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Abstract

Holgersson, Martin (2018). Finans och Existens: Tolkning av vardagslivets
finansialisering (Being and Finance: Financialization of Daily Life – An
Interpretation), Linnaeus University Dissertations No 334/2018, ISBN: 97891-88898-12-8 (tryckt) 978-91-88898-13-5 (pdf). Skriven på svenska.
The aim of this book is to inquire into the relationship between human beings
and financial markets. In this inquiry the author wishes to emphasize two
aspects. Firstly, the act of creation of scientific knowledge, and secondly, the
ubiquitous relationship that seems to interweave our everyday lives with
financial markets. These two aspects highlight the main conversations to which
this book wants to contribute. These are interpretative and hermeneutic
research within social science in general and business administration in
particular, as well as the growing literature on financialization. The more precise
problem discussed concerns the insecurity and uncertainty that seem to
surround our relationship with financial markets, or, as put in the literature: “the
uncertain subjects of financialization”. Inspired by the ethnographic tradition,
the author observed a gathering of thousands of people under the topic of
making money from money in a spectacular building. The experience of this
event worked as a catalyst for an interpretation of not only the specific meeting
but also of our relationship to financial markets more generally. With the help
of an elaborated analogy, it is suggested that we live (within) a spirit of finance
capitalism, a spirit that has an ever-increasing presence in our lives. The author
argues that our relationship to financial markets – and the financialization of
daily life – is an existential dilemma as much as a financial one. Differently put,
we can read the widespread uncertainty surrounding financial markets as doubt
about the existence that we – more or less, for better or worse – appear unable
to escape in a capitalistic society where finance is omnipresent. The
interpretation contributes to the literature on financialization in two distinct
ways. First, it integrates several themes recognized in the literature – such as
opportunity, power, education and community – under one umbrella. Second,
it accomplishes this by drawing on the tradition of sociology of religion and
thereby highlighting the existential aspect of finance as an essential part of the
human condition in a capitalist society.
Keywords: Interpretation, Hermeneutics, Financialization, Spirit of Finance
Capitalism, Doubt
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Kapitel 1. Inledning
Den här texten startar med ett nedslag i en välkänd spelfilm. Tanken är att
introducera bokens tematik utifrån en film som rönt stor uppmärksamhet –
kanske kunde man rentav säga att den blivit något av ett fenomen. Allt eftersom
drar jag även in filmens uppföljare som en del i bokens uppstart: bådadera
handlar om människans relation till pengar och finansiella marknader. I mycket
grova drag avhandlar föreliggande bok samma sak. Inledningen målar med
kraftiga penseldrag och några nyanser går inte att urskilja. Efter att de yviga
dragen har presenterats följer en samling mer finstilta iakttagelser från en
svensk vardag. Med stöd i dessa formulerar jag bokens övergripande syfte. Ett
par sidor eller så ägnas sedermera åt att förtydliga syftet för att undvika
eventuella missförstånd.

Wall Street
Rubriken ovan är inte bara en berömd gata i världens huvudstad, den agerar
också titel på en film regisserad av Oliver Stone från 1987. I huvudrollerna
spelar Charlie Sheen och Michael Douglas. Den förra är en ung ambitiös
aktiemäklare vid namn Bud Fox och den senare spelar den kultförklarade
affärsmannen Gordon Gekko. För insatsen vann Douglas en Oscar och filmen
har med tiden uppnått klassikerstatus. Douglas karaktär är minnesvärd. Mest
ihågkommen är Gekko antagligen för det anmärkningsvärda uttalandet ”Greed
is good”. Påståendet bryter med vad vi vanligtvis håller för sant och har blivit
inpräntade via exempelvis bibelns föreskrifter. Vad jag tror Stone ville peka på
med filmen, och ovan nämnda figur i synnerhet, var någon slags rubbning i
tidsandan.
Kontexten för filmen är tiden då handel med aktier slog igenom både stort
och brett. Unga begåvade män sökte sig till Wall Street med en sak i åtanke:
pengar. Ledordet kan med fördel utökas till två, vad som motiverade de
ekonomiska revolutionärerna var snarare ”mer pengar” – av pengar verkade de
inte kunna få nog. Inledningsvis får vi följa hur Bud Fox arbetar med målet.
Hans arbetsplats är det tidstypiska kontoret där kostymklädda vita män med
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uppkavlade skjortärmar svettas jämte varandra framför tjocka datorskärmor.
Hetsen syns i luften och läppar fladdrar likt flipperspel. Gemene man skulle bli
rik på börsen och aktiemäklarna var de som bar ansvaret för att affärerna skulle
kunna gå i land. Handel via persondator var ännu inte tilltänkt och några var
därför tvungna att länka samman den växande andelen av folket som ville in på
börsen med finansmarknaderna. Någonting radikalt nytt var i görningen.
Jag tror att Stone ger oss en fingervisning om samhällsomvandlingen redan
under filmens första sekunder. De tre första klippen är, i tur och ordning,
Brooklynbron i solnedgång, en närbild av två döda fiskar och konturer av hårt
arbetande amerikaner i ett stålverk. Tio sekunder senare är bilderna som
bortblåsta: World Trade Center, rusningstid, pendeltåg och skyndande kostymer
har då ersatt stålverksarbetarna i skymningen. I bakgrunden sjunger Frank
Sinatra – Fly me to the moon, let me play among the stars.
Bud Fox är en ihärdig och ambitiös mäklare. Dag in och ut söker han vid
sidan om de sedvanliga telefonsamtalen också komma fatt i den mytomspunne
affärsmannen Gordon Gekko. Efter många försök når han slutligen fram. Mötet
med Gekko förändrar hans liv. Om inställningen tidigare hade varit att hårt
arbete skulle leda till pengar och framgång kan det efter Gekkos inblandning
sägas ha blivit kompletterat med en väg mot målet som inte accepterade
omvägar. Bud Fox arbetade inte längre bara hårt, han klev numera även över
lik. Lagar och regler var sekundära och företag bestod inte längre av varken
anställda eller några verksamheter. Allting var sifferexerciser och syftet var
avkastning. Mer pengar var det enda som räknades.
Girigheten visade sig dock inte enbart vara av godo. Efter diverse prövningar
sviktar den unge mäklarens etiska kompass. Ett slags tvivel infinner sig. Gordon
Gekkos kalkyler saknade hjärta. Allt eftersom kommer rättsväsendet de båda
herrarnas lik på spåren och slutet kan sägas vara ett gott sådant. Både mäklare
och affärsman antyds hamna bakom lås och bom.
Tjugotre år efter originalet skapar Oliver Stone en uppföljare. Också den bär
titeln Wall Street, men med undertiteln Money never sleeps. Återigen har saker
och ting förändrats. Den mobila telefon Gordon Gekko lämnade in i fängelset
på 1980-talet utcheckas under en öppningsscen i uppföljaren. Telefonen visar
sig vara stor som två tegelstenar. Tricket fångar tidens gång och samhällets
utveckling på ett billigt men färgstarkt sätt. Den era som den första
filmatiseringen gestaltade är idag lika avlägsen som tre kilo tunga telefoner.
Yuppies med bakåtslickade hår som drömmer om att bli aktiemäklare är inte
längre vardag. Ett par allvarliga finansiella kriser efter film nummer ett är
girighetens ansikten och dilemman inte längre desamma. I filmen symboliseras
detta av en Gordon Gekko som inledningsvis framstår som något av en
skeptiker. Under en föreläsning får tittaren istället höra hur den karismatiske
Gekko marknadsför en nyskriven bok med titeln: ”Is greed good?”. Nedan följer
en fri översättning av brandtalet i nedkortad version.
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Ni är alla mer eller mindre körda. Ni vet bara inte om det. Någon
påminde mig om att jag en gång sagt: ”Greed is good”. Numera
verkar det dessutom vara lagligt. Girighet är vad som får vanliga
människor att spekulera i bostäder och belåna sina hem. Att äga
enbart ett boende är inte längre tillräckligt. Vi vet alla att priserna
alltid går upp. Det är girighet som ligger bakom räntesänkningar och
finansiella instrument. Medan jag satt i fängelse verkar girighet ha
blivit girigare och därtill kryddats med avundsjuka. Tidigare
plockade förvaltare av hedgefonder årligen hem 50 till 100 miljoner.
Inte heller det visade sig vara nog. Riskfyllda finansiella innovationer
avlöser varandra och helt plötsligt står allas pengar på spel. Det
fantastiska är att ingen är ansvarig eftersom alla är medskyldiga.
Förra året kom 40 procent av de amerikanska företagens vinster från
finansiella tjänster. Detta är tjänster som har noll att göra med
produktion eller ens medborgarnas behov i egenskap av människor.
Vi är alla en del av det. Banker måste låna ut och konsumenter måste
konsumera. För att åstadkomma detta injicerar vi våra sedlar med
steroider. Vad vi verkar ha fått är ett system som bäst kan liknas vid
global cancer.

Mer än så behöver jag inte återge av varken tal eller film. Poängen är att Oliver
Stone återigen har skapat en film som vill peka på någonting fundamentalt nytt
som kräver vår uppmärksamhet. I den akademiska världen pågår en kritisk
diskussion om den värld som Oliver Stone låter Gordon Gekko manifestera.
Samtalet spränger disciplingränserna och vinklarna är flera. Begreppet
finansialisering utgör allt oftare startpunkt. Med detta avses bland annat hur
finansiella instrument, tankesätt och vokabulär har kommit att bli folkliga
angelägenheter snarare än något som bara utspelar sig på Wall Street. En
precisering av begreppet och samtalet kring det återfinns i bokens tredje kapitel.
Gordon Gekko sätter emellertid fingret på flera centrala aspekter som
behandlas i litteraturen. Till skillnad från ursprungsfilmen från 1987 är
aktiehandel inte längre reserverat enbart för människor med privat börsmäklare.
Alla är numera investerare och deltagare på marknaderna, både sparslantar och
pensionspengar letar sig dit. Likaså är bostaden en säker investering.
Konsumtionen måste dessutom fortgå. För de som inte har kontanter finns
krediter närapå alltid att tillgå. Utvecklingen har global prägel och i västvärlden
lämnas få helt utanför. Också hos företagen är situationen delvis en annan.
Investeringar i produktion är inte längre lika lönsamma varför finansiella
tjänster och produkter blir viktigare även för dem. Likt den senare Gekkos ton
har även det akademiska samtalet en orolig och kritisk udd.
I Gekkos analys av tillståndet och vardagsmänniskans relation till finansiella
marknader är ledordet girighet. Praktiskt taget allting verkar kunna hänföras till
den uråldriga dödssynden. I denna bok kommer jag att företräda och utveckla
en annan tolkning. I grova drag avhandlar boken samma sociala fenomen som
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Oliver Stone gör film av. Relationen mellan människor och finansiella
marknader har intensifierats och påverkar därigenom våra liv. Vad jag erbjuder
läsaren är en tolkning av relationen och de drag som utmärker den.

Syfte
Torsdagen den 10 mars 2016 transporterades jag i en tågvagn på väg från Växjö
till Stockholm. Min plats var den närmst fönstret. Utsikten lämnade mig efter
en kortare stund oberörd. Mitt intresse föll på en trave medhavda papper. Vad
jag läste har jag inget minne av. Minnet låter däremot bestämt meddela att jag
tillbringade större delen av transporten med texterna framför ögonen. Tågresan
närmade sig slutet. Strax innan Stockholm la jag emellertid märke till den
annons som var placerad på stolsryggen framför. Hur den kunnat undgå min
uppmärksamhet under ett par timmar är något av en gåta. Inte minst eftersom
reklamen behandlade det område kring vilket jag forskar, tillika det ämne som
föranlett resan. Texten läste:
Karriären. En bra anledning att se över din pension.

Ansvarig utgivare var Pensionsmyndigheten. Över texten huserade en bild
föreställande ett kuvert av orange kulör. En svartmålad figur utmärkte brevet.
Figuren symboliserade olika yrkeskategorier. I ena handen skymtade en
målarpensel och i den andra en skiftnyckel. Kläderna var en uniform, närmare
bestämt en gammaldags polisdräkt. Annonsen kan läsas som ett uttryck för hur
finansiella marknader och lönearbete alltmer flätas samman.
Kuvertet är oss välbekant, en gång per år trillar det ner i brevlådan. Förutom
att agera årsbesked över intjänad och beräknad pension levereras också en
uppdatering av hur fonderna går. De som arbetar i Sverige är sedan en tid
tillbaka också fondägare; vare sig viljan finns, eller inte. Innan jag lämnade
tågvagnen synade jag övriga stolsryggar i kupén. Pensionsmyndighetens annons
utgjorde del i en större kampanj. Fyra bilder fastnade på min lins. Vid sidan av
karriären skulle ytterligare några sociala fenomen upp på bordet:
Kärleken. En bra anledning att se över din pension.
Köpa bostad. En bra anledning att se över din pension.
Små mirakel. En bra anledning att se över din pension.

Den översta är kanske mest anmärkningsvärd. Kärleken är svårfångad. Den låter
sig inte med enkelhet skrivas ut i ord. Flertalet av oss har dock känt och smakat
på den. Jag tror att det är så den ska upplevas: som en känsla omöjlig att fånga
och precisera. Kärleken möter man inte ensam. Oavsett om den smärtar eller
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inte känns den igen som en mänsklig relation. Varför då denna sentimentalitet?
På baksidan av ett ryggstöd jämte ett intorkat tuggummi kunde jag via statliga
marknadsföringsaktiviteter lära att kärleken också kan vara en anledning att
begrunda min framtida ekonomiska situation.
Tak över huvudet är för majoriteten svenskar vardag. Förr ombads man vara
tacksam över saken. Nuförtiden har bostaden kommit att ta större utrymme i
våra liv. Ett hem är mer än bara en sovplats. Frågor som rör identitet och
kommers samlas alla inom husens väggar. Att äga sitt boende är en investering.
Satsade pengar är därigenom tänkta att växa. Genom livet gör man också
bostadskarriär, på så vis går bostadsköp och pensionsfrågor hand i hand.
Förökning är en av naturens lagar. Likväl är jag benägen att stämma in i den
rubricering som mötte oss genom Pensionsmyndigheten. ”Små mirakel” träffar
förstås rätt. För vem kan man rimligtvis fråga sig, odågor har vi alla stött på.
Hursomhelst: barn är inga korta vuxna. De klarar sig inte utan hjälp varför
ekonomin återigen gör sig relevant för både knotting och förälder. Att spara och
investera och planera för ålderdom, uppväxt och framtid är ingen dum idé.
Låt oss baka ihop allt ovan och ge det namnet ”pension”. Låt oss även läsa
”pension” som en illustration av det bredare fenomenet ”finansiella
marknader”. Min egen position i såväl vardagsliv som tågvagn får sedan
illustrera ”människa”. Mellan människor och finansiella marknader uppstår då
en oundviklig relation. Från att ha varit ekonomiska angelägenheter av privat
natur har flertalet livsbestyr alltmer kommit att bli en del av det större maskineri
som pågår på marknaderna. Om detta vill dessutom staten upplysa oss. Aningen
tillkryddat kan man fråga huruvida staten vill att vi ska se vår kärlek och våra
barn och tänka på pengar som växer? Frågan är retorisk men inte helt tagen från
luften. Staten är en stor spelare och i viss mån erbjuder den ramen för allas våra
privata pussel. I bokens tredje kapitel kommer jag att belysa och precisera en
speciell problematik som kännetecknar den nyssnämnda relationen. Redan här
vill jag däremot skriva ut bokens vägledande syfte.
Bokens övergripande syfte är att skapa kunskap om vår relation till
finansiella marknader.

Ett par förtydliganden följer. Syftet understryker kanhända en självklarhet i och
med formuleringen: skapa kunskap. Med detta vill jag bara peka extra mot den
företrädda kunskapssynen. I denna bok arbetar jag utifrån en syn på kunskap
som premierar själva skapelseakten. Så som jag ser på kunskap ligger den inte
färdigpaketerad för mig att plocka upp och lägga fram och visa. Den är resultatet
av en process – en skapande handling – i detta fall en tolkning. Med en annan
formulering hade det kunnat stå att syftet är att tolka relationen mellan
människor och finansiella marknader. En mer finslipad diskussion kring temat
återfinns i bokens andra kapitel.
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En uppmärksam läsare kan ha noterat att jag redan har återkopplat till syftet
med hjälp av två olika formuleringar. Om såväl vår relation som människors
relation till finansiella marknader står att läsa några rader upp. Här torde vilket
som fungera. Med ordvalet ”vår” vill jag mest påpeka att även jag är del i
förhållandet. Jag tar så att säga inte klivet ur och undersöker ett fenomen från
sidan – eller ovan. Min placering är, likt, nästan, alla andras, mitt i väven –
också jag lever det förhållande som studien fäster sig vid. Härifrån och framåt
figurerar hänvisningar till syftet både som vår och människors relation.
I detta skymtar ännu ett anspråk. Handlar boken verkligen om alla
människors relation till finansiella marknader? Både ja, och nej. Som kommer
att framgå rör jag mig nästan i uteslutande innanför Sveriges gränser. Vid sidan
av de stora teoretikerna på området hemmahör de flesta resonemang,
samtalspartners och empiriska observationer i den svenska kontexten. Trots att
tolkningen sålunda är formulerad från svenskt håll, och huvudsakligen avser
Sverige, är jag inte beredd att stänga för att tolkningen även kan leta sig utanför
landets territorium. Säkrast borde då vara att, än så länge, låta dörren fortsätta
stå öppen.
Ett återkommande tema inom litteraturen är klass och ojämlikhet (Belfrage
& Kallifatides, 2018; van der Zwan, 2014). Fattig och rik har inte samma
förutsättningar eller relation till finansiella marknader. På ett generellt plan är
det dock rimligt att tala om en utbredning enligt devisen att alla ska med. Det
finns – för att parafrasera Ertürk et al. (2007) – en ambition om ett slags
”demokratisering av finans”. Somliga lämnas däremot utanför och andra saknar
helt vad som krävs för att delta. På det stora hela tror jag däremot att relationen,
för de allra flesta, på ett eller annat sätt, är närvarande. Knappt någon kan sägas
gå helt fri.
I Sverige utgör pensionens system draglok. Sparkonton, skuld för bostadsköp
och konsumtion på kredit är andra variationer på temat. På ett plan handlar
boken om alla som har sådana förehavanden. Å andra sidan handlar den ännu
mer – tror jag – om de som lägger mest energi på saker så som aktier och
sparformer, räntenivåer och pension. Stratifieringen pekar alltså med kraftigare
finger mot det som på vardagsspråk tituleras svensk medelklass.
Att skapa kunskap om vår relation till finansiella marknader är inget strikt
avgränsat självändamål. Finansiella marknader utgör ett för samhället viktigt
och mångtydigt socialt fenomen. Tanken är således att kunskapen säger något
som letar sig längre än till några helt separata företeelser. Med tolkningen
närmar jag mig frågor om vad det kan tänkas innebära att leva i ett modernt
samhälle under ett finanskapitalistiskt skede. Märk väl att det senare snarare är
en konsekvens av studieobjektet än ett vägledande syfte. Det akademiska samtal
till vilket jag önskar bidra avser först och främst det som rör sig runt
finansmarknaderna. Att detta samtal sedan letar sig längre är mer av en bonus,
alternativt, ett otyg.
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Ännu några klargörande ord och rader om syftet återstår. Min syn på
relationen är tämligen modest och avkräver inte läsaren tillgång till ett
metafysiskt lexikon för att kunna diskuteras. Med människor menar jag som
bekant individer likt dig och mig. Inte heller finansiella marknader ska förstås
som någonting tilltrasslat. I ursprunglig bemärkelse är marknad en fysisk plats.
Bakom prydliga stånd föreställer vi oss hur säljare placerar ut varor för
potentiella köpare att inhandla. Med finansiella marknader avses helt enkelt en
liknande situation men där varorna är av finansiell natur – det handlar om
instrument och upplägg i vilka pengar är kärnan: alltifrån aktier till ränta.
Platsen kan nuförtiden likagärna vara digital. Vid sidan av att vara ett rum för
köp och försäljning av exempelvis aktier kan finansiella marknader också
betraktas som en institution – ett bestående socialt fenomen vi tar för givet och
förhåller oss till (jfr Aspers, 2013, sid. 18f). Uttryckt annorlunda kan finansiella
marknader betraktas som en institution till vilken människor med nödvändighet
har ett slags relation.
Låt mig framföra en liknelse för att göra poängen synlig. Nästintill alla är
bekanta med möbelföretaget IKEA. Företaget har kontor i vilka människor
arbetar och lokaler i vilka möbler säljes. Likt finansiella marknader menar jag
att även IKEA – alternativt ett annat företag, vilket som helst – kan förstås som
en institution till vilken vi har en relation. Observera att relationen ingalunda
enbart är av emotionell karaktär, också en materiell sådan är närvarande.
Naturligtvis är det fullt möjligt att besöka en affär och köpa en byrå eller två.
På samma sätt är det möjligt att på exempelvis bostadsmarknaden anskaffa en
villa eller via börsen sälja en post aktier. Vid sidan av den materiella
dimensionen antyder däremot begreppet institution att vi även har att göra med
någonting mera.
Företaget kan ge goda eller dåliga vibbar, alltifrån lycka till leda. Tankarna
kan röra sig i alla möjliga riktningar. En liknande syn kan tillskrivas vår relation
till finansiella marknader. Husmarknaden kan göra mig orolig. Likaså kan jag
se aktiemarknaden som ömsom möjligheter ömsom humanistiskt förfall.
Finansiella marknader är dessutom svåra att helt undvika; om detta vittnar inte
minst våra återkommande kriser. Oavsett om vi äger värdepapper och boende
eller inte drabbas vi såväl materiellt som emotionellt av finansiella marknader.
På gott och ont är relationen en på samma gång självklar som nödvändig del av
samhället och våra liv.
Mitt resonemang är inte tänkt att leda fram till en lista över vad som härifrån
och framåt räknas till finansiell marknad och inte. En genomgående tanke är
istället att det sociala fenomenet (jfr institution) är av delvis oklar karaktär.
Somliga har dagligen kontakt med diverse derivatmarknader medan andra inte
har ett sus om vad som därmed avses. Relationen kan med andra ord betraktas
som olik från en person till en annan. Avslutningsvis vill jag därför poängtera
att mitt studium behandlar relationen på ett kollektivt plan, vad jag arbetar med
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är alltså en abstraktion. Den betydelse jag senare tillskriver relationen i och
genom tolkningen är därmed tänkt att belysa den på ett teoretiskt plan.
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Kapitel 2. Hermeneutik
Med inledningskapitlet pekade jag på att vad som tidigare utspelade sig på Wall
Street kan sägas ha fått en mer utbredd och allmän prägel. Mot bakgrund av
detta lämnade vi huvudgatan till förmån för en annan destination. Stoppet blev
Sverige varpå jag skrev ut bokens vägledande syfte. Min ambition är att skapa
kunskap om vår relation till finansiella marknader med startposition i svensk
samtid. Den kunskap jag har för avsikt att skapa utgörs av en tolkning av
relationen. I detta kapitel introducerar jag den kunskapssyn – med tillhörande
metodologiska ramverk – utifrån vilken boken är skriven och tolkningen
utarbetad.

