisationer, der opstår i og omkring 
tillidshvervene.  
 I bogen analyserer vi både tillidshverv med besluttende og rådgivende myndig-
hed. I begge tilfælde indebærer tillidshvervet en indflydelsesmulighed, som i det første 
tilfælde er direkte og i det andet tilfælde er indirekte. Invitationen til et tillidshverv 
kan skyldes, at man bærer et ledelsesmæssigt mandat, at man repræsenterer en sær-
lig ekspertise, at man i forvejen har et stærkt netværk, der kommer tillidshvervet til 
gode, eller en kombination af disse grunde. Men netværk er ikke kun udtryk for ind-
flydelsesmuligheder, de er også et udtryk for allerede ophobet indflydelse gennem 
personernes og organisationernes eksisterende magt. Netværk opererer ofte ud fra 
det såkaldte Mathæus-princip; dem som har, skal mere gives. Eksisterende magt og 
indflydelse bliver derfor selvforstærkende, når det gælder netværk (Merton 1968). 
Når vi observerer og analyserer magtens netværk, er det derfor vigtigt at understre-
ge, at de er et socialt rum, der udtrykker den aktuelle ophobede magt og indflydelse, 
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men at de samtidig udtrykker den potentielle fremtidigt udøvede magt og indflydel-
se. Disse to aspekter af, hvordan magt udtrykkes i netværk, er komplementære og 
uadskillelige, og de knytter sig til en grundlæggende positionel forståelse af, hvad 
magt er, som findes inden for vidt forskellige versioner af den franske neo- og post-
strukturalisme (Bourdieu 1988, 1996; Foucault 1991) samt inden for amerikansk net-
værksteori (Granovetter 1973; Burt 2009; White 1992). I denne bog lægger vi os dog 
tættest op ad den netværksteoretiske magtforståelse, hvor magten er knyttet til posi-
tionen i et netværk.  
 Hvorvidt den reelle og den potentielle magt, som positioner i et netværk udtryk-
ker, er knyttet til personer eller til organisationer er svært at besvare – og ofte vil 
begge dele være tilfældet. Dels er tillidshverv besat af personer med en social bag-
grund, karrierehistorie og et personligt netværk, som kan være en ressource for den 
rådgivende eller besluttende myndighed, som tillidshvervet er knyttet til. Her følger 
posten personen. Dels knytter der sig ofte organisatoriske mandater til tillidshverv. 
Her følger posten organisationen. Ofte er de to aspekter dog uadskillelige og kom-
plementære, i hvert fald når drejer sig om at identificere kausaliteten mellem dem. 
Magtens netværk udtrykker derfor interaktionen mellem personer og organisationers 
magt (Breiger 1974).  
 Bogen bygger på den omfattende samfundsvidenskabelige forskningstradition, 
som har set det som en central opgave at kortlægge sådanne magtstrukturer for at ty-
deliggøre magtens organisering og koncentration for et samfunds borgere. Traditio-
nen udspringer blandt andet af værker skrevet af tyske og østrigske marxister såsom 
Otto Jeidel (1905) og Rudolf Hilferding (1981 [1910]). Jeidel og Hilferding analysere-
de forandringer i industrikapitalismen ved blandt andet at se på netværksstrukturen 
i og mellem virksomheder og banker. Denne forskningstradition var optaget af, 
hvordan et samfunds erhvervsstruktur påvirkede de grundlæggende demokratiske 
institutioners virkemåde, og hvordan koncentrationen af beslutningsmagt og ejer-
skab omkring de kapitalistiske virksomheders ledelser og bestyrelser var med til at 
forvride markedsmekanismerne (Sapinski and Carroll, forthcoming). Det tidlige 
1900-tals marxistiske magtforskning fik nyt liv i en række amerikanske sociologers 
studier fra 1950’erne og 1960’erne. C.W. Mills’ studie af den amerikanske magtelite 
The Power Elite (1956) og Domhoffs bog Who Rules America (1967), står i dag som klas-
siske studier, der forsøgte at identificere et samfunds herskende klasse ud fra net-
værksstrukturer. Siden er der opstået en rig forskningstradition, der ser på, hvordan 
politisk handlende klasser opstår i – og kan analyseres som – netværk (Useem 1984; 
Fennema and Heemskerk 2016).  
 Vi hævder ikke, at den eneste måde hvorpå magtens placering og virkemåde kan 
identificeres, er ved at observere og analysere netværk. Ej heller antager vi, at kun 
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