Förförståelse
I en numera klassisk metodbok med titeln Tolkning, förståelse och vetande
författad av Per-Johan Ödman (1979) står det i förordet att läsa följande
reflektioner kring Ödmans forskning från några år tidigare: ”Ämnesval och
syfte fordrade ett hermeneutiskt angreppssätt” (sid. 5). Denna mening sätter som
jag ser det fokus på en djupare problematik än den som avser genomförandet av
ett enstaka vetenskapligt projekt. Vanligtvis betraktar vi en forskningsprocess
som ett någorlunda kronologiskt skeende. Först identifierar man ett ämne, sedan
formulerar man ett syfte med tillhörande problem för att därefter välja ut den
metod som lämpligast svarar an mot den uppställda problematiken. Efter
genomfört arbete enligt metodikens alla föreskrifter analyseras sedan eventuella
resultat och slutsatser kan då skrivas fram.
Ur en annan vinkel kan vi dock tänka oss att intresset för såväl ämne som
syfte och problem följer ur forskarens syn på kunskap med angränsande
filosofiska spörsmål. Kanhända var det Ödmans intresse för social komplexitet,
existens och mening hos människor och sociala fenomen som föranledde
ämnes- och syftesvalet? På den frågan törs jag inte utlämna ett säkert svar. Min
poäng var bara att resa frågan om eventuellt företräde – kunskapssyn eller syfte.
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I själva verket tror jag att det är snudd på omöjligt att dra några skarpa linjer,
saker och ting är helt enkelt för tätt tvinnade samman. Redan i ett tidigt skede
finner jag det därför angeläget att introducera den grund på vilken syftet är
uppspaltat och skriften författad.
Den kontinentala filosofen Paul Ricoeur ska vid akademiska samtal ha varit
benägen att gång efter annan ställa frågan: ”Varifrån talar ni?” (se Kristensson
Uggla, 2015, sid. 13). Vad som efterfrågas lär inte vara ett fysiskt rum utan ett
slags intellektuellt och mentalt sådant. Med tiden har jag kommit att uppskatta
frågeställningen mer och mer. Inte bara därför att den aktualiserar en
kunskapssyn som kräver att vederbörande utsätter sig för självrannsakan, utan
även därför att den belyser verbaliserandet av reflektionen som en förutsättning
för ett givande samtal. Det nu påbörjade kapitlet syftar till att åstadkomma detta
genom att försöka erbjuda läsaren min syn på hermeneutik.
Ett alternativ hade kunnat vara att köra förbi föreliggande avdelning och så
att säga bara gasa på. Kunskapssynen hade då mest agerat bakgrundsbelysning
för den inbitne och eller invigde läsaren att eventuellt begrunda. Uttryckt
annorlunda hade den så att säga gestaltats av själva huvudtolkningen, skrivsättet
och de slutliga anspråken. En sådan väg kan, tror jag, leda till missförstånd och
ibland rena avåkningar. Med detta i åtanke har jag valt en annan bana.
Hermeneutikens etymologiska rot växer från grekiskan och ordet
hermeneuein som kan översättas med verbet tolka och substantivet tolkning
(Palmer, 1969 sid. 12f). Roten sträcker sig vidare till den grekiska mytologin
och Hermes, gudarnas budbärare. I arbetsuppgifterna ingick förutom att bära
bud från gudar till människor också själva förmedlingen. Såvitt jag förstår
inbegrep detta att översätta och uttolka betydelser, dvs. att begripliggöra dem
för människorna. För att läsaren inte ska bli min ovän vill jag redan här påpeka
att en analogi mellan Hermes och vetenskapens företrädare på ena sidan och
”människor” på den andra leder tankarna käpprätt fel. För den kunskap jag
arbetar med är läsaren medskapare och inte passiv mottagare av sanningar från
högre ort.
Låt oss dröja kvar vid historieskrivningen med hjälp av Richard Palmers
(1969) inflytelserika bok om hermeneutikens utveckling. Av denna historia har
vi ännu litet att lära. Palmer identifierar sex moderna varianter, eller anhalter,
begreppet har tagit under dess idéhistoriska framväxt (se sid. 33). I rapp form
och kronologisk ordning: (1) bibeltolkningsteori (2) filologisk metod (3)
vetenskap för språklig förståelse (4) metodologisk grund för socialvetenskap (5)
existensfilosofi (6) regelsystem för tolkning av tecken, symboler och
meningsfulla handlingar. En snabb överblick av idéhistorien ger vid handen att
hermeneutik vid olika tidpunkter har stått för delvis skilda saker. Av detta
framgår att det inte torde vara helt enkelt att sätta ner foten. Till detta kommer
att mer eller mindre samtliga anhalter är bärare av betydelse för min syn på
tolkning och det sätt på vilken föreliggande bok är skriven. Låt mig därför utöka
och skriva ut historien i referatform. (Härmed ber jag om läsarens tålamod.)
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Ordet hermeneutik står att läsa i en boktitel från tidigt 1600-tal. Skriften i
fråga behandlar regler och metoder för bibeltolkning (sid. 34). Framförallt var
det den framväxande protestantismen som kom att förknippas med
tolkningsläran. För den kom hermeneutik att illustrera nya sätt att läsa gamla
heliga skrifter. Nytolkningarna fick inte vara godtyckliga utan skulle följa både
riktlinjer och manualer med syfte att se gammalt nytt och sant. Allt eftersom
vidgas hermeneutikens betydelse. Upplysningen lyser upp tillvaron varmed
guds ord inte längre var de enda som behövde tolkas. Heliga texter kompletteras
av historiska sådana och hermeneutik kom att förknippas med filologisk
exegetik (metodlära).
Under tidigt 1800-tal gör filosofen Friedrich Schleiermacher en inflytelserik
anmärkning apropå hermeneutik. Vid sidan av att intressera sig för
vetenskapliga metoder för texttolkning kom han att betona en tidigare delvis
förbisedd del av tolkningsakten: förståelsen (sid. 84f). Konsten att förstå
någonting – bibeln, en lag eller litteratur – handlade i grund och botten om den
mänskliga förståelsens villkor. I och med detta lyftes fokus från att tidigare
främst att ha avsett texten till att även intressera sig för textens upphovsmakare.
Hermeneutiken genomgick något av en psykologisering. Intuition, inlevelse och
ursprunglig intention blev vägledande grepp i strävan att skapa en vetenskaplig
lära för tolkning. För texttolkning av litterära verk kom intresset att riktas mot
författarens kreativa inre som ett nödvändigt led i att förstå textens inneboende
mening. Texten kom att betraktas som ett möte mellan läsare och författare. Av
stor vikt blev att försöka rekonstruera författarens intention.
Ambitionen att skapa en mer allmän vetenskaplig ram för tolkning
vidareutvecklas av Wilhelm Dilthey under senare delen av 1800-talet (sid. 98ff).
Mest välkänd är han för distinktionen mellan naturvetenskap och
socialvetenskap (geisteswissenschaften) där han menade att hermeneutik skulle
agera metodologisk ram för vetenskap på social grund. I naturvetenskapen var
uppgiften att söka förklaringar, lagar och kausalitet medan den sociala
vetenskapen skulle sträva efter förståelse av människors själar, handlingar och
artefakter. Till skillnad från Schleiermacher, som tog avstamp mot människans
inre, lade Dilthey stor vikt vid förståelsens historiska villkor. Inspirerad av den
mer inflytelserika naturvetenskapens metoder låg intresset i att skapa en
vetenskaplig metodologi för förståelse. Genom att förstå andra var tanken att
människan bättre skulle kunna förstå sig själv.
Nästkommande steg i Palmers redogörelse lyfter ut de två tyska filosoferna
Martin Heidegger och Hans-Georg Gadamer (sid. 41f). Genom dessa blir
hermeneutik del i en inflytelserik existensfilosofi med ursprung hos Heidegger
på 1930-talet. Att tolka och förstå var inte längre bara epistemologiska spörsmål
utan ontologiska sådana. I korta ordalag kan det summeras som att människans
tillstånd och existens alltid erfars genom tolkning och förståelse. Lite tillspetsat
kunde man säga att människan är tolkning och förståelse. Vårt sätt att vara-ivärlden är alltid redan format av en förförståelse vi aldrig (fullt ut) förmår kliva
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utanför. Tanken kunde kanske även uttryckas som att vi på erfarenhetsmässig
basis är programmerade att se saker som någonting och har svårt att frigöra oss
ifrån förinställningen: verkligheten är redan tolkad. För det mesta flyter
människan med i världen och tar den för given. Hermeneutik handlar sålunda
om förståelsen av vad det innebär att existera; ett slags tankesätt för att uppleva
verkligheten bortom konventioner och trivialiteter.
I och med Heidegger kom hermeneutik att förknippas med den mänskliga
existensen snarare än socialvetenskaplig metodologi för tolkning och förståelse
av texter. Något liknande kan sägas om nästa inflytelserika uttalare på temat.
Titeln på Gadamers grandiosa verk Sanning och metod från 1960 bär på tung
ironi. Att arbeta mot säker sanning och förståelse med utgångspunkt i strikt
metodik är för Gadamer något av en självmotsägelse (jfr Palmer, 1969, sid.
162ff). Metodik kan inte ta sanning eller kunskap på andra vägar än de som
metodiken tillåter. Sanningssökande blir då en slags slav under en metod som
söker låsa fast vad som är i ständig rörelse.
En anledning till Gadamers skepsis gentemot metodik har att göra med hans
studieobjekt. Han är inte intresserad av någon formaliserad teknik för att
begripliggöra exempelvis en text. Vad han siktar in sig på är det som föregår
allt eventuellt metodologiskt prat. Att läsa en text – att gå in i den och försöka
förstå den – är först och främst ett möte mellan en människa och en text. I
grunden torde detta vara ett existentiellt möte som sätter tidigare erfarenheter
på spel snarare än regelmässiga förfaranden. Kort sagt fokuserar han på
förståelseakten framför regelefterlevnad vid specifik textläsning. Sådan är inte
onödig men träder in långt senare.
Skriften i sig är mycket svårpenetrerad och utgör en slags historisk
undersökning av hermeneutik med utgångspunkt i förståelsens natur. Kanske
kunde vi säga att Gadamer söker svar på frågan: hur skall vi förstå förståelse?
Istället för metodik förordar han i sokratisk anda dialektik (se sid. 165f). Samtal,
öppenhet och ödmjukhet kan sägas utgöra ledstänger i filosofin. Han likställer
förståelsens natur med vad som händer när man går upp i och förstår ett
konstverk. Vad som utspelar sig då utgör en insikt, händelse eller erfarenhet
snarare än något som fixt och färdigt inhämtas. För kunskapssökande verkar
Gadamer inta en liknande hållning. Kunskapens nyckel består i att låta nya
världar öppna sig (jfr sid. 167ff). Typexemplet kan vara det som inträffar när
man läser – och förstår – en svår teori eller litterär text för första gången. Vill
det sig väl går man ur akten med nya insikter eller rentav som en förändrad
människa. Vill det sig riktigt väl ser världen och livet därefter alltid litet
annorlunda ut.
Det sjätte och sista stoppet på Palmers (1969, sid. 43f) utflykt återför
hermeneutiken till läran om texttolkning. Med referens till Paul Ricoeur
kommer den socialvetenskapliga metodfrågan återigen i blickfånget.
Grundtanken är att symboler, handlingar och tecken kan betraktas som text och
därmed underkastas hermeneutisk metod. Jag sympatiserar med både ansats och
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anspråk. Bokens fjärde kapitel – Metod – innehåller ett försök att skriva ut
riktlinjerna och de mer tekniska förfaranden samt överväganden som ligger
bakom föreliggande boks huvudsakliga tolkning. Anledningen till att dessa ord
dröjer har att göra med konsekvensen av Palmers övriga idéhistoriska
hållplatser vilka än så länge bara har berörts på ytan. Texten som följer är därför
tänkt att fördjupa traditionens inflytande för boken som helhet.
Den framställning jag i och med detta anser mig behöva göra kan lätt bli
tämligen abstrakt. Som sådana tenderar hermeneutiska tankegångar att bli
svårtillgängliga. I själva verket innebär detta att de ofta undergräver sitt eget
hermeneutiska syfte: att skapa förståelse. Med just detta i åtanke prövar jag en
något annorlunda väg. Ambitionen är att illustrera mina tankegångar med
konkretion framför abstraktion. Referenser och idéer är redan introducerade.
Istället för att arbeta vidare med referat och begreppsliga exerciser väljer jag att
gestalta min syn på hermeneutik i och genom en tolkning av en författad text.
Syftet med detta är hermeneutiskt. Jag vill skapa goda förutsättningar för dig att
förstå varifrån jag talar för att det senare i skriften ska bli enklare att höra och
förstå vad det är jag vill ha sagt.

Tolkning
Ett lågtryck som befann sig över Atlanten rörde sig i riktning öster ut
mot en högtrycksrygg över Ryssland och visade ännu ingen tendens
att förskjuta sig mot norr för att undvika denna. Isotermer och isoterer
fyllde sin funktion. Lufttemperaturen stod i vederbörligt förhållande
till medeltemperaturen förra året, till temperaturen under den kallaste
lika väl som den varmaste månaden och till den aperiodiska månatliga
temperaturväxlingen. Solens och månens upp- och nedgång, månens,
Venus’ och Saturnusringarnas olika faser och många andra
betydelsefulla fenomen överensstämde med förutsägelserna i de
astronomiska årsböckerna. Vattenångan i luften hade sin högsta
expansionskraft och luftens fuktighet var ringa. Kort sagt, för att
använda en fras som ganska väl uttrycker de faktiska förhållandena,
även om den är en smula gammalmodig: Det var en vacker augustidag
år 1913.

Ovanstående rader inleder Robert Musils roman, Mannen utan egenskaper, vars
första del lämnade trycket år 1930. Som jag läser boken utforskar Musil frågan:
Hur är det att leva och existera i det moderna samhället? Frågan är stor. Till
detta kommer att svaret tenderar att svälla allt eftersom boken fortskrider. En
första tråd övergår i en andra och sedan vidare in i en tredje. Boken förblev
oavslutad.
På ett plan avhandlar föreliggande bok delvis samma fråga som Musil.
Kanske inte som helhet, utan snarare som nyans. Vad jag undersöker är som
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bekant huvudsakligen relationen mellan å ena sidan människan och å andra
sidan pengarnas marknader. Förhållandet har varit intimt under en längre tid
och någon skilsmässa ligger inte inom räckhåll. Innan vi gör nedtramp i ett möte
med en samling människor som träffas runt aktiemarknaden vill jag skriva ännu
några rader om texten ovan. Musils inledning dröjer sig kvar inom mig och jag
läser den bredare än som en simpel väderlek. Hur skall vi förstå inledningen till
hans livsverk? Låt oss pröva en tolkning.
Större delen av texten ägnas åt att i precis naturvetenskaplig terminologi
försöka återge faktiska väderförhållanden. Lågtryck rör sig och isotermer fyller
sin funktion. Språket ger, i enlighet med de vetenskapliga vokabulären,
intrycket av att det vi läser är en objektiv beskrivning av verkligheten så som
den faktiskt är. Förutom meteorologi anspelar Musil också på astronomi. Solen
och månen står inte still utan följer pliktskyldigt de förutsägelser vi har lärt att
förvänta oss. Tillsammans utgör dessa båda halvor varsin del i en större enhet.
Beskrivningen arbetar dels med den vetenskap som sysselsätter sig med det
fysiska jordelivet och dels med den gren av densamma som avser rymdens
sfärer. Vi får känslan av att vetenskapen numera omfamnar och kan förklara
allt; himmel som jord.
Mot detta bryter den avslutande meningen av. Just när vi trodde att
verkligheten inte kan beskrivas mer exakt serveras ytterligare en utsaga: det var
en vacker augustidag. Diskrepansen är påtaglig. Mot det objektiva och
vetenskapliga betraktelsesättet ställs ett subjektivt sådant. Det är som att Musil
här vill peka på att vår förmåga att förklara verkligheten på naturvetenskapligt
vis inte nödvändigtvis sammanfaller med det sociala sätt på vilket vi upplever
den.
Vad betyder ”vacker”? Mina tankar för mig till en frisk morgon där solen
strålar och vatten ligger stilla. Associationen delas otvivelaktigt med flera.
Avvikelser förekommer säkert också; somliga upplever skönheten när
regndropparna faller. Människan bor dessutom på olika sidor av planeten varför
augusti, av naturliga skäl, har skilda konnotationer. Vad betyder vackert i andra
kulturer och i forna tider?
Frågorna är delvis missvisande. Platsen är Europa och året 1913. Årtalet
signalerar att vi ännu inte har upplevt världskrigen. Den moderna världsbilden
var inte rubbad och allting flöt på till synes oproblematiskt. Vetenskap, teknik
och ekonomi drog likt ett lok samhället på en rät räls framåt: vi blev kunnigare
och rikare för var dag som avklarades. Från texten kan vi dock känna in en stor
smula ironi. En vacker augustidag framstår som någonting gammalmodigt. Det
abrupta avbrottet mot den inledande beskrivningen närmast chockerar läsaren.
Jag väljer att tolka utspelet som en sarkastisk kritik av följderna som kan uppstå
när ”objektiv vetenskap” styr och ställer på egen hand. Saklighet och fakta gör
oss inte klokare på alla plan. Av allt att döma frikopplas då världen och
verkligheten från mänsklig mening. Uttryckt annorlunda blir den meningslös.
För att världen ska få mening måste vi se den som någonting. Härifrån ligger
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det nära till hands att även läsa in en antydan om att det moderna samhället har
en tendens att skölja bort ”meningen”.
Min tolkning har inte uppstått ur tomma intet. Jag hävdar att den tillkom
genom att jag betraktade texten som bärare av betydelse. Den mening jag
tillskrev texten var dessutom djupare och mer långtgående än vad som står att
läsa på ytan. Vidare skapade jag den genom att pröva delarna mot en större
helhetsbild. (Antagligen borde jag även ha ”prövat” den mot bokens övriga
kapitel.) Kvar lämnas vi dock med frågan huruvida min tolkning är ”den rätta”?
Innan vi tar oss an tolkningens sanningsanspråk vill jag fördjupa den ytterligare.
Jag önskar ge den en ännu längre historia.
Finns det en vetenskaplig världsbild? Frågan står formulerad i en bok av
Georg Henrik von Wright (1986, sid. 9) med namnet Vetenskapen och förnuftet.
Den omtalade filosofen blickar skeptiskt ut över samtiden. Modern
naturvetenskap kan förklara och förutse, beräkna och behärska, men inte mer.
Som medel för att uppnå mål är naturvetenskapen utomordentlig; dagligen
räddar den både liv och skapar medicin. Därifrån ligger emellertid vägen till
avigsidor och missbruk nära; miljöförstöring, bomber och granater är bara några
baksidor. Naturvetenskapen kan brukas i olika syften men när det kommer till
målen lämnar den oss svarslösa. Som ett led i att erbjuda perspektiv på nuet ser
von Wright tillbaka. Såvitt jag förstår hävdar han att svarslösheten inte alltid
har varit lag. Förvisso framstår vetenskapens historiska världsbilder som
inkommensurabla. Å andra sidan går det inte skriva sig helt fri från att
exempelvis de antika grekerna lät vetenskapen omfamna världen och livet på
mer helhetliga plan. Naturen, tillvaron och moralen tillhörde för dem samma
sfär – de var oskiljbara.
Med de moderna vetenskapernas framväxt kring 1600-talet uppstod flertalet
kategorier som tidigare hade varit otänkbara (se sid. 45f). Åtskillnad mellan
fakta och värderingar, förnuft och känsla, natur och människa var
huvudsakligen nya påfund. Vetenskapen bidrog också med nya förklaringar till
fenomen som tidigare hade betraktats som religiösa, magiska eller
övernaturliga. Undan för undan lämnade alternativa världsbilder plats för
naturvetenskapen. Eftersom religion inte bara bidragit med förklaringar till
världen utan också fyllt den med moral och mening uppstod ett värdetomrum
(jfr sid. 63). Den moderna världen avförtrollades och rationaliserades. På den
vetenskapliga revolutionen följde den industriella och det mänskliga livet blev
för alltid annorlunda. För många innebar anpassningen till det nya livet
svårigheter med att finna sig tillrätta. Också de som inte behövde arbeta för sina
liv i städernas fabriker brottades med livets tunga frågor, om än på andra sätt.
Utan religion och med bara sig själva och den tekniska världen framför ögonen
lämnades flertalet påfallande handfallna. I den tidigare fasta tillvaron var det
mesta numera flyktigt. Om denna grupp och om detta samhälleliga tillstånd tror
jag att Musil skrev sin roman. På sätt och vis behandlar föreliggande skrift exakt
samma sak.
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Den ovannämnda gränsdragningen mellan natur- och socialvetenskap går
igen också inom ramen för den senare verksamheten. Bör socialvetenskapen
söka följa de ideal som präglar naturvetenskapen eller ska den gå i en annan
riktning? Dispyten är välkänd och har i Sverige bland annat kommit att
ventileras i Sten Anderssons (1979; återutgiven 2014) bok Positivism kontra
hermeneutik. Den rakt igenom ”objektiva” och naturvetenskapliga förebilden
utgörs av positivismens strävan. Vad Sten Andersson är ute efter med begreppet
hermeneutik tror jag inte är en väg, utan flera. Hermeneutik framstår däri som
ett samlingsnamn för andra sätt att skapa kunskap. Anderssons tes verkar vara
att människan, och den av henne skapade världen, är alltför komplex för att
kunna studeras från bara en lära med tillhörande ideal.
Tolkningen av Musils inledning är skriven utifrån vad vi kunde kalla för min
horisont. Allt mellan referenser och språk till infall och utfall är hämtade och
skapade utifrån mina erfarenheter och det bibliotek jag förfogar över – därur
sprang tolkningen. Med denna bas prövade jag delarna i texten mot en längre
historia och bredare helhetsbild. Den öppensinnade läsaren borde numera kunna
förstå texten på det av mig föreslagna sättet. Tolkningen kan därmed sägas ha
förenat våra vyer.
Läser man tolkningen mot en mer traditionell syn på vetenskap uppstår vissa
komplikationer. Av allt att döma är den föreslagna tolkningen en unik produkt
och resultatet av en skapande handling, en som inte följer några på förhand
nedtecknade regler. Tolkningen är min och läsaren hade aldrig kunnat skriva
just den tolkningen. Vid en ytlig anblick ser det ut som att vi har fastnat i ett
relativistiskt träsk. Tillåt mig att invända mot tolkningens eventuella relativitet.
Ponera att alla nu levande ombads skriva ett till två ark om Musils inledning.
Det är min övertygelse att ingen teckning skulle vara den andra på pricken lik.
(Av naturliga skäl förekommer i detta exempel ingen plagiering.) Innebär då
inte detta vild anarki för allehanda unika tolkningar och därmed en utbredd
relativism? Låt oss ta exemplet ytterligare en vända och säga att vi samlar in ett
tusental tolkningar av Musils inledning. Kopior skulle svårligen kunna
förekomma. Å andra sidan skulle antagligen några, för att inte säga flera, drag
vara av återkommande och inflytande slag. Att tolka inledningen som ett
kryptiskt meddelande om ett stundande anfall av utomjordisk natur skulle vara
rent nonsens. Däremot kan såväl mångfalden likartade tolkningar som unika
sådana tänkas komplettera varandra och bidra med kunskap om texten. Kanske
kunde man säga att det med tolkningar följer restriktioner. Att spalta ner exakt
hur dessa kan tänkas, eller borde, vara utformade är inte mitt uppdrag. Mest vill
jag påtala att allting inte är tillåtet; i synnerhet inte om tolkningen har
vetenskapliga anspråk.
En tolkning på vetenskaplig grund finns enligt praxis formulerad i text. Den
får inte vara talad, målad eller sjungen. Helt fritt är det som bekant dock inte att
skriva utefter behag. En avsedd ingrediens ovan var att tolkningen skulle vara
både inkluderande och öppen. Jag framförde såväl referenser som argument för
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tolkningen. Med andra ord finns det möjlighet att känna in och värdera den på
basis av en någorlunda solid grund. En av mina bärande övertygelser är att en
vetenskaplig tolkning ska vara transparant. Du ska kunna läsa och förstå, se och
väga. En tolkning, och text mer generellt, implicerar även (minst) en relation.
Olikt vardagliga relationer tillåts bara en part komma till tals. Jag finner det
därför angeläget att inte tränga mig på. Min tolkning var menad att tala till dig,
inte övertala dig.
En vetenskaplig tolkning kräver, som jag ser det, ännu litet mera. Vid sidan
av argument och att den talar med referenser finner jag det lämpligt om den
söker svar på en frågeställning eller knyter an till ett angeläget problem.
Uttryckt annorlunda bör den förhålla sig till vad andra forskare har sagt inom
ett område och därmed söka bidra till ett relevant samtal. I föreliggande studie
återfinns ett sådant samtal i bokens tredje kapitel – Problem. På detta kriterium
faller tolkningen av Musil platt. Denna skrift handlar däremot inte om tolkning
av litterära klassiker. Vad jag studerar, och sedermera uttolkar, är sociala
samhällsfenomen. Att studera författade texter och sociala fenomen bär på
likheter men är samtidigt skilda aktiviteter. Härifrån och framåt ämnar jag
introducera tolkning i samhällsvetenskaplig kontext.

Aktiespararna
I den läsvärda boken Aktiesparandets förlovade land kan man följa Fredrik
Nilssons (2003) studium av människors möten med, och kring, aktiemarknaden.
Studiens bakgrund är det utbredda svenska aktieägandet och de kritiska röster
som i och med detta antyder att kapitalismen har koloniserat människors
livsvärldar. Föreliggande bok har mycket gemensamt med skriften ifråga.
Nilsson och jag utforskar i princip samma sak och jag kommer vid flertalet
tillfällen ha anledning att återkomma till hans text. Boken är en pärla.
Nilsson studerar vad som händer på de arenor som för människor samman
kring temat aktiemarknaden (se sid. 20). Antalet sådana potentiella platser är
uppenbarligen mycket stort. Nilsson väljer ut tre: en grundkurs i aktiekunskap,
diverse aktieträffar och en aktiesparklubb. Som etnolog studerar han dessa
grundligt och dokumenterar flitigt vad som sker. Utifrån empirin konstaterar
Nilsson på slutsidorna att det går att skönja motstridiga rörelser i människors
möten med aktiemarknaden. I somliga fall bubblar girighet upp till ytan, i andra
framträder humanistiska ideal. I samband med slutdelen fastnade jag hos
följande iakttagelser.
Mötet med aktiemarknaden, som det kom till uttryck i
aktiesparklubben Staffan, formades i hög grad av svensk
folkrörelsetradition. Klubbens möten följde en modell som
återfinns i större delen av Föreningssverige och varigenom
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demokratiska strukturer och
vidmakthålls. (2003, sid. 142)

värdegrunder

i

bästa

fall

Utdraget går längre än att bara agera beskrivning av vad som sker. Nilsson ser
aktieträffarna som någonting annat. Han tillskriver dem en mening som läsaren
vid en första anblick aldrig hade kunnat ana. Vidare låter Nilsson tolkningen
föra och slutsatserna blir medryckande. En ny aspekt har möjliggjort ett
annorlunda seende och ställer frågan om vi inte har att göra med en social
rörelse som kan leda oss mot ”snällare” kapitalism. Vad som vid en första
anblick föreföll vara det ekonomiska systemets slutliga uppgörelse med
Folkhemmet visade sig betyda närmast motsatsen. I mötet mellan medborgarna
och aktiemarknaden visade sig den svenska folkrörelsetraditionen snarare
kolonisera kapitalismen. För detta fanns åtminstone potential och ett par första
steg var redan trampade.
Föregående återgivning av Nilssons slutord är renodlade. En försiktig
bedömare skulle kanske anse att jag överdriver, eller övertolkar1, slutsatserna.
Jag tror att invändningen är missvisande och vill istället ta tolkningen ytterligare
några led. Aktieklubbarna är en del i en organisation vid namn Aktiespararna
(2015), en oberoende intresseförening för svenska aktieägare. Om föreningen
(F) kan man fråga sig: Förekommer F överallt eller endast på somliga platser?
Vilken kategori av folk är förknippad med F? Har F sett annorlunda ut? Vem
eller vilka drar fördel av F? Vad är orsaken till F?
Aktiespararna är en förening som förenar privatpersoner kring det
gemensamma intresset sparande och aktier. Orsaken bakom organisationen
förefaller ha att göra med det sedan 1950-talet alltmer utbredda aktieägandet
hos det svenska folket. Toppnoteringen i antalet medlemmar – knappt 150 000
stycken – noterades vid tiden kring millenniumskiftet. Sedan dess har
medlemsantalet nästintill halverats. En saklig inställning berättar att föreningen
är uttryck för ”nya” svenska sparvanor. Svenskar vill helt enkelt se sina surt
förvärvade slantar växa och aktier har inneburit goda affärer. Organisationen är
ett verktyg för att hålla sig uppdaterad och dela med sig av erfarenheter
samtidigt som det också finns möjligheter att påverka företags styrning via
exempelvis gemensam röst på bolagsstämmor. Från tiden efter den spruckna ITbubblan verkar intresset och förtroendet för aktiemarknaden dock ha kylnat av,
antalet medlemmar har dalat.
Om vi istället låter en tolkning inspirerad av Nilssons studie kasta ljus över
organisationen är det möjligt att efterfråga och undersöka en annan betydelse.
Premissen är att kapitalismen har suddat bort gränsen mellan arbete och kapital.
Resultatet blev däremot inte att människor förvandlades till vargar. Tvärtom
Begreppet övertolkning tilldelas här ingen speciellt tung vikt. Om jag däremot hade åtagit mig att
skriva en längre utläggning om min syn på begreppet hade tonvikten legat på att försöka vända de ofta
negativa konnotationerna till mer positiva toner. Inte minst eftersom det kan tänkas premiera
tolkningens skapande element och inslagen av kreativitet (jfr Svensson, 2014). I detta nu hade däremot
en sådan utflykt inneburit ett sidospår.
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förenade det människor i en gemensam strävan mot ett mer rättvist ekonomiskt
system. Vad som på ytan såg ut som girighet och individualism visade sig
betyda närmast motsatsen; kollektiva ideal och gemenskap skymtade. Likaså
kan vi omvänt förstå det närapå halverade medlemsantalet som en tilltagande
individualism. Sedan IT-kraschen tycks föreningslivet ha halkat efter och en
digital era verkar istället ha tagit vid. Människor fjärmar sig från varandra varpå
den kollektiva gemenskapen i samhället faller isär.
Tolkningen är en av flera möjliga varianter. Poängen var inte att redan här
lämna några slutgiltiga svar utan att låta aspekten bredda vårt invanda synfält.
Hur passar övriga bitar samman om vi prövar tolkningen genom att försöka se
både nytt och brett? Svaret kan liknas vid en snöboll i rullning för den
intresserade att fortsätta putta. Hur stor den kan bli och i vilka riktningar den
kan rulla vet bara den som vill, och vågar, hålla snöbollens rörelse vid liv.
Det är svårt att ange noggranna kriterier för vad som kännetecknar en god
tolkning. Klart står att en sådan ofta ”drabbar” betraktaren som en ingivelse i
stil med: ’O fan, det har jag inte tänkt på tidigare’. Tolkningar kan däremot även
ge upphov till problem. Är det sant att aktieträffarna betyder, eller åtminstone
betydde, där och då, att svensk folkrörelsetradition fick nytt liv? Med frågan
följer inget facit. I vissa fall, och för somliga människor, är antagligen just den
tolkningen sannare än i andra. Det tycks med andra ord vara en empirisk fråga,
en sådan som lämpligast besvaras med utgångspunkt i analys av insamlade
”data”. Synsättet uppmanar oss sålunda att gräva djupare och undersöka mer.
Till den empiriska dimensionen kan man även addera en tidsaxel. I skrivande
stund var det över femton år sedan Nilsson undersökte träffarnas betydelse. Vad
mötet med aktiemarknaden betyder för oss idag verkar alltjämt vara ett
mysterium. Men: kvarstår inte det faktum att aktieträffar även idag och om
hundra år kan betyda just folkrörelse och gemenskap? Vi har trots allt redan låtit
pröva tanken.

Att tolka sociala fenomen
Om ett visst socialt fenomen, F, kan man ställa sig en lång rad olika
frågor, till exempel dessa: Förekommer F överallt eller endast på
somliga platser? Är F förknippad med den här kategorin av folk
snarare än med den där kategorin av folk? Har F alltid haft sin
nuvarande karaktär eller var F annorlunda förr? Vem eller vilka drar
fördel av F? Vad är orsaken till F? Sedan kan man också fråga sig:
Vad betyder F? (Asplund, 1970, sid. 11)

Johan Asplunds bok, Om undran inför samhället, handlar i vid bemärkelse om
betydelseangivelse, en ansats och ambition som utgår ifrån, och betonar, att
forskaren med nödvändighet måste se ett socialt fenomen som någonting
meningsfullt och dechiffrerbart för att kunna utforska det. Angående begreppet
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likställer jag det med tolkning så som tolkning huvudsakligen figurerar i denna
bok. Rent krasst håller jag härifrån och framåt orden för synonyma. Naturligtvis
kan man tänka sig fall där dessa båda termer inte kan samsas i ett och samma
fodral. Läsaren ska därför bära med sig att det inte är om sådana exempel jag
skriver. Kanhända bör det även framföras att det i synnerhet är begreppet
tolkning som tenderar att spänna över en långt vidare terräng än den som här
avses. Återigen: det jag skriver om är tolkning sedd som socialvetenskaplig
ansats och övergripande metodologisk bas. Föreliggande avsnitt syftar till att
introducera och orientera ansatsen med hjälp av några referenser och en
begreppsapparat.
I den nyssnämnda boken liknar Asplund tolkande socialvetenskap vid
detektivarbete; det handlar om att lösa gåtor, rebusar och mysterium. Apropå
liknelsen vill jag flika in en anmärkning. Rakt igenom Asplunds skrift förs ett
resonemang där mordgåtan används som analogi för vetenskaplig verksamhet
med tillhörande ”upptäckter”. Analogin kan som jag läser den vara vilseledande
om man i mordgåtor läser in verkliga mordfall och på forskarens plats
sedermera placerar ut mordutredaren. I ett verkligt mordfall kan arbetet
visserligen liknas vid och betraktas som en gåta. En avsevärd skillnad ligger
dock i företeelsernas beskaffenhet.
Den som betraktar frågan: vad betyder aktieträffar? – som ett mysterium
skapar i själva verket både gåtan och upplösningen. Frågan följer av att någon
väljer att betrakta aktieträffarna som meningsfulla fenomen. För mordutredaren
existerar fallet däremot oberoende av detektiven. En kollega hade lika gärna
kunnat ta itu med fallet och jaga samt eventuellt fånga samma mördare. Likaså
existerar både offer och gärningsman på helt andra sätt än sociala fenomen. En
människa kan falla offer för någon annans hand. Låt säga att en kula påträffas i
bröstet på ett offer. Vi kan då vara säkra på att det bakom avtryckaren verkligen
finns en förövare. ’Det var han! Mannen med burrig mustasch, svart basker och
rutiga kortbyxor. Han bor dörr i dörr med liket.2’
Gåtor som: vad betyder aktieträffar? eller: vad betyder idrott? eller: vad
betyder demokrati? innehåller inga mördare. På dessa frågor är det svårt att
tänka sig ett fullt ut rätt – eller sant – svar. Att studera sociala fenomen är
någonting annat än att jaga gärningsmän. Hos Asplund läser jag in att det
handlar om att skapa en meningsfull historia. För att en sådan ska kunna bli till
är det däremot inte acceptabelt att vare sig skjuta från höften eller arbeta fritt
utefter eget omdöme. Att ange betydelser är ingen verksamhet enligt premissen
anything goes. Idrott kan inte förstås som vad som helst lika lite som en
aktieträff kan det.
Låt oss återvända till boken. Som exempel på forskare som har arbetat med
betydelseangivelser anger Asplund flera av klassikerna, däribland Sigmund
Freud och Georg Simmel. Dessa var inga talangfulla idioter som ägnade
För två texter som behandlar en liknande inställning, om än i något annorlunda skepnad, se Alvesson
& Kärreman (2012) samt Ericsson (2001).
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dagarna åt metafysik eller dunkelt flum. Argumentet är att klassikerstatusen inte
följer av deras förmåga att avbilda ”verkligheten”. Vad som istället har fått dem
att bli en del av vår historia och våra kursböcker är att de har möjliggjort nya
sätt att se och förstå. De erbjuder med andra ord synsätt – eller aspekter3 – som
efterföljare bör, eller åtminstone kan, förhålla sig till och samtala med.
Klassikerna tycks därtill sällan bli övermogna eller redo för utgallring: en god
tolkning, en klassisk sådan, verkar inte kunna dö.
I Asplunds text läser jag in ännu en tänkvärdhet. Jag väljer att illustrera den
med hjälp av ett ord han nämner endast i förbigående (se sid. 88). Angående ett
givet socialt fenomen menar Asplund att det är möjligt att närma sig ett sådant
utifrån olika läsarter. Ordet används i polemik mot en författare som verkar
förespråka en ansats där ambitionen är att finna den rätta läsarten. Både dispyt
och ord lämnas sedan därhän och texten fortgår förutan dem. Jag föreslår en
uppvärdering av läsart till ett primärt begrepp för socialvetenskap på
hermeneutisk grund.
Läsart ska inte förväxlas med tidigare anförda begrepp betydelseangivelse
(jfr tolkning) och aspekt. Vore jag att införa ett slags hierarki begreppen emellan
skulle den kunna se ut enligt följande: först ut är läsarten, sedan följer en
betydelseangivelse, därefter kan det, om det vill sig, följa att en ny aspekt tar
form. Med aspekt avses en någorlunda stringent och sammanhållen tolkning
som möjliggör ett nytt synsätt eller en ny förståelse av ett givet fenomen. (En
aspekt är dock inte samma sak som en teori. Så som jag ser det innebär teorin
ytterligare ett steg i processen, ett som vrider åt kraven. En teori bör vara än mer
gediget underbyggd och omfattande än en aspekt. En god teori kan med fördel
tänkas inkorporera flera aspekter i ett och samma övergripande tankekomplex.)
I praktiken är begreppen dock långt svårare att hålla isär än vad föregående
rader ger sken av. Vid praktiskt arbete tenderar det mesta att gå in i varandra
och klumpas ihop. Jag tror att tolkning är det samlingsnamn som bäst fångar
upp proceduren. Härnäst ett kort försök till förtydligande: föreställ dig en
undersökning av ett socialt fenomen – låt säga aktieträffar. För att någon
kunskap över huvud taget ska kunna bli till måste utforskaren läsa träffarna som
ett meningsfullt och för förnuftet fattbart fenomen (jfr intelligibilitet).
Begreppet täcker in såväl sociala fenomen som handlingar och texter. Läsarten
utgör alltså premissen och själva grundingången: ’Det här är möjligt att tyda
och tolka samt tillskriva mening – att läsa’.
Prov på föredömlig läsart återfinns allt som oftast hos Johan Asplund.
Exempelvis har skriften Om undran inför samhället blivit något av en modern
svensk klassiker. Jämte själva grundtanken och skrivsättet tror jag att detta beror
på den läsart vi där ser prov på. I sina läsningar av klassikerna renodlar Asplund
Ett begrepp som Asplund hämtar från Ludwig Wittgensteins filosofiska undersökningar där det
illustreras med den klassiska fixeringsbilden anka-hare, dvs. förmågan att se två saker i vad som först
ser ut att vara en (Wittgenstein, 1992, sid. 223f). Inspirerad av Wittgenstein reser han också frågan
huruvida det möjligtvis finns något som kan, och bör, tituleras aspektblindhet (jfr tondövhet).

3

23

argument, kringgår somliga delar och förstärker andra. Han lägger fram
klassikernas teser på nyskapande vis och läser även in saker som inte skymtar
på ytan. Genom att argumentera och engagera hjälper Asplund oss att se och
förstå nytt. Han läser med en inneboende vilja att förstå texterna.
Mot viljan att förstå en text kan vi ställa upp prototypen motvilja.
Karaktäristiskt för denna är att leta fel och söka avfärda vartenda ord som
kommer i ens väg. För denna står Freud ofta i skottgluggen (jfr Asplund, 1970,
sid. 95-108). Att läsa om exempelvis Freuds syn på den grekiska myten om
Oidipus på samma sätt som man läser en offentlig utredning om arbetslöshet är
fruktlöst. Med detta inte sagt att läsarten handlar om konsten att ”rädda” en
grumlig text, tankegång eller teori.
En förträfflig illustration av det mesta jag famlar efter är Asplunds (1989)
läsning av den franske kulturteoretikern René Girards teori om kulturens
uppkomst. Tänkarens anspråksfulla teser framstår enligt Asplund som spritt
språngande galna. Framförda teser är grandiosa, tautologiska, ofullständiga och
frikopplade allt vad empirisk stringens heter. Trots detta avfärdas inte teorin i
helhet. Asplund läser istället in godsakerna och använder dem till att formulera
en imponerande tolkning av idrottens väsen. Fram växer en ny aspekt på hur
idrott kan förstås. Aspektens ursprung bottnar i att låta viljan segra över
motviljan.
Bakgrunden eller kontexten till Johan Asplunds undran inför samhället är,
utifrån min läsning, en hållning gentemot dåtidens socialvetenskap som alltför
stel, för att inte säga borgerlig (jfr Asplund, 1970, sid. 96). Ståndpunkten var
långtifrån någon isolerad företeelse. Dryga tio år tidigare formulerade C. Wright
Mills (1997) en berömd ansats som kan översättas med frasen ’Den
socialvetenskapliga fantasin’ där han, bland andra saker, förespråkade
intellektuell och hederlig äventyrslystnad framför regelefterlevnad och
högtravande jargong. Än idag publiceras texter och pläderingar med liknande
motton (se exempelvis Alvesson et al. 2017). En preliminär tolkning av temat
är att socialvetenskapen tenderar att hålla läsarten underutvecklad.

Metamorfos
Ett trettiotal år efter utgivningen av Om undran inför samhället utkom en bok
av Johan Asplund som tangerar flera av de ovannämnda vetenskapsteoretiska
rönen. Titeln – Hur låter åskan – följs av den långt mer klargörande undertiteln:
Förstudium till en vetenskapsteori. I denna söker Asplund (2003) formulera ett
slags förhållningssätt till vetenskap och kunskap genom att retoriskt diskutera
frågan: ”Hur låter åskan?”. I framställningen skymtar flertalet trådar. En av
dessa tar, som jag läser skriften, upp spåret beträffande betydelseangivelser (jfr
tolkning) och försöker sedermera ge greppet en mer stringent, för att inte säga
vetenskaplig, inramning. Låt oss följa svaret på frågeställningen angående
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åskans läte. (Svaret som följer är fritt återgett från sidorna 25-47 – exakta
sidhänvisningar anges bara i specialfall.)
Tre möjliga svar är: ”åskan låter som åskan”, ”krasch, pang, bom” och ”åskan
låter så här: varpå en inspelning av åskan ljuder”. Det första är en tautologi och
kan därmed kasseras. Det andra svaret är en efterhärmning, tillika en som
praktiskt torde fungera – vem förstår inte att det är åskan som åsyftas? Det tredje
svaret är en återgivning av åskans ljud. Än fler svar är tänkbara. Frågan kan
uppfattas som en uppmaning att ange en annan ljudkälla som låter likt men som
inte är en återgivning av åskan. Personen som frågar vill antagligen inte höra,
utan veta, hur åskan låter.
Från den nordiska mytologin är det möjligt att härleda ett svar som utgår från
att åskan kom när Tor färdades i sin vagn mellan himlakropparna. Frågan ”Hur
låter åskan?” skulle då kunna besvaras med frasen: ”den låter som en vagn i full
fart med hjulen slående mot underlaget”. Frågan kan därmed bemötas med hjälp
av en liknelse. Svaret kan även omformuleras till en metafor: ”Åskan är en vagn
som drar fram över himlavalvet”. I en metafor inkluderas ordet är samtidigt som
det är underförstått att utsagan inte ska läsas bokstavligt.
En uppsjö möjliga svar tar form. Konventionell, eller slentrianmässig,
vetenskapsteori tillåter bara svar som avbildar studieobjektet och låter det
behålla sin identitet (jfr sid. 31). I frågan om åskan skulle således återgivningen
svara upp mot avbildningen. Av detta följer ett dilemma – vill vi bara höra
inspelningar av åska? Kan bara sådana ge oss nyheter på vetenskaplig väg? Om
svaret istället är: ”den är en vagn i full fart med hjulen slående mot underlaget”
förmedlas däremot någonting annat, och nytt, om fenomenet i fråga. Tillika
något som kan medföra höjda ögonbryn och, i somliga fall, till och med ett
leende. Varför skulle vetenskapen inte omfamna och uppmuntra detta?
Efterföljande resonemang i boken tar frågan om åskan ännu längre. På
Drottningholms slottsteater finns det ovanför scenen en åskmaskin. Maskinen
började byggas på 1700-talet och består av några stenar i en plåtlåda. Med hjälp
av ett rep är det möjligt att få stenarna att röra sig och slå mot höljet. Ljudet som
följer låter som åska. Maskinen kan med andra ord beskrivas som en
materialisering av tidigare nämnda illustration. Vi läser ett citat:
Ett svar på frågan ”Hur låter åskan?” av typen ”Krasch, pang bom”
anses inte innefatta någon kunskap och anses inte vara ett
vetenskapligt svar. Och ett svar som utgår från en mytologisk metafor
för åskan uppfattas som raka motsatsen till ett vetenskapligt svar.
Detta är godtyckligt och vilseledande. Det finns ingen brytpunkt som
är sådan att man kan säga att här och först här börjar frågandet och
svarandet anta en vetenskaplig karaktär. Och det vore ett stort misstag
att tro att onomatopoetiska [efterhärmande] ord och skilda slag av
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metaforer inte skulle förekomma i det språk som talas på de särskilda
ställen där det på särskilda sätt anses bedrivas vetenskap.
Jag säger inte att vad som helst kan betecknas som kunskap och
vetenskap. Det finns både bra och dåliga svar på frågan ”Hur låter
åskan?” Det frågande och svarande som ledde fram till åskmaskinen
på Drottningholmsteatern var underställt restriktioner. (2003, sid. 31)

Johan Asplunds förstudium till vetenskapsteori syftar till att problematisera
vetenskapens gränser. Resterande del av boken ägnas i synnerhet åt gränsen
mellan vetenskap och konst. Han tycks mena att de båda är nära släkt, eller
åtminstone goda kamrater. Den vetenskapliga essensen återfinns således inte
enbart bakom specifika metoder, något som enligt honom måste finnas, utan i
förmågan att lämna betraktaren med insikter. Skapelseakter som föranleder
insiktsfulla framställningar kännetecknas däremot nästan uteslutande av
ansträngningar som kan liknas vid hantverk enligt traditioner. Allting är således
inte tillåtet.
Vidare menar han att vi för det mesta betraktar och handlar i tillvaron utifrån
en alltigenom ”saklig” inställning. Saker är vad de är. Ser det ut som en
aktiesparklubb är det väl en aktiesparklubb – åskan låter väl som åskan alltid
har gjort. Och häri vilar budskapet: ”Det ter sig omotiverat att låta gränserna för
begreppen ”kunskap” och ”vetenskap” sammanfalla med gränserna för den
sakliga inställningen” och vidare heter det att man annars lätt ”riskerar att till
den grad försakliga den vetenskapliga verksamheten att den framstår som enbart
reproducerande (och analyserande) och inte också som skapande eller
fabulerande” (sid. 36).
Jag lämnar konsten och vidare begreppsutveckling i boken åt sidan. Mitt
intresse vilar inte i att skapa åskmaskiner utan i gränslandet mellan ”saklig
inställning” och förmåga att generera insikter och skapa kunskap med hjälp av
exempelvis metaforer, efterhärmningar, liknelser, analogier och allehanda
dylika grepp. För dessa lanserar Asplund försiktigt samlingsnamnet metamorfos
(se exempelvis sid. 17).
Låt oss dröja kvar vid begreppet genom att relatera det till socialvetenskapens
historia. Jag tror att begreppet hjälper oss att läsa in och förstå flera av våra mest
inflytelserika tankegångar och texter (jfr läsart). Samhället kan förstås som en
levande organism (Herbert Spencer), historien och tillvaron kan betraktas som
en mänsklig konstruktion där basen anger ramarna för överbyggnadens
utformning (Karl Marx), livet och våra beteenden kan liknas vid skådespel eller
teater (Erving Goffman) och de allmänna konsekvenserna av ett fritt
marknadsekonomiskt system kan ses som ledsagade av en osynlig hand (Adam
Smith). Metamorfos är ett vetenskapsteoretiskt begrepp som fångar – och
tillåter – att kunskap skapas på dessa och liknande premisser.
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Metamorfoser är inte problemfria varpå läsarten återigen framstår som
högaktuell. Tendensen att läsa metaforer eller liknelser bokstavligt är inte
ovanligt (jfr Asplund, 2002, sid. 101ff). I synnerhet inte om metaforiken är både
slående och praktisk för empiriskt arbete. Typexemplet kunde kanske vara
Erving Goffmans dramaturgiska syn på livet som en teater eller ett skådespel
(sid. 114). Socialt umgänge ses då som inövat och vardagslivet utspelar sig
följaktligen på en scen framför publik varför ingen önskar tappa hakan. Bakom
scenen är tankemödan en annan än det rollspel som tvingas pågå framför
åhörarna. Onekligen kan livet verkligen kännas och betraktas som ett märkligt
skådespel i vilket man själv, eller någon annan, spelar huvudrollen. Möjligen
illustrerar det även hur omgivningen spelar ett spel man själv har sett igenom.
Att betraktelsesättet – som har inspirerat åtskilliga studier – bygger på metaforik
upplevs exempelvis alltför väl dagar då någon i ens närhet lämnar in. Då erfars
att livet fullt ut inte är teater.
För att återknyta till den föreslagna hermeneutiska begreppsapparaten och
schemat: läsart – tolkning (eller betydelseangivelse) – aspekt – teori – är
metamorfos ett för samtliga stopp giltigt begrepp. Man kan exempelvis läsa
metaforiskt, tolka med hjälp av analogier, öppna för en ny aspekt med stöd i en
liknelse och bygga upp hela teorier på metaforiska pelare. Poängen är att
greppet gör det möjligt – och tillåtet – att läsa fenomen icke-realistiskt och att
exempelvis föreslå metaforiska eller analoga tolkningar och aspekter och teorier
med mera. Här torde inte eventuella regler sätta stopp för vad som är möjligt
och omöjligt, angående metamorfoser är det fantasin och hantverkets gränser
som bestämmer.
Om vi, med metamorfos i bakhuvudet, återvänder till bokens övergripande
syfte – att skapa kunskap om människans relation till finansiella marknader –
kan vi försöka oss på en kort illustration. I grund och botten handlar det om att
läsa relationen som någonting i ett icke avbildande syfte med ambitionen att
göra insiktsfulla poänger. Tilltaget kan även – i ett senare skede – tänkas bära
på potential till utökade tolkningar eller till och med framväxten av en ny
aspekt; sådant kan man inte veta på förhand. Låt mig göra ett exempel från ett
mer extremt spektrum för att kort visa vad jag menar.
Människans relation till finansiella marknader är en tvångströja. En
tvångströja är en sådan tröja man inte kan klättra ur av egen kraft eftersom
armarna är hopsnörda. Den lär även vara påsatt av någon annan än den som bär
den. Kanhända binder den därmed fast någon mot dennes förmodade vilja i ett
tillstånd svårt att bli kvitt. Vidare kan vi tänka oss att den är jobbig att leva med,
kanske kliar den rentav. Materialet skulle kunna bestå i den mängd ull som gör
tröjan på gränsen till olidlig att ha emot kroppen. Möjligen tillhör tvångströjan
en gammal och unken värld flertalet inte längre vill veta av. En tvångströja
knyter även ihop händerna på ett sådant sätt att den gör sin bärare
handlingsförlamad. Än vidare har tröjan en mörk historia värd att gräva djupare
i. Och så vidare och så vidare.
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Att problematisera vetenskap med utgångspunkt i etablerade referenser och
lekfulla småexempel är en sak. Att bedriva god empirisk forskning en helt
annan. Hur går forskaren praktiskt tillväga för att tolka åskan? Hur
åstadkommer man en acceptabel metamorfos? Stränga svar är svåra att utbjuda
och spalta upp. Jag vågar däremot påstå att läsarten – såväl min som din – spelar
en avgörande roll. Kanske blir vi klokare om jag tillåts skriva ut en öppen fråga
svår att göra sig kvitt: studerade Fredrik Nilsson aktieträffar, eller svensk
folkrörelse och föreningsliv, alternativt, någonting helt annat?

Förståelse
I och med detta kapitel är det min förhoppning att läsaren har fått viss förståelse
för den sortens kunskap jag vill skapa. Avsnittet sprang ur frågan: varifrån talar
ni? Ett slags försök till grund har nu presenterats. En dimension av frågan som
har blivit underbetonad döljer sig bakom själva frågandets särart. En fråga ställs
inte i vakuum lika lite som ett svar sker i ett sådant. Frågor och svar ställer man
till varandra; uttryckt annorlunda talar jag till någon.
Att jag försöker delta i ett samtal av röster som talar om vår relation till
finansiella marknader står redan skrivet. I och med det språk på vilket jag
skriver står det även klart att det är till den svenska versionen av samtalet jag
vänder mig. Ett urval av både den internationella och svenska diskussionen
luftas i nästa kapitel. En precisering av ingången i samtalet och vad jag ämnar
bidra med följer också. Vid sidan av mina primära samtalspartners vill jag även
försöka skriva litet bredare. Jag finner det vanskligt att i detta skede försöka
ringa in övriga samtalsgrupper i detalj. Ett första närmande kan jag däremot
försöka mig på. Det sätt på vilket studiens huvudsakliga tolkning är genomförd
kan tänkas engagera de som är intresserade av tolkning sedd som
socialvetenskaplig metodologi.
I förbigående refererade jag innan en bok av Alvesson et al. (2017) som kan
sägas förespråka en mer tillgänglig och utmanande socialvetenskap. Boken är
inte skriven fristående från författarnas tidigare produktioner utan kan snarare
läsas som en del i ett större program4. Ett utmärkande drag för detta är – vid
sidan om att de föreslår rakare språk och studier av angelägna samhällsproblem
– nytänkande metoder och angreppssätt (jfr Alvesson & Kärreman, 2012 –
boktitel: Kreativ metod). Hur detta ska praktiseras och vad det innebär i mer
konkret form är svårutrett. Viss vaghet kan tänkas följa av formatet: vad som är
”nytt” och ”kreativt” är vanskligt att definiera. En potentiell ingång kunde
kanske vara att göra distinktionen mellan att teoretisera kring annorlunda
arbetssätt och att praktisera dem. Det förra framstår som långt vanligare än det

(Se exempelvis Alvesson, 2013; Alvesson & Gabriel, 2013; Alvesson & Sandberg, 2014; Paulsen &
Alvesson, 2015; Svensson, 2014).
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senare. Måhända illustrerar föreliggande text och arbetssätt en variant av en så
kallad ”praktik”.
Halvt om halvt finns det ytterligare ett samtal jag önskar adressera. Än så
länge håller jag dock denna samtalspartner outtalad. Orsaken till tystnaden är
att det ännu inte existerar någon grund utifrån vilken jag kan tala. För att
begripliggöra hemlighållandet finner jag det lämpligt att rekapitulera lite av allt
det som nu är sagt om hermeneutik, kunskapssyn och förståelse. Med andra ord
kan man säga att jag genom att summera vad som är skrivet vill få läsaren att
acceptera att några saker i detta skede förblir utelämnade. I och med detta
tillvaratar jag kunskapens dramaturgi.
Den hermeneutiska kunskapssynen är dialektisk och relationell. Kunskap
finns inte färdig utan är något som uppstår vid exempelvis textläsning. En insikt
kan infinna sig; ett aha, nåja eller ett hm likaså. Exakt vad som sker är svårt att
svara på. Hur och vad som kommer ut beror på både person och process –
framställningen är av vikt, läsarten hos såväl forskaren som läsaren likaså. Som
hjälp för att smälta detta vill jag citera inledningen i en bok av Charles Westin
(1979) om besvikna barn. Skriftens vidare innehåll är för oss mer eller mindre
ovidkommande: introduktionen är alltjämt tänkvärd.
De första orden av en vetenskaplig text ställer författaren inför vissa
problem. Läsaren ska introduceras i en tankekedja redan under
utveckling, en tankekedja som med tiden alltmera har kommit att
styras av en egen inneboende dialektik. När därför de första orden ska
läsas borde mycket av det, som sedan ska följa i texten, helst redan
ha sagts för att meningen med det, som sägs just nu ska stå klart redan
från början. Men det är ofrånkomligt, varhelst startpunkten än
förläggs omgärdas den av förborgade förutsättningar, av vilka några
består i det som komma skall. Läsaren ställs alltid inför det faktum
att texten måste inledas abrupt. ( sid. 11)

En vetenskaplig text kan ses som en tankekedja under utveckling. Den som läser
– och skriver – en inledning blir om detta varse. Hur skall rader formuleras för
att kedjan ska komma till sin absoluta rätt? Facit existerar inte och det är möjligt
att arbeta på olika sätt. Istället för att lägga ut allt omgående i en inledande
sammanfattning har jag valt att arbeta med en framställning som tar det
förhållandevis försiktigt i stegen mot slutet. Ett mått av oförutsägbarhet är, tror
jag, en inte obetydlig ingrediens när man skapar somlig kunskap. Likaledes vill
jag även spara på vissa tankegångar till det att texten är mogen för dem.
Arbetssättet är inspirerat av min syn på de hermeneutiska begreppen cirkel och
spiral.
Låt oss börja med grundbegreppet cirkel (se exempelvis Ödman, 1979 sid.
77ff). Denna aktualiserar från min sida (minst) två frågor av kunskapsteoretisk
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natur5. Den ena avser mänsklig förståelse. Den andra handlar om tolkning så
som hermeneutisk metodologi. Jag tror att dessa båda går hand i hand. I mycket
korta ordalag är idén att förståelse (jfr även en tolkning) kommer till genom en
kontinuerlig prövning av delar mot helhet och från helheten tillbaka till delarna.
Ödman liknar det hela vid att lägga pussel.
Till att börja med ligger högen med pusselbitar där, stor och kaotisk.
Pusslaren betraktar den och känner sig en aning handlingsförlamad:
var ska han börja någonstans? Hur ska han kunna skänka struktur och
mening åt det här oformliga?
Emellertid börjar han planlöst plocka bland bitarna. Småningom visar
det sig att ett rätt stort antal bitar har ungefär samma färg. Han
experimenterar med dem, försöker foga ihop dem. Misslyckas.
Plötsligt stämmer två bitar med varandra. Triumf! Kanske går det att
få reda i pusslet! Ja, plötsligt stämmer fler bitar, och fler och fler. Hela
sjok med pusselfält ligger nu färdiglagda. (sid. 77)

Upplösningen följer av ett närmast naivt och lekfullt beteende: från ett slags
kaos av fragment uppstår efterhand en komplett helhet. Till slut är pusslet
fullbordat och motivet går inte att ta miste på: alla ser vad det föreställer, cirkeln
symboliserar fulländning. Pendlingen mellan delar och helhet mot en –
förhoppningsvis – sammanhållen cirkel kan även ses som en rörelse där
förförståelse konfronteras med ny förståelse (jfr Ödman, 1979, sid. 81f). Likaväl
som att läsa detta som ett sätt att begripliggöra tolkande metod kan man läsa det
som en tankegång kring mänsklig förståelse. Hade läsaren redan på första sidan
fått se hela mitt pussel färdigställt hade mötet med bitarna varit annorlunda. En
sådan väg skulle visserligen också kunna vara fullt duglig. Gången riskerar dock
att släcka läsarens nyfikenhet; en konsekvens som inte nödvändigtvis är helt
lyckad när syftet är att skapa kunskap.
En förståelseakt som håller nyfikenheten vid liv kan, tror jag, vara nyttig och
stimulerande. Likaså kan det vara lämpligt att söka rubba eventuell förförståelse
varligt. Att förstå någonting annorlunda och kvalitativt nytt kan liknas vid
rörelse och mental förändring. Från detta håll blir det också uppenbart varför
metaforen cirkel och liknelsen vid att lägga pussel är problematiska. Mänsklig
förståelse kan som en cirkel aldrig vara sluten eller likt ett pussel en gång för
alla läggas färdigt: bitarna har inga finala platser att stanna kvar på. Att förstå
”rätt”, eller kanske till och med sant, blir på denna bas även det ett oriktigt
uttryck (jfr Asplund, 1970).
Också en tredje punkt kan introduceras. Med referens till Ricoeur (1973) är det lämpligt att sträcka ut
metaforen cirkel till att även inbegripa en pendel mellan förklaring och förståelse. Som kommer att
framgå senare har jag ingenting som helst att invända mot en sådan pendel. Vid tolkningsarbete är det
ofta nog så viktigt att inkludera och framföra tänkbara förklaringar till varför det är si eller så (för
några förtydligande tankar på temat se exempelvis, Kristensson Uggla, 2012, sid. 338f).

5

30

Med tiden har cirkel fått lämna in till förmån för begreppet hermeneutisk
spiral (se exempelvis Ödman, 1979, sid. 84f). En spiral är även den cirkulär till
formen. Till skillnad från cirkeln är formen inte sluten. Rörelsen tillåts sålunda
fortsätta i endera riktningen. Såväl tolkningar som mänsklig förståelse får
därigenom en karaktär av ofullständighet. En tolkning kan då tänkas röra sig
mellan olika nivåer som var och en förmår vidga vyerna av ett givet fenomen.
En slutdestination är däremot svår att förhålla sig till.
Med kapitlets slutrader vill jag kort påpeka att processen så att säga är
igångsatt. Boken började i en spelfilm av Oliver Stone. Ett populärkulturellt
fragment prövades mot en större helhetsbild. Från denna dök vi senare ner i en
svensk tågvagn och läste en annons varefter vi återigen mötta några frågor med
större räckvidd. Avsikten med dessa rader är inte att skriva fram skrivningen av
texten. Syftet är att varsko läsaren om att tolkningens – och förståelsens –
dialektik redan är i rörelse.
Allra sist vill jag delge en personlig fundering angående allt tal om till vilka
jag talar. Någonting med metaforiken är både plump och tråkig. En tanke: tänk
om det finns ännu fler till vilka jag talar. En samtidigt fantastisk och märklig
egenskap hos det skrivna ordet är trots allt att man på förhand inte kan veta vem
som lyssnar, eller ens hör vad man verkligen försöker säga.
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Kapitel 3. Problem
Nedan tar jag mig an tre överlappande och ömsesidiga uppdrag. För det första
presenterar jag de texter, och det begrepp, som utgör bokens stomme, tillika det
samtal till vilket jag huvudsakligen riktar mig. För det andra läser jag dessa och
närliggande texter med studiens syfte i åtanke, med andra ord tolkar jag dem
utifrån vad de säger om vår relation till finansiella marknader. Läsningen lämnar
oss med några olika aspekter på hur relationen kan begripas och ringas in, dessa
signaleras av kapitlets vidare rubriksättning. För det tredje adresserar, och
formulerar, jag på denna bas ett angeläget problem att undersöka. En precisering
av detta återfinns under de två sistkommande rubrikerna.

Finansialisering
Det är inte svårt att tala om finans. Jag skulle kunna skriva några rader om
exempelvis sparande eller investeringar och här och där smyga in ordet. Det
skulle med stor säkerhet gå läsaren obemärkt förbi. Vi förefaller med andra ord
förstå vad som menas med just finans. Innebörden av ordet ges så att säga av
kontexten. Svårare blir det om man ombeds förklara, eller kanske till och med
definiera, vad finans är för någonting. (Man kan i sammanhanget fråga sig i
vilken mån det överhuvudtaget är meningsfullt att tala om definitioner, begrepp
och språkliga representationer av fenomen i termer av vad någonting är. Min
diskussion ska därför inte misstolkas som en realistisk sådan. Jag litar vidare på
att meningen bakom mina ord kommer till sin rätt i och genom kontexten.)
Finans är uppenbarligen inte fråga om ett fysiskt föremål, ett som det går att
peka, eller placera en namnbricka på. Det verkar heller inte vara något som
entydigt ”finns därute”. Det tycks vara tal om någonting annat. Jag är långt ifrån
ensam om att ställa frågan beträffande vad finans är. Frågan har besvarats på
otaliga sätt i fler böcker än vad jag önskar läsa. Likväl finns det en överhängande
överensstämmelse som bidrar till viss orientering i saken: ett akademiskt
delämne går trots allt under namnet finans. Hans Byström (2010), professor i
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finansiell ekonomi, ställer i en introduktionsbok i ämnet frågan: ”Vad betyder
ämnet finans?6”. Innan han formulerar ett svar delger han läsaren två generella
definitioner. Finance is…
…the subject that studies how individuals, companies, and other
organizations raise, allocate and use money and other assets over time
for risky or non-risky ventures.
…the subject that deals with all the institutions and markets that make
up the financial sector. (sid. 14)

Utifrån den första definitionen kan man fråga sig vad den senare delen av
meningen bidrar med. ”Over time” och ”for risky or non-risky” tillför inte
meningen något av substans. Jag undrar om det överhuvudtaget skulle vara
möjligt att diskutera något ”subject” utan att ta hänsyn till ”over time”. Till detta
borde det också kunna tilläggas att alla ”ventures” kan beskrivas som antingen
”riskfyllda” eller ”inte riskfyllda” varför man kan fråga sig vad slutklämmen
har för avsikt att förmedla. Kanhända är det ett sätt att betona komponenten
risk? Vad gäller den andra definitionen lägger den så att säga över ansvaret för
en eventuell förståelse på vad den finansiella sektorn är för någonting. Trots
uppenbara tillkortakommanden tror jag att de båda definitionerna, på sitt sätt,
bidrar till att förmedla en syn på vad finans är. Tillsammans illustrerar de också
definitionsproblematiken. Byström är medveten om dessa och dylika
definitioners brister. Hans definition – och lösning på dilemmat – vilar i följande
utspel:
In a way, the book will be my definition of finance. (sid. 15)

Byströms formulering är underfundig. Han är inte ointresserad av preciseringar
men verkar förespråka en ansats där definitioner är av sekundär natur. Vore jag
att sätta andra ord på synsättet skulle jag säga att han företrädesvis är intresserad
av samtalet snarare än någon exakt utgång av det. Kanske kunde man säga att
han inte vill kedja fast det som inte nödvändigtvis behöver stå still. I
hermeneutisk anda förordar jag i denna bok en liknande ambition.
De etymologiska rötterna av finans för oss till 1300-talets franska språk där
finance illustrerade ett slags ”avslut”, företrädesvis vid betalning, dvs. ett slags
slutbetalning eller en uppgörelse och ett avslut av en skuld eller lösen
(etymonline.com). Ursprunget återfinns i det latinska ordet finis som står för
”slut”. Från finis går vägen också till det engelska språkets fine och finish. Den
mer samtida praktiska betydelsen av ordet finans dök upp i England först under
senare delen av 1700-talet och illustrerar då vad vi kan kalla för ”management
”Betyder” ska i detta sammanhang inte förväxlas med tidigare nämnda betydelseangivelse. Här är det
fråga om ord och definitioner snarare än underliggande meningar och aspekter.

6

33

of money”. En fri tolkning av ordets ursprung är att den initiala betydelsen (fin)
i termer av avslut över tid har förpassats till förmån för ”påbyggnaden”, dvs. det
monetära. Betalning och pengar tycks ha övertagit rollen som, inte bara den
primära, utan den enda betydelsen. Finans förknippas inte längre med någonting
man blir av med (avslut), utan snarare med företeelser vi aldrig ser slutet på.
Money never sleeps.
Vi närmar oss begreppet finansialisering. Ändelsen indikerar att det är fråga
om någonting pågående och att detta något har att göra med finans.
Finansialisering förefaller således handla om en utbredning och intensifiering
av det som avhandlades ovan. Så som jag läser finansialisering är det ett väl
underbyggt begrepp som knyter samman några, för vår tid, centrala sociala
fenomen och skeenden. Det är ett samtal, en diskurs, som erbjuder en djupare
mening och ett sammanhang till flera av dessa omständigheter. Som sådant är
begreppet ett sätt att begripliggöra en social och komplex verklighet på en mer
abstrakt nivå. Formulerat annorlunda kan finansialisering betraktas som en
teori; en teori om finans i vår tid.
Det är en tämligen brokig skara akademiker och forskare som talar om
finansialisering. De har sina hemvister i vitt skilda discipliner så som
antropologi, kulturgeografi, sociologi, och företagsekonomi, för att nämna ett
urval. Det förefaller därmed inte vara disciplingränser som utmärker intresset
för begreppet, utan vad det hjälper oss att se, och förstå. Inte heller synsättet
tycks fixera blicken på ett sätt som gör det helt enkelt att precisera. Jag väljer
att introducera litteraturen om finansialisering med hjälp av en referens som
citeras flitigt på området. Skriften är en översiktsartikel författad av Natascha
van der Zwan (2014) med namnet State of the art – Making sense of
financialization. Artikelns inflytande och utbredning beror, tror jag, på
översiktens omfång och det sätt på vilket studier och ingångar delas in. van der
Zwan föreslår att studier och tänkande på temat finansialisering kan begripas
utifrån tre olika dimensioner.
Den första riktar blicken mot vad som med klassisk vokabulär kunde skrivas
ut som ”kapitalet”. Helt enkelt handlar det om ackumulation i allmänhet och
hur pengar växer i synnerhet. Vad hon pekar mot är tydliga tecken på en
förskjutning där investeringar i industriella verksamheter har fått lämna plats
till förmån för finansiella sådana. Det talas om en ny regim av ackumulation i
vilken kredit och nya finansiella instrument spelar stor roll. Den andra
dimensionen framhåller företags styrning och kontroll. I centrum står företags
allt mer intensiva strävan mot att skapa aktieägarvärde. Kontentan är att företags
aktieägare och deras avkastning över tid har erhållit en alltmer dominant
position i relation till övriga intressenter. Långsiktig överlevnad och stabilitet
verkar allt oftare hamna i polemisk ställning gentemot kortsiktiga krav på
avkastning. Den tredje dimensionen belyser vardagslivet och hur ekonomi och
finans och aktier mer eller mindre har blivit vardagsnära företeelser för det stora
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flertalet. Inte bara i termer av praktiker så som fondsparande utan även som
alldagligt samtalsämne.
Låt oss titta närmre på den första dimensionen genom att lyfta frågorna: hur
ackumuleras kapital? och: vad tjänar företag pengar på? Kärnan återfinns mer
och mer i den finansiella sektorn som utgör en växande andel av den totala
ekonomin. Industrikapitalism har övergått i finanskapitalism. Med detta
indikeras inte bara att fabriker och tillverkningsföretag har fått sällskap av
finansiella organisationer inom bank- och finanssektorn utan även att ickefinansiella företag har börjat engagera sig i finansiella aktiviteter. Här refereras
Greta Krippners (2005) studie frekvent. Med hänvisning till nationell statistik i
USA visar hon att den finansiella andelen av det totala kapitalet som
ackumuleras i samhället växer, och har växt, kraftigt, sedan sjuttiotalet. Vidare
pekar hon även på tillverkningsföretagens tilltagande finansiella aktiviteter.
Inlägget är ett ödmjukt sådant. Greta Krippner deklarerar redan inledningsvis
att begreppet (läs: finansialisering) utgör ett, av flera möjliga, sätt att betrakta
en förändrad ekonomi. Hon väljer att kalla det ackumulationsbaserat.
Den ackumulationsbaserade ingången följer en marxistisk idétradition (jfr
van der Zwan, 2014, sid. 101). Hur inflytandet lämpligast ska begripliggöras är
svårtytt. Klart står emellertid att Karl Marx analys av kapitalismens
funktionssätt och konsekvenser i Kapitalet är av stor betydelse inom traditionen.
Att döma av van der Zwans diskussion är trådarna flera (jfr sid. 103ff). Jag läser
in följande tendenser och punkter som centrala tankegångar i sammanhanget.
En fri otyglad kapitalism leder till ojämlikhet där en ägarklass, eller elit, ser sina
förmögenheter växa samtidigt som arbetarklassens reallöner stagnerar. I
kombination med att nuvarande ekonomiska system kräver tillväxt för att
undvika obalanser och att hushållen vill samt uppmuntras fortsätta konsumera
leder detta till ökad skuldsättning. Konsumtion på kredit tillsammans med ökad
belåning vid köp av bostäder skapar därmed en ökad risknivå med inneboende
kristendenser.
Personligen läser jag in ytterligare ett väst-marxistiskt drag i litteraturen. Låt
gå för att människan under kapitalismen alstrar kapital i aldrig tidigare skådade
skalor men finns det något mål – en vision eller ett slut bortom ackumulationens
eviga fortskridande? Kärnfrågan kretsar alltså kring vad som är, och bör, vara
medel respektive mål i den ekonomiska maskinen. Är det möjligtvis så att vi
har blandat ihop alltsammans?
Om vi övergår till den andra dimensionen i översikten är ingången en annan.
Vad som framförallt står i fokus är företag och hur de eftersträvar profit. Neil
Fligstein (2001) är en av flera som har noterat att aktieägare och aktiekurser
över tid tycks ha etablerat ett allt starkare grepp om företags styrning och
kontroll. Närapå allting verkar numera handla om avkastning på investerat
kapital. Somliga går ännu längre och talar om en ny ideologi för bolagsstyrning
med aktieägarvärde i centrum (jfr Lazonick & O´Sullivan, 2000). Tiden för
ideologins framväxt var från sjuttiotalet och framåt. Profiter skulle inte längre
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återinvesteras utan utdelas till aktieägare varpå ”retain and reinvest” fick lämna
plats till förmån för ”downsize and distribute”.
Grundtanken är föreställningen att företag existerar mer eller mindre enbart
för aktieägarnas räkning (se van der Zwan, 2014, sid. 107ff). Roten är den
neoklassiska ekonomiska teoribildningen där framförallt opportunism och
marknadsmekanismers förträfflighet utgör grundpelarna. Tanken är att företags
vinstmaximering gagnar alla eftersom marknaden förutsätts vara den mest
effektiva mekanismen vid resursfördelning. Också i politiken har traditionen
vunnit gehör och det talas om att finansialisering och nyliberalism går hand i
hand (jfr sid. 105f). Med nyliberalism avses i korta drag ett politiskt program
enligt vilket marknaden och den ”fria” individen alltid står i centrum. I praktisk
bemärkelse kännetecknas den av en misstro mot staten och statlig intervention
samt statligt ägande.
Den tredje dimensionen hos van der Zwan är vardagslivet. Termen ”vardag”
framstår stundtals som aningen oklar men riktar hursomhelst blicken mot
individer och medborgare som investerare (se framförallt basreferenserna:
Langley, 2008; Martin, 2002). Det utbredda aktieägandet utgör kärnan. Genom
pensionssystem och sparande har mer eller mindre hela västvärlden integrerats
och blivit en del av finansmarknaderna. Praktiskt taget alla medborgare är på ett
eller annat sätt delägare i företagen via börserna. ”Vardagen” sträcker sig
emellertid ännu längre och pekar även på växande privat skuldsättning där
framförallt konsumtionskrediter och bostadslån står i centrum. Mer generellt
kan man säga att finans har blivit en naturlig del av de göromål vi tar för givet
och som ingår i ett alldeles vanligt liv.
Inom området står en skrift ut. Randy Martin (2002) öppnade dörren till
vardagen i och med boken Financialization of daily life. På sätt och vis var han
först med att arbeta i den tradition inom vilken föreliggande bok är skriven.
Martin läser och tolkar symboler, samtal och vardagsfenomen mot den
samhällsomvälvning som skisserades med hjälp av begreppet finansialisering.
Inkörsporten för boken var ett slags skifte. ”Finans” gick från att vara något
perifert och avlägset till att bli en mer folklig angelägenhet. Helt plötsligt skulle
alla bli investerare och göra pengar. Inbjudan hade gått ut och samtal opererade
i praktiskt taget alla vardagsrum. Ekonominyheterna fick därtill mer utrymme
på televisionen. I bokhandeln gick det köpa böcker som förmedlade att vilken
idiot som helst kunde göra goda affärer på börsen. Barnlekar som ”mamma,
pappa, barn” blev passé och ersattes med ”leka bank”. På den vägen är boken
skriven. Resonemangen slutar dock inte i vardagsrummen utan på de finansiella
marknaderna. Våra samtal och våra val har materiella konsekvenser. En central
tankegång från Martin och framåt är att finansialisering handlar om ojämlikhet,
ekonomisk risk och tendensen att privatisera den.
Härmed avbryter jag den till van der Zwan huvudsakligen refererade
översikten av litteraturen på området. Introduktionen är grovkornig men
avhandlar basen. Redan en flyktig överblick ger vid handen att dimensionerna
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är svåra att hålla isär; det mesta flyter så att säga samman. Att föreställa sig hur
den finansiella sektorns andel av den totala ekonomin ökar utan att väva in
företagens arbete med idel högre avkastningskrav eller vardagsmänniskans
sparpengar låter sig svårligen göras. Med finansialisering följer sålunda ett slags
helhetsgrepp på tillvaron. Mer övergripande kan denna läsas som att
finansialisering är ett samtal om hur vår relation till finansiella marknader har
förändrats och intensifierats över tid.
Med stöd i litteraturen är det möjligt att läsa in än mer i relationen. Detta är i
stora drag syftet med efterföljande rubriker. Innan en sådan läsning påbörjas är
det på sin plats med ännu en kort bakgrund. Finansialisering åsyftar inte
processer som är liktydiga eller jämnt fördelade över klotet. Från en sida är
aktier och finansiella marknader alltjämt globala företeelser. Från en annan sida
kan kontexten däremot antas skapa unika förutsättningar för fenomenen – USA,
Sverige och Angola, för att ta några exempel, kan i sammanhanget inte
förutsättas vara mot varandra rakt av utbytbara. Samtidigt ter det sig
problematiskt att fullt ut skala bort den globala prägeln. I det som följer saxar
jag mellan det ”globala” och det ”lokala”. Med global menar jag, om inget annat
anges, ”anglo-amerikansk”, och med ”lokal” menar jag ”svensk”.

Sverige
Årligen trillar det i svenska hem ner brandgula kuvert som påminner om vårt
beroendeförhållande till finansiella marknader. Dagligen konsumeras det mer
och mer på kredit. Addera ökad skuldsättning för boende och känslor kring
eventuella räntesvängningar gör sig direkt påminda. Vidare kan man läsa in fler
och fler reformer som placerar individen och dennes ekonomiska val i centrum.
Alltifrån skolval till försäkringar, elbolag och fonder ställer krav av finansiell
natur. Låt oss fördjupa det ovanstående med stöd i några referenser.
Claes Belfrage (2008) var tidigt ute med att fråga huruvida Sverige
konvergerar mot en universell finansialisering eller inte. Vad Belfrage fiskar
efter är alltså ett svar på frågan om Sverige har transformerats eller inte.
Avgörande för att besvara en sådan frågeställning är kriterier för att säga ja,
eller nej. Belfrage belyser finansialisering utifrån två ingångar: dels om
institutionella förutsättningar finns på plats och dels om folket har anpassat sig
till dem. För att bemöta spörsmålet granskar Belfrage pensionssystemet. Vidare
följer några av studiets iakttagelser och påpekanden.
Belfrage tar start i vad han väljer att kalla för nyliberala reformer och en
statlig individualisering av ansvar och risk. Trots socialdemokratiskt (jfr
socialism) styre skönjer Belfrage reformer i vilka marknader, ”fria” val och eget
ansvar premieras. I fokus står reformeringen av pensionssystemet år 2000 som
framförallt utmärks av två saker: en tätare koppling mellan arbetsliv och
pension men också ett ökat individuellt ansvarstagande. Systemet är dessutom
unikt såtillvida att det tvingar alla som lönearbetar att bli en del av det finansiella
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systemet genom fondägande. I och med introduktionen av pensionssystemet
förfogade 94 procent av de svenska hushållen över finansiella tillgångar (sid.
283).
I sammanhanget ska det noteras att svenskarna framstår som tämligen
ointresserade av finans och pensionssystem. År 2005 var det cirka 6 procent av
folket som betraktade sig som tillräckligt kompetenta för att hantera
pensionsval, och av ”förstagångsväljarna” i premiepensionsvalet7 var det bara
några procent som aktivt valde fond (sid. 289). Bakom detta ser Belfrage en
tilltagande cynism gentemot välfärdsstaten och skådar däri en alltmer utbredd
osäkerhet. Mer precist talar han om att den formering som syftar till att göra
svenskar finansiellt trimmade lämnar dem osäkra (jfr sid. 290 – och uttrycket
”renders subjects uncertain”). På frågan om Sverige helhjärtat har
transformerats blir svaret på denna grund svagt nekande. Institutionellt finns
förutsättningarna på plats samtidigt som ett slags motstånd tycks existera.
Vidare sticker det svenska aktieägandet ut i internationell jämförelse. I detta
land förefaller intresset från privatpersoner vara stort. I föregående kapitel mötte
vi via Fredrik Nilsson både Aktiespararna och några träffar på temat aktier.
Dessa kan sägas symbolisera den privata handeln med aktier på börsen som med
Nilssons ord blev ”en bred folklig företeelse under 1900-talets avslutande
decennier” (2003, sid. 51). Enligt en fondsparundersökning genomförd av TNS
Sifo uppger knappt åttio procent av de tillfrågade hushållen att de sparar i fonder
och cirka trettio procent att de sparar direkt i aktier (TNS Sifo, 2016).
Finansialisering handlar emellertid om mer än aktiesparande och ett
nyrenoverat pensionssystem. I en senare artikel tar Claes Belfrage och Markus
Kallifatides (2018) ett bredare och uppdaterat grepp om finansialisering i
Sverige. Inlägget är skrivet med bas i longitudinell jämförande statistik och är
främst makroorienterat. Författarna argumenterar för att en traditionell svensk
tillväxtmodell, uppbyggd på export, har ersatts av en ny finansdominerad regim
som i stor utsträckning lever på ökad skuld och större finanssektor. I
kombination med reformer hämtade från ett nyliberalt program, så som diverse
privatiseringar, skattelättnader för förmögenheter och fastigheter samt
minskade offentliga utgifter, menar författarna att svensk riskprofil har ökat
genom ett slags privatisering av risker. I denna står hushållens skuldsättning och
alltmer individualiserade ekonomiska ansvar i centrum. Vidare är detta en
grogrund för ökad ojämlikhet.
En kärna i utvecklingen är som sagt svenskarnas skuldsättning. Denna är
framförallt kopplad till den prisexplosion på bostäder som har utspelat sig de
senaste tjugofem-trettio åren. Som exempel har 25 procent av hushållen skulder
som överstiger fyra gånger den disponibla årsinkomsten (sid. 18f – motsvarande
siffra i England är 3,5 procent). Skuldökningen kan även kompletteras med
tillväxten av kreditutgivning för korta och snabba lån. Denna har växt raskt,
Valet avser kort den del av pensionen som per automatik placeras i ett individuellt system för
fondval.
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särskilt hos unga, och Kronofogden väljer att tala om fenomenet
överskuldsättning (sid. 18).
För att snegla tillbaka på den översikt som presenterades tidigare kan vi läsa
Belfrage & Kallifatides (2018) analys av svensk ekonomisk situation utifrån de
tre nämnda dimensionerna. För det mesta befinner sig resonemangen på en
makronivå där ackumulation, tillväxt och nationens förutsättningar mönstras.
Angående utvecklingen mot ökat inflytande av aktieägarvärde som princip eller
ideologi för bolagsstyrning görs vissa anmärkningar som försiktigt pekar i en
sådan riktning (sid. 13f). Den tredje ingången – vardagslivet – belyser de främst
utifrån nationell statistik på höjda skuldnivåer och ökat privat aktieägande. Mer
generellt kan man säga att Sverige och den svenska ekonomiska modellen på
många sätt har bytt skepnad och börjat efterlikna en anglo-amerikansk. Återigen
är det möjligt att läsa in hur vår relation till finansiella marknader framstår som
alltmer intensiv.
På temat intensifiering är det möjligt att referera ännu fler texter. Jag tror inte
att detta är nödvändigt. Istället önskar jag belysa relationen utifrån några olika
vinklar. Vad som härefter följer är min läsning av ett antal texter på temat
finansialisering där ”vardagen” tillåts ta mer plats. Urvalet är baserat på två
kriterium: dels har jag försökt välja texter från både internationell och svensk
kontext men framförallt har jag valt de texter som bäst illustrerar relationen på
nya sätt. Tanken är att låta pendeln röra sig mellan det globala och lokala för att
därigenom lyfta fram några grunddrag att arbeta vidare med. Rubriksättningen
på de sidor som följer är tänkt att summera och illustrera den läsning och det
tema som fördjupas under respektive rubrik. Den sista ingången skiljer sig från
övriga. Jämte att peka på hur osäkerhet är ett återkommande tema väljer jag att
adressera det som ett problem litteraturen inte har behandlat på ett helt
uttömmande eller tillfredsställande sätt. Åtminstone menar jag att det på detta
område finns plats att försöka säga någonting mer.

Möjligheter
Vid det här laget kan man utan svårighet notera att refererad litteratur ofta har
en kritisk udd. Tonen är både orolig och skeptisk inför den samhällsutveckling
som har skisserats med hjälp av referensramen ovan. En springande punkt
utgörs av de så kallade nyliberala reformerna. Medborgaren betraktas utifrån
den kritiska sidan som utlämnad till att själv ta ansvar för sitt ekonomiska
välmående med avseende på såväl sparande och pension som försäkringar och
skuldhantering. Detta tolkas närmast uteslutande som individualisering av
ansvar och – eller – privatisering av risk (jfr Belfrage & Kallifatides, 2018; van
der Zwan, 2014). Som motpol är det emellertid möjligt att göra några
anmärkningar på tolkningen. Sådana kan börja med att göra skillnad på utfall
och ambitioner genom att belysa en grundläggande syn på reglering.
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Min ingång utgörs av en välvillig syn på fenomenet. Antagandet är att
regleringar och politiska beslut i en demokratisk nation sker utifrån
övertygelsen att de är sunda, rättfärdiga eller helt enkelt det bästa, alternativt
enda, alternativet. Få beslutsfattare med ansvar för stora frågor antas fatta beslut
vilka de tror är dåliga – eller rentav katastrofala – för majoriteten av
befolkningen. Ingen vill medvetet sprida risk och osäkerhet hos det stora
flertalet. Både moral och eventuella framtida röster säger nej till en sådan syn.
Utifrån detta antagande kan vi närma oss finansialisering som en
demokratisering: en vision och ambition om att alla ska med och får plats på det
framgångslok som kör via de finansiella marknaderna. Relationen till de
finansiella marknaderna bär på inneboende möjligheter för var och en att ta
tillvara på.
I en artikel av Ertürk et al. (2007) diskuteras ”demokratiseringen av finans”.
Ordet demokrati har positiva konnotationer och signalerar att den process vi har
närmat oss med hjälp av begreppet finansialisering inte bara kan ses som ondo.
Associationerna för tankarna till jämlikhet och ett klimat där alla har rätt att
deltaga på lika grunder. I artikeln indikerar demokratisering den utbredning och
fördjupade tillgång till kapitalmarknader som breda folklager numera åtnjuter
(sid. 554). Denna går hand i hand med ökad uppmuntran att medborgarna därtill
bör bejaka demokratiseringen. Ett annat sätt att uttrycka saken kan vara med ord
hämtade från en av 2013 års vinnare av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk
vetenskap till Alfred Nobels minne. Dessa lyder:
Vi behöver demokratisera finans och föra de fördelar som klienter till
firmor på Wall Street får vidare så att även kunderna på Wal-Mart får
ta del av dem. Finans måste vara för oss alla, och det på fundamentala
sätt. (Robert Schiller i Ertürk et al. 2007, sid. 557, min övers.)

Den demokratisering det talas om är individens frihet att själv välja
försäkringslösningar, spara till pension, investera i aktier och hantera skulder.
Att öka tillgänglighet till, och utbud av, finansiella instrument, krediter och
sparandelösningar blir då mer av en självklarhet. Det underlättar för människor
att införskaffa det boende som eftersträvas och de varor hushållen vill
konsumera (jfr sid. 559). Vidare erbjuder tillgång till kredit människor
möjligheter att pröva sina vingar, antingen genom att starta eget eller genom
investeringar på andra håll.
Föregående ställer däremot nya krav på medborgarna. För att kunna hantera
möjligheterna krävs nya kunskaper, varmed det blir viktigt med en utbredd
finansiell literaritet. Folk måste med andra ord förstå, kunna beräkna och
behärska ekonomiska begrepp och logiker. Hos Ertürk et al. (2007) leder detta
till en paradox eller ett slags felslut. Diskrepansen mellan vad som utlovas –
möjligheterna – och vad som kan levereras är enligt författarna stor. Kort
uttryckt menar de att förutsättningarna för att kunna bemästra de finansiella
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marknaderna och den ekonomiska logiken är otillräckliga. På klarspråk låter de
meddela att ekvationen inte går ihop – rationella välavvägda finansiella beslut
på goda grunder är en självmotsägelse eftersom ingen kan besitta tillräcklig
information för att göra sådana.
Fallet Sverige är inte särskilt annorlunda. Vi har redan sett att
pensionssystemet reformerades med syfte att ge individen större inflytande
(Belfrage, 2008). I internationell jämförelse har vi till och med gått längre än de
flesta i och med premiepensionsvalet där delar av pensionen kan leta sig runt i
ett stort urval av aktiefonder. Tillgången till krediter är även den både stor och
ofta närvarande; att snabbt låna pengar har aldrig varit enklare. Likaså är det
numera busenkelt att handla med aktier och andra finansiella instrument.
Sajterna och tjänsterna är både lättillgängliga och användarvänliga. För de som
är intresserade finns aldrig tidigare skådade möjligheter för medborgaren att
försöka skapa ett rikare liv.

Makt
Att närma sig relationen till finansiella marknader som, för alla, lika goda
möjligheter kunde kanske tituleras den liberala eller borgerliga läsningen.
Förutsättningarna är på plats; vad som därefter händer är sedermera upp till
envar att manövrera. Ett motsatt närmande är att betrakta fenomenet som en
maktrelation. Begreppet makt är uppenbarligen en ocean. Vad är makt och vem,
om någon, har, eller kan ha, sådan? På dessa och liknande frågor vill jag inte
lämna några svar. Inom litteraturen figurerar däremot en explicit diskurs som
adresserar temat och det är den jag här skall referera. Diskussionen om makt är
nära besläktad med vad som återkommande beskrivs som finansiella subjekt.
Ursprunget till samtalet återfinns hos klassikern på området varför vi återvänder
till Randy Martins (2002) förut refererade bok – Financialization of daily life.
Såvitt jag kan utläsa likställs subjekt med en tänkande, kännande och
handlande människa. Martins huvudtes kan då summeras som att subjektet
alltmer lever under en tid och i en omgivning som kännetecknas av
förväntningar och uppmuntran mot att agera som kalkylerande och
riskavvägande. För det finansiella subjektet är allting potentiella investeringar.
Människans liv kan betraktas som ett kalkylblad. Med hjälp av en risklogik är
det möjligt att anpassa preferenser varpå avkastningen så att säga är tänkt att
haka på. Livet kan liknas vid en aktie på marknaden där högre avkastning är vad
som räknas. Boken ställer, som jag läser den, meningsfrågan i centrum:
grundtesen är både hård och mjuk. Vilka egenskaper premieras och vilka
människor skapas när relationen till de finansiella marknaderna blir en vardaglig
och folklig angelägenhet?
Maktproblematiken är än mer framträdande hos den andre flitigt refererade
teoretikern på området. Paul Langley (2008) hämtar inspiration hos den franske
idéhistorikern och filosofen Michel Foucault och det program som i dennes
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efterföljd har kommit att arbeta utifrån begreppet governmentality (se sid. 28f).
Här möter vi ett sätt att begripliggöra (statlig) styrning mot individuell
självstyrning i ett modernt samhälle: ett slags decentraliserad subtil
maktutövning i frihetens namn. För att använda ett populärt ord framstår vi
numera som självreglera(n)de. Ett förenklat exempel skulle kunna se ut enligt
följande: ”Jag är fri att själv välja huruvida jag ska fondspara eller inte. Min
blick går dock alltid mot grannar och bekanta – och deras mot mig. ’Alla andra’
verkar fondspara samtidigt som staten uppmuntrar tilltaget. Jag borde kanske
ändå fondspara, annat verkar dumt. Att spara i fonder är nog vad man bör göra.
Jag ringer banken.”
Langley arbetar med en form av statlig och liberal maktform som växte fram
tillsammans med moderniteten. Ägarklasser och materiella förhållanden är inte
längre det väsentliga. Kärnan återfinns i vardagen och i människors praktiska
liv och handlingar. Kapitalism är inget system som reproduceras på omedveten
ideologisk basis utan något närvarande som verkställs genom människors
medvetna handlingar. Langley lyfter framförallt fram hur vi uppmuntras att
engagera oss finansiellt genom att spara och låna. Därmed inte sagt att staten
skulle vara frånvarande; alltjämt utbildar den medborgarna. Paradoxen tycks
dock vara att det finansiella subjektet inte går att finna (jfr skapa) – ingen lever
upp till idealet varpå Langley väljer att tala om osäkra subjektiviteter. Till detta
fenomen har vi anledning att återkomma, gång efter annan.
Dick Forslund (2008) har skrivit en sparandets genealogi i Sverige. Också
här är tematiken finansiell subjektivering. Ur den välskrivna och teoretiskt täta
texten utläser jag en tes om hur en ny finansiell moral har växt fram i samband
med att finansen började nå ut till massorna via utbildning och reklam. Till
skillnad mot vad vi vanligtvis tar för sant följer denna inte upplysningens
kronologi mot ljusare förnuft och neutral rationalitet. Tvärtom verkar Forslund
mena att finansens marknadsföring ömsom vänder sig till våra känslor, ömsom
propagerar en ny moralism. Makten – den nya sanningsregimen, för att använda
Forslunds begrepp hämtat från Foucault – ligger i det normala, det vi vet och
håller för sant samt arbetar utifrån. I den står alltmer vår relation till pengar i
centrum. Det finansiella subjektet förväntas leva livet som en ekonomisk
stoiker.
Låt oss gripa an maktuttrycket mer konkret. Erika Werner (2012) har, med
utgångspunkt i intervjuer, genomfört en studie på temat pensionsförberedelser.
Bakgrunden till studien är reformeringen av pensionssystemet och de nya krav
som därmed ålades medborgaren. Variationerna i svaren till trots förefaller ett
slags svar bestå. Oroskänslor och allehanda uttryck för osäkerhet var både starka
och återkommande. Liknande reflektioner och resultat återfinns även på andra
håll.
Socialantropologen Anette Nyqvist (2008) har studerat svenska folkets
mottagande av det kuvert som återkommande har figurerat i framställningen. På
en så kallad ”road-trip” samlade hon upp en stor skara röster kring ”pensionen”
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(för dessa röster, se framförallt bokens alla ”interludium”). Uttrycken och
intrycken kring pensionssystemet var ofta allt annat än muntra. Associationerna
gick inte sällan i riktning mot vemod, frustration och dåligt samvete. Få verkade
känna sig fullt tillfreds med sin kunskap angående alla finansiella spörsmål.
Frustration, osäkerhet och en oförståelse kring varför systemet överhuvudtaget
reformerades var några av de intryck som står att läsa om i boken.
Svenskarna svarar med andra ord dåligt på den nya reformen. För att
återknyta till Nyqvists och Werners teoretiska grund, också denna från Foucault,
förefaller vi inte uppskatta att bli styrda mot självstyre. Sett från programmet
”governmentality” uppstår alltså något av en paradox i och med att vardagen
synas ”på riktigt”. Forskarnas möten kan ses som ett mellan struktur och aktör
där den förra illustrerar statens krav och önskemål om att ”vi gör val” och den
senare individen (jfr Werner, 2012, sid. 201f). Makten består sålunda i att
aktörer anpassar sig till strukturer. Observationerna låter däremot meddela att
människor inte böjer sig; någon uniform inordning syns inte till. Svenskarna
rättar sig inte i ledet utan framstår istället som ”osäkra”. Det senare kan bestå i
alltifrån okunskap till ointresse och ovilja. Temat går igen även hos Paul
Langley (2007) som har publicerat en artikel med den talande titeln Uncertain
Subjects of Anglo-American Financialization. (En längre diskussion av denna
återfinns under kapitlets sista rubrik.)
Låt oss rekapitulera det ovan sagda. Makt är ett återkommande tema inom
litteraturen. Hur ”makt” ska förstås på området kommer med viss
samstämmighet. Med makt avses inte tvång, tortyr eller riktade gevärspipor. I
relationen till finansiella marknader träder en mer subtil disciplinering av
människan fram. I fysisk form kan alla sägas vara fria. Utifrån en mental
passform undkommer däremot ingen de stoiska påbuden om rättmätigt
ekonomiskt uppförande. Makten består i, eller utgörs av, förväntningar och
outtalade mönster och påbud. Därmed tangerar den temat för nästa rubrik.

Utbildning
Rubriken ovan skulle kunna skrivas ut på flera sätt. Vad som avses är allt ifrån
utbildning och övertalning till uppfostran och marknadsföring. Relationen
kännetecknas av samtliga och anspelar därmed även på maktutövning enligt
samtalet ovan. Inom litteraturen är begreppet finansiell literaritet vida utspritt.
I synnerhet pekar det på den kunskap och de folkbildningsförsök som regisseras
med syfte att upplysa och utbilda allmänheten i finansiella spörsmål.
Temat är högst angeläget. I en rapport från Finansinspektionen konstaterar
Almenberg & Widmark (2011) att räknefärdighet och finansiell förmåga hos
vuxna svenskar är bristfällig och att detta är ett orosmoment för framtida
ekonomisk stabilitet. Oförmåga att begripa och hantera höga bostadslån,
konsumtion på kredit och pensionssparande är problematiskt. Det finansiella
systemet förutsätter att medborgarna har förståelse för och bemästrar vardagens
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ekonomi någorlunda väl. Åtminstone för att det ekonomiska systemet ska
fungera fritt från kriser. Bilden tycks överensstämma med den som målas upp
globalt. Akerlof & Schiller (2009) illustrerar ståndpunkten genom att
argumentera för att finanskrisen med utbrott 2007 inte bara kan härledas till
komplexa finansiella derivat och bristfällig reglering utan till ”vanliga
människors” oförmåga att planera och agera rationellt i ekonomiska frågor.
Det verkar däremot inte finnas en fix eller fast kunskap att lära in för alla
situationer. Charlotta Bay (2012) har studerat hur stat, företag och samhälle
hanterar oförmågan. Hur bär de sig åt för att få människor att begripa och
engagera sig? Av slutsatserna går det att utläsa att flera metoder och kunskaper
ritas upp och att ingen enda väg förekommer. Aktörer arbetar olika och
kontexten verkar avgöra utfall. På högstadienivå kan vi läsa hur utbildarna anser
sig behöva plantera attityden ”att-göra-val” innan synen på ekonomiska beslut
kan aktualiseras. I teveprogrammet Lyxfällan får vi följa hur överskuldsatta
hushåll och individer får se sina skulder omvandlas till slösaktiga beteenden via
känslomässiga visualiseringar. Genom telemarketing för tjänster på temat
pensionsförvaltning möter vi upplägg och försök till övertalning anpassade
utefter kundernas grad av förkunskaper.
Sammantaget kan vi säga att ingen tycks slippa undan utbildningen eller
övertalningen; den verkar alltid vara närvarande. Både statliga institutioner och
privata företag arbetar på olika håll med att upplysa oss om finansens plats i
tillvaron och hur vi bör agera för att komma i samklang med densamma.
Återigen kan vi se hur relationen till de finansiella marknaderna stärks.
Orosmomentet utgörs som bekant av oförmågan att fatta ekonomiska beslut och
begripa finansiell logik. Ännu en gång står det också att läsa om vår osäkerhet
och vad som verkar vara ett allmänt ointresse.
Ånyo kan vi referera Dick Forslunds (2008) möten med både finansiell
utbildning och övertalning. Bakom praktiskt taget varje annons och
övertalningsaktion läser han in en kärnutsaga, tillika hans boktitel. ”Hit med
pengarna!” är det imperativ på vilket hela hans material går tillbaka. Överallt är
utsagan vad som står att finna och känna. För att återknyta till den finansiella
literariteten på bredast tänkbara front kan Forslund sägas ladda den med en
samtidigt simpel och provocerande prägel. Vad allt i grund och botten handlar
om är att vi ska vilja ha mer pengar. Människan målas med andra ord överallt
upp som en ekonomisk gestalt; en som tar kalla och välavvägda ekonomiska
beslut.
Avslutningsvis vill jag hämta in en anmärkning från en forskare som manar
till försiktighet i samband med allt tal om vardagslivets finansialisering och
ekonomisk fostran. Kan detta verkligen bara betraktas som ett radikalt nytt
fenomen? Historikern Orsi Husz (2011) menar att vi redan för hundra år sedan
”mätte” tillvaron i pengar. Svenska folket har under lång tid uppmanats hålla
koll på sparande och ekonomi – att hushålla med resurser i ett tillstånd av
knapphet var av naturliga skäl ett synnerligen utbrett uppdrag även förr. Husz
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tycks även mena att finansiellt vältrimmat tänkande och reklam inte är en
särskilt kontroversiell eller unik företeelse från ett historiskt perspektiv. Redan
i början av 1900-talet uppmuntrade privatekonomiska skrifter oss att ”tidigt lära
dem [ungdomen] mäta och väga lifvets värden mot guld” (ur Hemmens
lönereglering i Husz, 2011, sid. 7). Också familjer uppmuntrades att se sig som
företag och diversifiera sina risker. Fram växer en mer modern bild av
relationen till ekonomi och marknader snarare än en alltigenom ny och samtida8.

Gemenskap
I föregående kapitel genomförde jag en preliminär tolkning av några svenska
möten kring temat aktier och sparande. Utgångspunkten var Fredrik Nilssons
(2003) etnografiska studie av några olika sorters folksamlingar där samtliga
handlade om människor som träffas för att diskutera och lära aktier. Om hans
studium av träffarna skrev jag innan att ”kollektiva ideal och gemenskap
skymtade”. Dessa ord står kvar.
I skriftens inledning kan vi läsa att Nilssons bakgrund till studien var en oro
över de röster som tycktes skandera att aktiemarknaden och börsen hade erövrat
människors livsvärldar. Individualism och kall egoism samt girighet var
orosmolnen. I bokens slutkapitel skingras molnen och framför sig såg Nilsson
nya kollektiva möjligheter snarare än mörka hot. Det är fullt möjligt att läsa
denna problembild mot bakgrund av två av de tidigare skisserade aspekterna:
möjligheter och makt. På ena sidan huserar den liberala föreställningen om lika
möjligheter för alla. Knappt några – eller åtminstone långt färre – är längre
exkluderade från aktiemarknadens förlovade land. På den andra återfinns de
som talar om makt och ekonomins kolonisering av vardagen (jfr Lindqvist, 2001
– en diskussion av denna bok följer i nästa avsnitt). Likaså kan vi läsa skriften
mot tidigare nämnda utbildning. Från denna sida opererar mötena som platser
för ekonomisk fostran. Alternativt kan vi läsa dem som nya sociala fenomen
och uttryck för ett senkapitalistiskt skede. Kort sagt är det i Nilssons studie
möjligt att läsa och lära om det mesta på temat varför hans text förblir en för
denna skrift viktig och återkommande samtalspartner.
Under denna rubrik vill jag kort mejsla ut en social aspekt på relationen.
Vardagslivets finansialisering – vår relation till finansiella marknader – har
nämligen även sällskapliga dimensioner. Kring finansiella marknader sluter
människor upp och samman: det skapas gemenskaper. Människor vill alltså
träffas, prata om aktier, fika, tänka och tycka, lyssna till experter och,
framförallt, umgås runt fenomenet. I träffarna läser Nilsson in spår av klassiskt
svenskt föreningsliv och folkrörelsetradition.
Också en annan sida av den ekonomiska historien vittnar om viss försiktighet i samband med allt tal
om omvälvningar. Lars Ahnland (2017) lägger i sin avhandling fram tesen att finansialisering – med
fokus på skuldsättning och kapitalackumulation – är ett fenomen som har gått i vågor under svenskt
1900-tal.
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Aktiesparklubbar återfinns även på andra håll i världen. I USA har Brooke
Harrington (2008) studerat flertalet sådana och den sociala prägeln dominerar
även där. Med hjälp av kvantitativa mått noterar Harrington att i princip
samtliga klubbar underpresterar ekonomiskt i förhållande till index. På den
sociala sidan verkar både människor och möten emellertid frodas. Analysen av
mötena pekade mot att val av aktier och samtal om investeringar snarare
speglade deltagarnas sociala identiteter än ekonomisk rationalitet. Lite
tillspetsat kunde man kanske säga att de som verkligen gick igång på temat
sparande och finans verkade brista i kunskaper på området.
En sak står härmed skriven: människor går samman runt aktiehandel och
investeringar. Låt gå för att fenomenet är perifert och ingenting gemene
medborgare ägnar tid åt. Nilsson (2003) har som jag ser det påbörjat en
intressant tolkning av fenomenet genom att belysa den sociala karaktären.
Samtal om direktavkastning och tillväxtprognoser varvades med solidariska
diskussioner enligt klassisk svensk folkrörelsetradition. Formulerat annorlunda
kan vi säga att Nilsson också kom att betrakta relationen mellan människor och
finansiella marknader med utgångspunkt i en social aspekt. Pengar och
avkastning kom där att handla om någonting mer och djupare i tillvaron. Vad
som på ytan såg ut att handla om ekonomi och pengar visade sig betyda även
andra saker.

Osäkerhet
I allt väsentligt har jag främst talat om relationen till finansiella marknader med
hjälp av den litteratur som explicit diskuterar samtidens omvälvning utifrån
begreppet finansialisering. Ytterligare många texter är givetvis skrivna på
området9. Vid sidan av denna fåra existerar även en stor skara texter som på ett
eller annat sätt behandlar samma – eller åtminstone liknande – fenomen på
nydanande och intresseväckande sätt. Den ovan refererade texten av Fredrik
Nilsson (2003) är ett exempel. Ett annat mycket välordnat sådant är en skrift av
Mats Lindqvist (2001) döpt till Is i magen. Den mer instruktiva undertiteln
lyder: Om ekonomins kolonisering av vardagen. Jag ber att få ägna den några
rader.
Bokens framsida är ett fotografi av ett välfyllt kontor där tjänstemännens
skjortor ser ut att vara två storlekar för stora. Därtill har telefonerna sladdar och
datorskärmarna övervikt. Uppmärksamheten riktas mot en medelålders man på
kontorsstol. I varje hand håller han en telefon; den ena pressad mot örat, den
andra höjd i luften. Fotot signalerar rörelse – någonting händer – och att döma
av undertiteln kan vi lista ut vad. Lindqvist söker fånga den process av
förändring som Sverige har genomgått de senaste årtiondena.
En förtjänstfull antologi som behandlar den svenska kontexten är Andersson et al. (2016). Områden
under lupp är bland andra sjukvård, utbildning, arbete och kreditkort.

9

46

Med hjälp av televisionen som medium försöker han begripa vårt
samhälleliga tillstånd med blicken fäst på ekonomin. Boken kan läsas som en
variant av finansens uppgörelse med folkhemmet. Genom att följa
ekonominyheternas utbredning och innehållsmässiga förskjutning visar
Lindqvist hur våra historiskt viktiga kategorier arbetare och ägare allt eftersom
smälter ihop. Arbetsmarknadspolitiska spörsmål har övergått till att handla om
aktiekurser och avkastning. Nedläggningar blir frågor om kursutveckling
snarare än arbetstillfällen. Arbetaren var däremot inte exkluderad utan snarare
att betrakta som en medlem bland andra på marknaderna. Proletären var numera
också kapitalist, om än i något urtvättad kostym. Nationella och fackliga
intressen hade ersatts av globala och individuella sådana.
Vid tiden för studien talades det inte om finansialisering, begreppet var inte
inarbetat, varpå Lindqvist riktade sig till ett annat samtal. Rösterna talade om
framväxten av en senkapitalistisk fas där individen och ”pengar på pengar” tog
allt större utrymme. Tillvarons fasta hållpunkter smälte: kulturen och
människan var förändrad. Lindqvist knyter an till talet kring ett postmodernt
tillstånd. Stora sanningar och berättelser var placerade inom parantes.
Kapitalism och upplysning, vetenskap och religion var bara berättelser och
språkspel bland andra. Till dessa och dylika utsagor förhåller sig Lindqvist
skeptisk. Han hämtar kraft hos Fredric Jameson och tycker sig se hur den så
kallade ”postmoderna” kulturen går hand i hand med kapitalismens utbredning
över klotet och ekonomins kolonisering av våra livsvärldar (jfr sid. 15; 113f).
Han ställer sig också frågande kring varför ekonomins frammarsch och
utbredning lämnas närmast oemotsagd; ekonomins sanning tycks ha vunnit.
Lindqvist betonar vikten av att uppmärksamma vilka kulturella konsekvenser
detta har för den breda allmänheten.
I det här sammanhanget känns det relevant att ställa frågan hur detta
införlivande påverkar människors identitet, det vill säga deras
föreställningar om social tillhörighet och lojalitet? Vad betraktas som
hemma och borta i ett tillstånd där arbetets värld inte längre är den
enda man lever i och där de nationella gränserna tycks få allt mindre
betydelse för individens ekonomiska välbefinnande? Kluvenhet,
ambivalens och osäkerhet är förmodligen ord som bäst fångar det
nutida läget för genomsnittspersonen. (sid. 65f, min kursivering)

Lindqvist är långt ifrån ensam om att landa i resonemang som lyfter ut allmän
osäkerhet som talande för tidsandan. Tvärs igenom litteraturen löper
osäkerheten som en illröd tråd. Oavsett utifrån vilken aspekt vi har närmat oss
relationen mellan människor och finansiella marknader har den varit
närvarande. Vad som ursprungligen beskrevs som lika möjligheter framstod
senare som omöjligheter. Att känna sig trygg och ”säker” inför en sådan
transformering ter sig mer eller mindre onaturligt. Inte minst eftersom få besitter
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den kunskap och det rationella förhållningssätt som krävs. Å andra sidan verkar
somliga kunna hantera saken. För dessa framstår relationen som mer harmonisk.
Möjligen är det ur denna anda olika gemenskaper växer upp. Andra är dock
förbannade och åter andra hade inte kunnat bry sig mindre. Nog föreligger en
mångtydighet och förhållandet kan svårligen ses som uniformt. En
underliggande osäkerhet framstår icke desto mindre som en utbredd stämning –
kanske till och med som ett socialt fenomen.
Renodlat kan vi skriva såhär: människan går idag armkrok med
finansmarknaderna och möter dagligen både utbildning och övertalning som
meddelar att den är viktig för ett rikt och lyckligt liv. Rimligtvis borde ingen
heller kunna sätta sig emot att ekonomisk trygghet och, eller, mer pengar skulle
vara av ondo. Därtill måste relationen finnas och frodas för att samhället ska
fungera; bristande kunskaper och ekonomiskt ointresse eller vanvård kan leda
till svåra ekonomiska kriser. Trots både den påtagliga och subtila
disciplineringen mot önskvärt finansiellt beteende tyder däremot ingenting på
att det fastnar. Människor engagerar sig inte på rätt sätt. Det sunda ekonomiska
levernet etsar sig inte fast utan medborgarna framstår istället som osäkra.
Bitarna är svåra att passa samman. Saker och ting verkar inte gå ihop varför jag
önskar resa och utforska frågan:
Vad betyder osäkerheten? Hur skall den förstås?

Angående osäkerheten
Ovanstående frågeställning är den som huvudsakligen vägleder texten i strävan
att skapa kunskap om vår relation till finansiella marknader. Den tolkning jag
senare utvecklar kretsar i stor utsträckning kring just den frågan. Än så länge
framstår osäkerheten som aningen svårtydd. Skilda forskare närmar sig den på
olika plan och endast undantagsvis diskuteras den ingående. Avslutningsvis vill
jag därför lyfta fram en av få röster som explicit har sökt teoretisera osäkerheten.
Skriften nämndes tidigare i förbifart och är författad av Paul Langley år 200710.
(En något annorlunda version av texten återfinns i hans inflytelserika bok – The
everyday life of global finance – från 2008, se kapitel 4 och 8. Min referens
förblir dock den artikel som finns publicerad i tidskriften Cultural Critique).
Med ett kvickt och på gränsen till absurt exempel vill Langley redan på de
första sidorna kasta läsaren rakt in i kärnproblematiken (sid. 67f). Kontentan är
följande: några månader efter terrorattacken på tvillingskyskraporna i New
York lanseras en hemsida som marknadsför både en ny produkt och det
utvecklingsföretag som i och med den är på väg mot börsen för introduktion.
10
Anledningen till att jag väljer att skärskåda ett enstaka inlägg i detalj är inte bara därför att texten
ifråga är tämligen inflytelserik. Det kan även läsas som kulmen på det grepp enligt vilket jag har
eftersträvat att problematisera ett fåtal centrala rön snarare än att leta efter en liten kunskapslucka att
fylla i en större terräng (jfr Alvesson & Sandberg, 2013).
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Produkten är en detektor programmerad att upptäcka farliga biologiska och
kemiska luftpartiklar – så kallade ”biohazards”. Vid fara blinkar och tjuter den
mätare som ägaren är tänkt att bära med sig. Marknadspotentialen är enorm och
alla amerikaner förväntas vilja äga en. Föregående står i alla fall att läsa på
företagets hemsida där det även går att anmäla teckning inför inträdet på börsen.
Det hela visar sig vara ett skämt, en klassisk blåsning. Regissören bakom
utspelet, Securities and Exchange Comission (SEC), motsvarande svenska
Finansinspektionen, lät alla som anmälde köpintresse veta att de var blåsta och
att de därmed riskerade att bli lurade om de i fortsättningen inte var på sin vakt.
Baktanken var att lära folket en läxa.
För Langley illustrerar detta den ekonomiska omvälvningens behov av ökad
finansiell utbildning och statens försök att åstadkomma en sådan. Langley vill
också rikta ett varningsfinger mot den litteratur som påstår att människor
anpassar sig till omständigheterna och utbildningen på ett oproblematiskt sätt.
Han menar att det finansiella subjektet svårligen återfinns i det verkliga livet.
Langley söker förstå och förklara denna ”osäkerhet” och oförmåga till
anpassning. Varför begrep människor inte att det hela var ett dumt spratt och
varför upplever folk osäkerhet inför de finansiella marknaderna?
Resterande del av artikeln lämnar utifrån min läsning en del i övrigt att önska.
Den som försöker bli klok på vad Langley mer precist menar med osäkerhet
(”uncertain subjects”, sid. 78ff) famlar delvis i mörker. Rent krasst måste man
nog säga att osäkerheten likställs med – alternativt operationaliseras som –
avvikelse från idealet homo oeconomics (jfr finansiellt subjekt). Orsaken till
upplägget är att föreställningen om den autonoma och framgångsrika individen
under det nyliberala styret är en som behärskar privata investeringar (jfr
”Investment as a neoliberal technology of the self”, sid. 74f). Till följd av detta
blir Langleys förklaring till osäkerheten en förklaring till varför människor inte
kan leva upp till det ekonomiska människoidealet.
Den förklaring Langley framlägger består av två delar vilka båda kan klassas
som motsägelser. Den första handlar om något slags systematiskt felslut vad
gäller paret risk/osäkerhet vid investeringar som gör att människan omöjligen
kan beräkna och fatta optimala beslut. (Den mer tekniska inramningen är för oss
ovidkommande.) I slutändan förväntas istället tur och tajming spela stor roll och
människor kan därmed antas bli skeptiska eller osäkra till investeringar (sid.
80f).
Den andra består i att medborgaren med nödvändighet tvingas förhålla sig
till flera icke förenliga subjektiviteter. Dessa är arbetare, konsument och
investerare (sid. 82f). Aningen förenklat kan vi säga att människan i det
nyliberala samhället hela tiden brottas med att leva upp till roller som per deras
definition råkar i konflikt med varandra. Extremformerna är de fall där rollen
som investerare leder till att sparandet ökar på bekostnad av exempelvis
rationalisering av det egna arbetstillfället eller de fall där sparkontot krymper
eftersom rollen som hipp konsument uppnås först genom kredittagning. Kort
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sammanfattat kunde man säga att där de ”gamla” rollerna – arbetare och
konsument – fungerade väl ihop krackelerar de tillsammans med rollen som
investerare eftersom ”spara” och ”slösa” inte passar samman och eftersom
”arbetare” och ”ägare” inte delar samma intressen.
Ingendera av tolkningarna ter sig från min vy helt övertygande. Den första
framstår, så som jag läser den, förutsätta att individer först försöker sätta sig in
i ekonomisk logik för att därefter komma till insikten att informationen är
ofullständig och att deras avkastning inte kan förväntas nå några trygga höjder.
Jag tror att tolkningen förutsätter för mycket varpå investeringslogik för
medborgarna snarare borde kunna liknas vid ett fjärran land (jfr Almenberg &
Widmark, 2011). Ett förslag till möjlig omformulering av denna punkt kunde
kanske vara att människor är osäkra eftersom de helt enkelt inte förstår. Detta
verkar dock inte vara vad Langley fiskar efter.
Vad gäller den andra tolkningen har jag för egen del inte särskilt svårt att
föreställa mig en person med stimulerande arbete (Langley menar att också
detta ”ingår” i rollen som mondän medborgare i ett nyliberalt samhälle) som
inbringar medelstora slantar och som konsumerar ny bil och tunn dator på kredit
samtidigt som personen i fråga månadssparar i antingen aktier eller fonder. Med
risk för att låta raljerande vill jag i Sverige kalla en sådan person för en
”Svensson”. Att en Svensson kan uppleva ”osäkerhet” är jag och Langley
överens om (jfr sid. 78 – där utmålas bred medelklass som målgruppen för den
”osäkerhet” som här omtalas). Men att den skulle bero på svårigheter att jämka
rollerna som förkunnar att man både bör äga aktier, arbeta och konsumera på
kredit har jag svårt att svälja.
Min oförmåga att uppfatta den tolkning som Langley företräder som
tillfredsställande skulle kunna bero på att han och jag inte lever och tänker
samma länder. Finansialisering är som påpekat ett fenomen som kan antas ta
skilda uttryck på olika platser, den text som i detta avsnitt fram och tillbaka
refereras heter trots allt ”Uncertain subjects of Anglo-American
Financialization”. Som ett exempel på de eventuella skillnaderna i vardagslivet
kan vi anföra kreditkort. Angående dessa citerar Langley (2008) – på annat håll
– en kampanj som de flesta svenskar torde ha svårt att relatera till. Referensen
slutar med följande råd:
’[A]dditional tips for handling credit cards wisely’ include ‘Keep
only one or two cards, not the usual eight or nine’. (sid. 110)

Detta skulle kunna ge mig utrymme att göra ett bidrag kring saken i den svenska
naturen. Jag vill emellertid inte släppa Langley och hans tolkning riktigt ännu.
Alltjämt framstår han som den store teoretikern på området varför en klinch
borde kunna ha mer att ge. Min huvudsakliga invändning mot Langleys tolkning
av osäkerheten kan formuleras med hjälp av en motfråga. Med den vill jag
ifrågasätta en, som jag förstår det, hos Langley underliggande tankegång: Om

50

människor bara hade kunnat uppföra sig så som den ekonomiska människan
hade osäkerheten varit ett minne. På denna grund formulerar Langley två
förklaringar till vari osäkerheten (jfr avvikelsen) består. Min fråga lyder: hade
osäkerheten ”försvunnit” om människor hade lärt sig ”rätt” beteende (jfr den
ekonomiska människomodellen)? Eller såhär: kan en ekonomiskt trygg
människa inte uppleva och känna osäkerhet inför det fenomen som detta kapitel,
för att inte säga bok, avhandlar?
Langleys eventuella svar på frågorna ovan är inte helt enkla att bestämma.
Kanhända är det just detta han söker utröna med sin andra punkt. Hur som har
jag i detta avsnitt visat att hans angivna förklaringar fortfarande lämnar oss
frågvisa. En tänkbar ingång är att frågeställningarna går tillbaka på vilken
eventuell människosyn svararen bekänner sig till. Är osäkerheten enbart en
ekonomisk företeelse som därmed kan ”botas” med ekonomisk medicin (jfr
utbildning) eller betyder osäkerheten någonting mera? Observera att jag i och
med detta har uttryckt mig lite tillspetsat. Min ambition har inte varit att, en
gång för alla, slänga eller upplösa Langleys tankegångar. Med viss
anspråksfullhet anser jag mig bara ha öppnat upp för några nya.
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Kapitel 4. Metod
I detta kapitel introduceras strax en komplementär fråga till den som
formulerades i det föregående kapitlet. Genom den efterfrågar jag betydelsen av
ett konkret empiriskt fenomen, närmare bestämt en sparmässa. Denna är tänkt
att symbolisera en gåta väl värd att undersöka och begrunda. Efter några
inledande bakgrundsfakta om sparmässan argumenterar jag för att den kan
betraktas som en text. Som sådan kan den läsas och sedermera också tolkas. För
att detta ska kunna genomföras måste den först skrivas ner varför jag redogör
för den etnografiska traditionens inflytande för studien. Vidare fördjupar jag
min syn på tolkningens praktik genom att konsultera en expert eller två.

En fråga
I de föregående kapitlen har jag, i tur och ordning, åstadkommit följande:
formulerat ett syfte att möta upp, presenterat en vägledande kunskapssyn och
lämnat en någorlunda angelägen och intressant fråga obesvarad. Närapå genast
inställer sig tankar kring möjligt fortskridande. Hur gå tillväga för att utforska
detta och varthän börja? Spörsmålet är inte helt enkelt att bemöta.
Uppenbarligen kan en studie genomföras på långt fler sätt än vad som senare
faller ut. Till detta kommer att relationen mellan oss, människor, och de
finansiella marknaderna närmast alltid kan betraktas som, på ett eller annat sätt,
närvarande. Den ”är” överallt: på bankkontor, i smarta telefoner, inom
utbildningens ramar, på bilderna av färgglada kuvert, hos Kronofogden, i våra
hem och hos deras skulder. Efter mitt första möte med vad som skulle komma
att bli studiens primära empiriska objekt formulerade jag en fråga att söka
besvara som jag menar ringar in och kan hjälpa oss förstå den problematik som
diskuterades i föregående kapitel. Härnäst följer ett förtydligande.
Undersökningen började med en önskan om att träffa vad litteraturen skriver
fram som ”finansiella subjekt”. (Här talar jag om tiden innan en forskningsfråga
stod skriven i svart bläck på vitt papper.) Jag ville möta, lyssna till och känna
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på de som var invigda och intresserade. Min blick riktades därför mot de platser
och människor där relationen torde vara som mest intensiv (jfr finansialisering).
Situationerna var inte helt enkla att stöta på. Likt litteraturens signum mötte jag
en ocean av ointresse, okunskap och ovilja. (Frånsett hos de som arbetar inom
ekonomi och finans med kringliggande områden.) På några håll var det lite
varmare. Mats Lindqvist får ordet.
I början av november 1997 bevistade jag en ganska säregen
tillställning i en av mässhallarna i Älvsjö. Mässan hette Spara &
Placera Dina Pengar och presenterades i en väl tilltagen
annonsbroschyr som Sveriges största privatekonomiska mässa. […]
För åttio kronor i inträde kunde besökaren vandra runt i något som
vid första anblicken liknade en gammaldags marknad med en mängd
små stånd prydligt grupperade runt en öppen plats som kallades
Mässtorget. Där fanns kafé med bord och stolar framför ett mindre
podium. Men i övrigt påminde föga om den traditionella
marknadsplatsen.
Inget
tingeltangel,
inga
färgstarka
marknadsförsäljare som bjuder ut sina varor, inga lyckohjul, inget
glam och stoj. Här var det sobert, enkelt och dämpat. (2001, sid. 89)

Brännhet verkade mässan inte vara. På det stora hela förefaller bilden stämma
överens med den som tidigare skisserats. Intresset ter sig med andra ord svalt.
Temperaturen var aningen högre på de träffar och möten som Fredrik Nilsson
(2003) bevittnade. Här var stämningen muntrare och engagemanget med
tillhörande diskussioner spände över stora territorier. Vi har redan tidigare
stiftat bekantskap med träffarna och fenomenet är medryckande. Den 2 mars
2016 fick jag ett mejl av Avanzabank. Som passiv kund läser jag sällan posten
men lät den dagen skumma skrivelsen. Brevet visade sig vara en inbjudan till
någonting stort: en sparmässa.
I havet av bristande intresse och glöd skymtar det knappa tjugo år efter
Lindqvist och Nilssons studier några öar. Efter en kortare eftersökning noterade
jag att sparmässan årligen lockar tusentals besökare på plats och tiotusentals
live via webben. Under en tid och i ett land där sparande, ekonomi- och
finansintresse med tillhörande kunskaper går på tomgång slår evenemang om
sparande och fonder årligen nya rekord. Folk sluter med andra ord upp, tillika i
tämligen stora skaror, kring temat ”pengar på pengar”. Hur kommer detta sig?
Vad betyder dessa öar?
Spörsmålet – vad betyder sparmässan? – utgör ett slags språngbräda för
övriga kapitel och tankar i boken. Vad som utspelade sig på ovan nämnda
tillställning representerar på sätt och vis vad resterande del av skriften handlar
om. Inte så att allt som följer har med mässan att göra; referenser, anspelningar
och tematik letar sig tvärtom ofta långt därifrån. För de mer långväga

53

utflykterna utgör sparmässan däremot vad som bäst kan liknas vid en
katalysator.
Redan en flyktig anblick av fenomenet ger vid handen att en sparmässa i
Globen kan betraktas med stöd i endera av de tidigare utmejslade aspekterna på
vår relation till finansiella marknader. En folksamling kring aktier i synnerligen
stor lokal kan utan svårigheter ses och förstås som en stund genom vilken folk
tillvaratar sina ekonomiska möjligheter. Vidare kan man tänka sig ett synsätt
enligt vilket det som orkestreras är ett slags utbildning eller fostran gällande en
av samtidens angelägenheter. Därifrån är steget till maktmanifestation inte
särskilt långt – vad är det egentligen som lärs ut? Vad prackas på besökarna –
och varför – och i vilken mån kan deltagande sägas vara självvalt? Onekligen
ger en sparträff bestående av tusentals dessutom fog för att läsa och förstå
mässan som ett uttryck för någon sorts gemenskap. Allt verkar finnas i ett –
utom osäkerheten.
I förhållande till bokens övergripande syfte ter sig studiet av sparmässan fullt
rimligt, för att inte säga naturligt. Ett mer utmärkande fenomen för
intensifieringen av vår relation till finansiella marknader är svårt att föreställa
sig. Sparmässan är bokstavligen perfekt. Från den mer precisa sida där
osäkerheten lyftes fram som det utmärkande forskningsproblemet ter sig valet
av initialt studieobjekt kanhända mer svårbegripligt. För att ändock motivera
studiet skulle jag kunna gå händelserna i förväg och lägga fram några
iakttagelser som legitimerar det empiriska objektet även med referens till
osäkerheten. En motivering av sådan karaktär står dock inte att läsa.
Friskrivningen sker med stöd i tre referenspunkter. För det första vill jag
anföra den överraskning som drabbade mig i samband med besöket. Helst vill
jag försöka spara på storyn i hopp om att kunna erbjuda läsaren en likartad
känsla. På denna grund kan jag av naturliga skäl inte motivera studiet utan att
avslöja alltför mycket. Jag är av uppfattningen att sådana moment inte ska
underskattas i någon verksamhet.
För det andra skriver jag mig fri med referens till det samhällsvetenskapliga
program som förfäktar avstickare och oväntade vägar med syfte att göra
socialvetenskapen mer intressant och utmanande (se framförallt Alvesson &
Kärreman, 2012). Härifrån ter sig själva kunskapssträvan och ambitionen att
säga någonting relevant mer beaktansvärt än att följa eventuella
metodregelböcker och korrekt förprogrammerade forskningsfrågor med
tillhörande titthål.
För det tredje hänvisar jag till att min förförståelse fick sig en törn (jfr
Ödman, 1979, sid. 186ff). Det jag förväntade mig att se – det jag hade läst och
skrivit om (jfr Kapitel 3) – träffade aldrig mitt synfält. Mycket komprimerat kan
man säga att min ingång var att sparmässan skulle vara en plats präglad av geist
och heta diskussioner som jag med enkelhet skulle kunna låta mig sugas med i.
Förinställningen var sålunda att utforska och se mässan främst som ett
maktuttryck inom ramen för vardagslivets finansialisering. (En förfinad
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diskussion, en ”prövning”, av föregående ingång återfinns i nästa kapitel.) Allt
som allt hävdar jag härmed att det är okej att osäkerheten i detta nu framstår
som lite av ett mysterium.
Vid sidan av ”osäkerheten” framhåller fenomenet ytterligare en sak som kan
behöva utsättas för viss reflektion. Studerar, och tolkar, jag en sparmässa eller
sparmässor generellt? Undran kan vid en snabbläsning te sig berättigad. Frågar
du mig studerar jag ingendera. Denna bok handlar om relationen mellan
människor och finansmarknader. Som sådan utgör sparmässan bara en plats och
ett objekt som erbjuder en ingång till hur förhållandet kan närmas och betraktas.
Uttryckt annorlunda är sparmässan ett fönster mot vidare landskap. Ett större
antal fönster kan öppna vyer och aspekter ett inte tillåter. Flera fönster gör det
dock svårare att fixera blicken och noggrant smaka på varje detalj i
omgivningen. Hur är karmen beskaffad? Den ser ut att vara kantstött. Varför
flagnar färgen? Vilken historia döljer just det märket? Ett vasst föremål verkar
ha gått emot. Och då har vi ännu inte tittat ut, än mindre låtit öppna fönstret.
Innan tillvägagångssättet preciseras närmre ber jag att, i korta ordalag, få delge
läsaren en övergripande beskrivning av det fenomen och det sammanhang som
har studerats.

Kort om empirin
Avanza är en digital bank11. Företaget grundades 1999 och har sedan dess växt
stadigt. Banken finns noterad på börsen och är nischad mot sparande,
företrädesvis inom aktier och fonder. Om bolagets vision och syfte står i
årsredovisningen att läsa följande: ”billigare, bättre och enklare produkter och
verktyg för sparande och investeringar” (sid. 5). Omsättningen år 2016 var 919
miljoner kronor och antalet anställda uppgick till cirka 350. Sparkapitalet på
banken mätte 231 miljarder. Kundstocken har sedan uppstarten ökat stadigt och
var enligt årsredovisningen 2016 cirka 570 000. Inflödet av nya kunder under
året var närapå 100 000 personer. Både Avanza och den svenska sparmarknaden
växer årligen. De senaste tio åren har sparmarknaden ökat med i genomsnitt sju
procent och uppskattningsvis åttio procent av alla svenskar sparar direkt eller
indirekt i aktier eller fonder (sid. 11). Under denna tid har Avanza ökat sina
marknadsandelar av totalen som uppgår till cirka 7200 miljarder svenska
kronor.
Förutom att tillhandahålla en plattform för digitalt sparande och handel med
diverse finansiella tjänster ger företaget även ut nättidningen Placera och
tidningen Börsveckan. Båda erbjuder nyheter, tips och analyser beträffande
investeringar samt övrigt ekonomiskt klimat. Avanza erbjuder ingen individuell
rådgivning. Beslutsfattande och ansvar ligger sålunda uteslutande i kundernas
händer. Huvudkontoret är beläget i Stockholm men mindre försäljningskontor
11

Den genomgående referensen för avsnittet är Avanzas årsredovisning för år 2016.
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återfinns i Göteborg och Malmö. Banken anordnar kontinuerliga träffar som
syftar till att öka kunskapen om sparande. Sedan 2005 har Avanza arrangerat ett
årligt event i Globen med titeln Avanza Forum. Arrangemanget är enligt egen
utsago Sveriges största event inom sparande och investeringar för
privatpersoner.
Den 10 mars 2016 mellan klockan 16 och 21 anordnades i Ericsson Globe
Stockholm den elfte sparmässan i ordningen. Evenemanget samlande ungefär
fyra tusen kunder och var likt tidigare event kostnadsfritt. Mässan sändes även
på webben för cirka tretton tusen följare. På mässan deltog utöver kunderna
cirka fyrtio utställare inom finans- och bankrådgivning. Förutom möjlighet till
möte med representanter för de inbjudna bank- och finansföretagen erbjöd
mässan också panelsamtal och diskussioner där flertalet experter inom främst
placering samt representanter för vissa utvalda bolag fanns representerade.
Under ledning av ett värdpar på en uppbyggd scen diskuterades och
analyserades frågor företrädesvis inom ramen för sparande och investeringar.
Vid sidan av utställningen och de diskussioner som utspelades på scenen
erbjöds även sidoseminarier om liknande och aktuella teman där olika experter
delade med sig av erfarenheter och åsikter. Såväl kaffe som tilltugg fanns att
tillgå för alla besökare.

Text
I detta avsnitt utvecklar och förfäktar jag en ansats som vid första anblick kan
förefalla barock. Min position är att sparmässan kan ses som en text. I och med
detta påstår jag inte att text är det enda sätt på vilket det är möjligt att betrakta
och läsa sociala fenomen utan blott det här anförda. Synen är heller inte min
uppfinning. Huvudreferensen i sammanhanget är en artikel författad av Paul
Ricoeur (1973) med titeln: The model of text – Meaningful action considered as
a text. Därmed är vi tillbaka vid slutstoppet på den idéhistoriska exposé som
tidigare framfördes med referens till Richard Palmer (1969) och boken
Hermeneutics. Av denna kunde vi utläsa att hermeneutik, vid sidan av
förståelselära och, mer av, existensfilosofi, under 1900-talet även har gjort
inträde i samhällsvetenskapernas metodregister. Frontalfigur är Ricoeur och
huvudtesen är att även samhällsvetenskapernas verksamhet är inriktad på att
förstå och förklara text, varpå hermeneutik – återigen sedd som tolkningslära –
kan bistå vid uttolkningen av dessa.
Poängen med tilltaget är att låta begreppet text peka bredare än mot de objekt
som till sin natur är texter så som dagböcker, brev, tidningsartiklar mm. Att den
som forskar om mening och betydelse i exempelvis dagböcker kan hämta
inspiration från en tradition som i århundraden har behandlat den problematik
som omgärdar förståelse och tolkning av text är mer eller mindre självklart. Att
samma förfaranden kan tänkas aktualiseras även vid tolkning av exempelvis
intervjuutsagor likaså (efter transkription är text trots allt vad som återstår). Vad

56

Ricoeur föreslog var ett mer vidsynt förhållningssätt till text genom att ställa det
i en analog plats till mänskliga handlingar (se 1973, sid. 97ff). En första
metaforisk illustration får här utgöra ingång: och med den straffräddningen
skrev målvakten in sig i historieböckerna.
En handling, likaväl som en skriven bok, kan sålunda skrivas in mer eller
mindre för evigt och bli ett slags fristående produkt möjlig att förhålla sig till.
Det är inte författarens värld en bok öppnar utan bokens – det är inte målvaktens
bana en räddning öppnar för utan handlingens. På liknande sätt är det även
möjligt att särskilja människors gärningar från eventuella intentioner – kanske
förändrar en straffräddning en nations självkänsla och identitet, kanske gör den
det inte. Handlingar kommer därtill att bestå oavsett om utförarna lämnar sitt
medgivande eller inte. Vidare säger vi om handlingar att de lämnar spår och
sätter avtryck. Än vidare kan man retoriskt fråga om inte hela historien borde
ses som en inspelning av mänskliga handlingar vilka dagligen transkriberas.
Hur skall vi annars förstå och kunna lära om vår historia om den inte uppfattas
som en text möjlig att skriva, läsa och, möjligen, revidera?
Föregående är några korta meningar om min syn på den av Ricoeur
företrädda vägen för tolkning av handlingar och sociala fenomen. Analogin
framstår kanhända som aningen abstrakt, eller naiv – än sen då, kanske någon
frågar sig? Till den mer teoretiskt orienterade sidan kan då en praktisk adderas
i klargörande syfte. För att illustrera denna refererar jag antropologen Clifford
Geertz (1973) som kan sägas ha gjort mycket av den till synes triviala
anmärkningen apropå vad etnografer gör. Geertz svarar utan förbehåll: skriver
(se sid. 19). Till utlåtandet kan vi tillföra att aktiviteten också är vad
samhällsvetenskapens utövare ägnar sig åt.
För att begripliggöra textskrivandet behöver man inte vara filosof. Några
lättillgängliga funderingar får explicera min syn på sparmässan som text. Låt
säga att jag nyss har bevittnat sparmässan och förmått övertyga en eventuell
läsare om att den är ett relevant studieobjekt för att förstå människans relation
till finansiella marknader. Hur skall jag då praktiskt gå tillväga? Att härifrån och
framöver hamra in tiotusentals blanksteg i dokumentet utgör uppenbarligen
inget fullgott alternativ. Hur jag än vänder och vrider på saken måste jag skriva
sparmässan. Författandet är under inga omständigheter möjligt att undvika.
Händelser, uttalanden och människor måste bli till en meningsfull text för att
kunna bli föremål för ett ingående studium. Med detta inte sagt att jag förvandlar
människan och hennes existens till svarta figurer på vitt papper i bokstavlig
bemärkelse. Vad jag skriver är att texten måste skrivas för att det ska kunna bli
kunskap av sammanhanget.
Av detta aktualiseras ytterligare ett centralt dilemma. Hur, och vad, ska, bör,
forskaren skriva och uttolka? Ovan står kort om empirin att läsa och fundera
över. Är den texten vad som skall tolkas – räcker den för att göra begivenheten
rättvisa? Naturligtvis gestaltar inte bakgrundbeskrivningen sparmässan på ett
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fullt tillfredsställande manér. Som sådan utgör den bara en yttre ram i behov av
fyllning. För detta krävs en välutvecklad färgskala, en som ger verkligheten liv.

Etnografi
På sätt och vis är rubriken missvisande. Etnografins ursprung ligger hos
antropologin och handlar om nära kontakt och leverne med ett studieobjekt
under en längre tid, helst flera år (se exempelvis Geertz, 1973). Sparmässan
varade fem timmar och några intima eller livslånga bekantskaper infann sig
aldrig. Likväl anser jag mig ha arbetat under visst inflytande från traditionen.
Etnografi är från grekisk rot och står för folk-skrivning (från de båda orden
ethnos och grafein). Däri skymtar inspirationskällan. Texten om sparmässan är
trots allt en beskrivning av folk och deras rörelser. För att mina observationer
ska kunna nå läsaren, bli kunskap och finnas till måste de skrivas ner. Återigen:
genom text blir den sociala världen – och därmed sparmässan – tillgänglig och
möjlig att diskutera. Clifford Geertz (1973, Kap. 1) har introducerat ett begrepp
som erbjuder viss orientering i skrivfrågan. Med uttrycket ”thick description”
förenas, som jag ser det, etnografi och hermeneutik.
Tät, alternativt, ,”tjock” beskrivning, handlar delvis om att beskriva fenomen
noggrant men framförallt om att betona tolkningen 12 . Både begrepp och
paradexempel hämtar Geertz från filosofen Gilbert Ryle (Geertz, 1973, sid. 6ff).
Fenomenet blinkning möter läsaren och jag kommer härifrån och framåt att
redovisa min läsning av ansatsen. Hur skall vi beskriva en blinkning? En
”otolkad” variant låter meddela att ögonlocket slår igen; överdel möter underdel
och såväl vita som pupill gör sorti. Vi har alla både sett och upplevt fenomenet:
ögon tenderar att uppträda så. Den sortens fakta är viktiga att göra men lämnar
oss samtidigt frågvisa. Vad beskrivningen utelämnar är huruvida blinkningen
var en reflex alternativt en medveten operation. För att en sådan skall till måste
fenomenet tolkas. Var blinkningen möjligen en flört? Var den en imitation eller
kanske ett gensvar? Var orsaken ett från omgivningen inkommande gruskorn –
alternativt någonting helt annat? För att kunna beskriva blinkningen
meningsfullt måste den tolkas och sättas i ett sammanhang. Tät beskrivning
handlar om att skriva samman många blinkningar genom att både beskriva dem
utförligt och därefter tolka dem mot bakgrund av kontext och socialt
sammanhang.
Motsatsen – och här klingar översättningen inte rent – skulle vara en ”gles”
beskrivning (jfr tunn). Intrycket är knappast högtravande. Troligtvis är detta vad
Geertz söker fånga. (Vem döper av fri vilja en egen beskrivning till gles?
Poängen kan därför antas vara att ”gles beskrivning ” är något av ett ickebegrepp, ett sådant som bör undvikas). Vad gäller sparmässan har jag
Det går alldeles utmärkt att byta ut ordet tolkning mot det i kapitel 2 introducerade greppet
betydelseangivelse. Vad som avses är ambitionen att försöka bena ut en betydelse och placera den i ett
sammanhang.
12
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hursomhelst arbetat med att försöka skriva förhållandevis tätt. Detaljer har lyfts
upp på bordet och jag har försökt tolka dem med hjälp av både erfarenheter,
sammanhang och referenser. Förutom att syna dem mot själva sparmässan har
mitt arbetssätt varit att läsa detaljer och delar som meningsbärare i en större
helhet (jfr tidigare nämnda cirkel och, framförallt, spiral). Sparmässan är ingen
isolerad företeelse avskild från historia och traditioner.
En vanlig association från etnografi är uttrycket deltagande observation.
Bestämningen gör i stora drag rättvisa åt mitt studium av sparmässan. Avanza
mottog min anmälan varpå jag reste dit, deltog och observerade, förde
anteckningar för att sedan åka hem och skriva om vistelsen. Observationen står
sålunda i centrum. Likt David Silverman (2010, sid. 70f) har jag en förkärlek
till vad han kallar för ”naturligt förekommande” empiriskt material. Med detta
menas att sparmässan hade gått av stapeln, följt programmet och haft samma
förlopp utan min närvaro. Det empiriska materialet är uteslutande av naturlig
karaktär. Jag har med andra ord inte utsatt någon eller något för extern stimuli
genom att exempelvis iscensätta intervjuer eller andra samtalsgrupper. Ej heller
har jag frågat någon om varken skostorlek, aktieinnehav eller politiska
sympatier. Livet har helt enkelt bara låtits fortgå. Försiktigt har jag vandrat
omkring, lyssnat på gäster, musik och besökare, tittat på video, läst broschyrer
och ögnat planscher, druckit kaffe och, ibland, lutat mig bakåt.
Under sparmässans gång fördes anteckningar. Detsamma gällde resan dit och
stunden efteråt. Några ord om tågresan upp mötte läsaren i samband med
inledningskapitlet. Vad gäller det som utspelade sig efteråt finns inte mycket att
orda om. Med skyndsamma steg promenerade jag efter sparmässans avslut
direkt till hotellet för att renskriva anteckningarna. Om dessa kan sägas att de
huvudsakligen avser saker jag reagerade på eller fann anmärkningsvärda.
Nästintill samtliga punkter belyses på ett eller annat sätt i texten som följer.
Vore jag att upprepa studieresan hade mer utrymme tillskrivits stunder då
”ingenting händer” (jfr Löfgren & Ehn, 2007). I efterhand visade sig dessa vara
svåra att påminna sig om.
Förutom de naturliga observationerna på plats har jag också gjort virtuella
iakttagelser. Sparmässan förvaras i den digitala världen varför hela programmet
finns att se i repris på youtube 13. Antalet visningar är i skrivande stund, juni
2018, knappt 23 000. Jämte de ord som yttrades på scenen har jag också ägnat
viss möda åt en samling mer spontana utfall kring sparmässan. På twitter –
under hashtaggen Avanzaforum2016 – var det fritt fram att följa ett större antal
kommentarer. Cirka 250 stycken inlägg och bilder med varierande längd,
innehåll och avsändare finns att tillgå. Exakt antal är svårbestämt och beror på
flera ingredienser. Skall allting räknas? I flödet finns både reklam, spam och
uttalanden från mer avlägsna datum.

För den läsare som är intresserad, och vill veta, vad det samtalades om på scenen är adressen:
www.youtube.com/watch?v=Z4hNFKhA3Fg

13
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Jag är själv inte användare av twitter men lyckades i efterhand skriva ut
inläggen. Dessa har lästs och studerats på återkommande basis varpå somliga
ord, sammanhang och anmärkningar kom att föda några för avhandlingen
centrala tankegångar. Kommentarerna är infogade löpande i framställningen
som följer. Ovanstående hashtagg och personliga signaturer är utelämnade.
Återkommande signaturer har inte ”följts” med någon systematisk analys i
åtanke. Som sådana är kommentarerna antingen krydda av egen kraft eller stöd
till befintligt förda resonemang. Samtliga besökare på sparmässan har inte
förblivit anonyma. Några av de mer välbekanta ansikten som stod på scen
figurerar med riktiga namn. Anledningen är dels att de redan är ”offentliga”,
varför komponenten borde vara problemfri, men också därför att inslaget är av
betydelse för helhetstolkningen. Personernas ”status” är alltså av icke ringa
intresse.
Min ansats bär flera likheter med ett grepp som Mats Alvesson & Stanley
Deetz (2000, sid. 223ff) har valt att kalla partiell etnografi. Vad som avses är
studiet av en avgränsad situation sprungen ur ett större sammanhang.
Författarna förordar täta beskrivningar (jfr Geertz, 1973) av både helhet och
detaljer med syfte att kunna göra en ”närläsning” av en komplett episod ur
verkligheten. Poängen är att skriva bort stora delar av den selektivitet som gäller
vid en klassisk etnografisk studie där fältarbete har pågått under flera år.
Materialet är med andra ord mer fullständigt och därmed också möjligt för
läsaren att förhålla sig till – och tolka – på egen hand. På så sätt kan ansatsen
betraktas som ”öppen” eftersom läsaren utan problem är fri att själv arbeta med
både text och eventuell helhet (jfr läsart). Från situationen är också tanken att
det ska vara möjligt att peka på betydelser i andra rum och mer avlägsna tider.
Genom att utmana en stängd plats med en öppen och färgstark tolkning går det
att peka mot stora frågor på små platser.
Sparmässan kan betraktas som en situation utifrån det ovan förordade
metodologiska greppet. Den är avgränsad i tid och rum varför det blir möjligt
att ”tätt” skriva fram den i mer helhetlig form. Läsaren kan därigenom med
enkelhet ta ställning till tolkningen med tillhörande utflykter. Också att den
finns fri att åskåda på nätet stärker möjligheten för läsaren att både föreslå en
”egen” tolkning och värdera min.
Det bör understrykas att greppet inte hämtar kraft från försiktighet. I linje
med bland annat Peter Svensson (2014) tror jag att en god kritisk tolkning med
fördel kan försöka nyttja outtalade antaganden och tystnader genom att föra
fram provocerande och ibland till och med spekulativa tolkningar som inte alltid
tar aktörer för orden. Svensson skriver om att förtäta (”thickening thick
descriptions”) tolkningar – och ”övertolka” dem – i en strävan att undersöka
olika lager av mening. Jag sympatiserar med ansatsen.
Ett snarlikt situationsbundet och kritiskt studium har genomförts av just
Clifford Geertz (1973, Kap. 15) på Bali. Under luppen hamnade – som av en
slump – en tuppfäktning. Folk samlades där i stora högljudda skaror och tippade
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pengar på vilka tuppar som skulle vinna respektive förlora livet. Fenomenet
betraktades av Geertz som något av ett mysterium. Genom en tät beskrivning
framträder också en bredare tolkning av tuppfäktningen som reser frågor, och
lämnar tänkvärda svar, av vikt för stora delar av den på Bali aktuella
samhällskroppen. Den nyfikne läsaren ombeds ta kontakt med texten i original.
Upplösningen är långt mer stimulerande än vad jag förmår skriva ut på några
rader. Vad jag vill ha sagt är att det förekommer traditioner med vilka mitt
studium av sparmässan har likheter. Gentemot dessa har min ansats också
olikheter varför jag vill utveckla min syn på tolkningens natur genom att
referera en av konstens mästare.

Exempel
Angående det ovan introducerade greppet tät beskrivning finner jag det
upplyftande men också delvis vilseledande. Vid ytlig betraktelse kan det låta
som att det bara är att beskriva noggrant och att resten så att säga kommer av
sig självt, som ett självspelande piano som alltid bjuder på vacker musik. Detta
är inte fallet då det riskerar att undergräva det mest kritiska momentet:
tolkningen. För tolkning finns ingen strikt metod eller manual att tillgå. Inte
heller står det hos Geertz att läsa hur tolkningar av mer helhetlig karaktär tar
form. Att återigen påpeka att läsarten är viktig hjälper föga.
En liknande hållning återfinns hos Per-Johan Ödman (1979) och den tidigare
refererade skriften om tolkande metod. Själva tillkomsten av boken kan till och
med hänföras till att studenter och andra intressenter efterfrågade riktlinjer vid
tolkning. Grundfrågan var (är) – hur går tolkningsarbete till i praktiken? I
hermeneutisk filosofi förblir frågan alltjämt outtalad. Rent krasst kunde man
kanske säga att det ligger i hermeneutikens natur att inte upprätta några
manualer. Eftersom varje tolkning utgår från forskarens specifika förförståelse
och i viss mån förutsätts vara unik är projektet antagligen dömt att misslyckas.
Vad man kan ägna sig åt är att i klargörande syfte framföra exempel. Det är
delvis mot denna bakgrund tolkningarna av Robert Musils inledning och
föreningen Aktiespararna i kapitel två genomfördes14. Även Ödman tillämpar
En andra anledning var och är mer undangömd (jfr denna fotnot). Syftet med just dessa båda
exempel var även att illustrera min förförståelse. Ett grundantagande inom hermeneutisk tolkning är
som bekant att denna alltid utgör basen. Ett vanligt, och viktigt, förfarande vid hermeneutisk tolkning
är följaktligen att utforskaren redogör för sin förförståelse så att läsaren är fullt medveten om
premisserna för det som följer. Här hopar sig problem – vad är relevant respektive mindre relevant att
delge läsaren och hur redovisar man lämpligen detta? Jag har valt en tillbakadragen modell framför en
mer framfusig sådan. Min förförståelse håller sig för det mesta i skuggan. Ett exempel kan vara på sin
plats: tolkningen av Musils inledning. Redan med valet av objekt ville jag signalera en inte obetydlig
sak. Jag är fängslad av förhållandet mellan modernitet och vetenskap och samhälle. (Som det senare
kommer att visa sig går temat igen i bokens huvudtolkning.) Vidare vittnar referensen om en viss sorts
smak vad gäller litteratur - påverkar inte ett sådant bagage vilken slags tolkning man skriver, och hur?
Än vidare: tolkningen är färgad av existentiella spörsmål och delar av den pessimism man kan läsa om
i Georg Henrik von Wrights senare essäistik. Mer allmänt är det även tänkt att läsaren ska kunna
14

61

tilltaget genom att avsluta sin bok med tre tolkningar tänkta att illustrera
praktiskt arbete. Inget av Ödmans exempel ter sig för mitt arbetssätt
exemplariska varför jag tar mig friheten att skriva ut ett sista tankeväckande
förfarande som har inspirerat mitt arbetssätt.
En av västerlandets mest berömda tolkningar går under kvinnonamnet Irma.
Uttolkare var Sigmund Freud (1996) och föremålet av intresse var en dröm.
Irma var Freuds patient och drömmen var hans egen. Boken Drömtydning gavs
ut år 1900 (egentligen 1899, men den historien är något av ett sidospår) och
kom, efter ett initialt svalt mottagande, att bli genombrottet både för Freud
personligen och psykoanalysen15.
Trots tusen år av ansträngningar förstår människan inte sina drömmar.
Pretentionerna inleder Freuds mästerverk. Han betar flitigt av den moderna
vetenskapens rön innan han tillkännager att de antika grekernas syn på
drömmar, trots allt, var de som kom närmst sanningen; drömmar har mening.
Vidare är de också möjliga att tolka och förstå, på vetenskapligt vis.
”Upptäckten” kom till Freud under sina behandlingar av neurotiska patienter.
Under sessionerna infann sig insikten att också drömmar kan vara patologiska
symptom, varför Freud kom att tillämpa samma tolkningsmetod på drömmar
som tidigare använts på andra symptom. Nedan återges Irmadrömmen i
nedkortad form (se sid. 135).
Det var en stor hall med en större skara gäster. Irma var där och Freud
samtalade med henne. Han lät meddela att det var hennes eget fel att
hon fortfarande var sjuk. Irma berättade om halssmärtor varpå Freud
undersökte henne. I halsen upptäckte han sårskorpor och tillkallade
därför en kollega. Ytterligare bekanta anslöt och på vänster skuldra
skymtade ett skadat hudparti. Det konstaterades att Irma hade en
infektion. Orsaken till denna förmodades vara en injektion av en
spruta bestående av, bland annat, trimetylamin (ordet stod i drömmen
skrivet med fet stil). Sprutan ska ha utdelats av någon annan och tros
ha varit oren.

Freud kungör att drömmen nedtecknades direkt när han vaknade. Minnen kan
svikta och detaljer glömmas. Beskrivningen är direkt men samtidigt tät.
Utsagor, textremsor och rumsliga fragment är omsorgsfullt placerade på pränt.
skymta spår av den intellektuella tradition som lite svepande ofta tituleras kritisk teori. Så skulle jag
kunna fortsätta med än fler referenser och utspel. Från min horisont ska sådana utläggningar dock vara
överflödiga. För den som är intresserad står det hela att läsa i detaljerna och mot bokens helhet.
Emellertid ska man inte behöva lusläsa texten för att detta ska framgå. Jag har försökt skriva texten så
att delar av min personliga bana med tillhörande formgivning på ett eller annat sätt alltid är närvarande.
15
Även Paul Ricoeur (1970) håller i skriften Freud and philosophy: An essay on interpretation fram
drömtydning som föredömlig hermeneutisk praktik. I och med detta påpekande lämnar jag boken
därhän för en egen läsning av Freud. Våra syften går helt enkelt för långt isär. Ricoeur är en filosof
som försöker förstå Freuds tankar och utveckling medan jag är en samhällsvetare som ämnar tolka en
sparmässa.
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Mening för mening, ord för ord, vänder Freud sedan på varje del i drömmen.
Under tiden som drömmen nedtecknas verkar han samtidigt pröva sina
tolkningar. Han förvånar sig över sjukdomar och personer som tycks infinna sig
på fel plats. Symboliserar Irma någon annan? Varför stod trimetylamin skrivet
med fet stil? Betydelsen av det kemiska preparatet bör vara stor. Tankarna leder
honom även förbi två väsentliga teman i hans liv: sex och droger. Sida upp och
ner kan vi följa hans tolkning; för Freud har allting en betydelse. Vägen leder
till det undermedvetna för att därigenom nå sin upplösning. Den från början
suddiga drömmen får en slutlig innebörd: Freud drömmer sig fri från den skuld
han känner för Irmas misslyckade behandling. Drömmen visar sig vara en
önskeuppfyllelse.
Analysen kan sägas utgöra en mix av större symboltolkning och
dechiffrering. Initialt plockar man ut delarna – detaljerna, ledtrådarna – och
tolkar dem var för sig. Allt eftersom blir drömmens helhet manifest; bitarna
faller på plats. Förståelsen för helheten växer fram successivt och framåt slutet
står det klart för Freud att drömmen också hade en dold, eller latent, innebörd.
På förvrängd väg tycktes den uppfylla flera av hans önskningar. Genom
drömmen kom han i kontakt med sitt undermedvetna och kunde sålunda förstå
sig själv klarare. En nyskapande teori om drömmar, språk, patologiska
symptom, människans undermedvetna och självförståelse var på väg att
formuleras. Låt oss granska metoden ännu litet närmre.
Ett första steg var att läsa och skriva ner drömmen på papper (jfr läsart).
Förståelseakten är således språklig och beroende av den individuella förmågan
att verbalisera. Utan ord ingen drömtydning. Verkligheten – drömmen – kan
betraktas som text. Vidare: Freud tillskriver texten mening. Den betyder något
och är möjlig att tolka. Var för sig kan detaljerna framstå som absurda.
Tillsammans utgör de dock en helhet. Skrivfasen är av betydelse eftersom den
innebär bearbetning av materialet. Allting kan däremot inte göras fullt
begripligt. Vissa delar förblir mysterium varför en tolkning svårligen kan vara
fullständig; en ny aspekt är däremot konstruerad. Bakom helheten och det
manifesta skymtar ett dolt innehåll. Människan är inte genomskinlig för sig
själv. Bakom ytan finns ibland mer att hämta, saker som kan hjälpa människan
att förstå sig själv och sin livssituation annorlunda. Kring detta kan drömmar ge
insikter. En teori tar form.
Den av Freud formulerade tolkningen är inte stängd utan lämnar både Freud
och läsaren med ännu flera gåtor och funderingar. Varför framställs
önskningarna ibland manifest och i andra fall latent? Varför omvägar och hur
kan till synes obetydliga detaljer vara av stor vikt för upplösningen? Av frågorna
utläser jag följande: en god tolkning skapar inte bara insikter (jfr aspekter), den
lämnar läsaren med mersmak som reser nya frågor – nyfikenheten eldas på och
en undran tar vid. Mot tolkningen är det möjligt att rikta kritik. Frågan: ’är den
sann?’ är på samma gång både berättigad och missriktad. Hur skall Freuds
tolkning förstås? Ett sätt för Freud att undvika missförstånd hade kunnat vara
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att inleda boken med att ge sin syn på kunskapernas teorier, snarare än bara
drömmarnas.
Sanningsfrågan är alltjämt problematisk. Några fasta kriterier är omöjliga att
upprätta vid tolkningar av sociala fenomen. För ”mening” och ”fakta” har
sanningen olika nyans. Sant är att Freud skrev en bok om drömmar, om detta är
alla överens. Innehållets sanningsanspråk är emellertid, och har så varit ett bra
tag, öppet för diskussion16. Bakom det senare ordet döljer sig början på mitt
svar. Vad drömmar betyder är öppet för samtal. Svaret kan med andra ord
utgöras av just ett sådant. En liknande hållning kan intas gentemot sparmässan.
Argument, öppenhet och, inte minst, dialog är en framkomlig väg. Samtal med
andra utforskare kan sägas utgöra en grundregel att låta diskussioner gå vidare
ifrån. Att vi fortfarande talar om Freud borde ses som ett gott tecken. Istället för
att mest ägna tid åt att motbevisa gamla tolkningar vore det, som jag ser det,
mer fruktbart att istället försöka formulera nya, och bättre, sådana.
Också på mer praktiska plan kan Freud, tror jag, vara aktuell. Trots allehanda
kritiska angrepp är teorin och medföljande insikter svåra att avfärda. Också
imorgon kan du vakna upp, drabbad av ett märkligt infall som inte lämnar dig
oberörd, och ställa frågan vad nattens dröm verkligen betyder. Kanske är
drömmen ett spratt från ditt undermedvetna, en innerlig önskan som följt dig
genom livet men som du inte vågar erkänna ens för dig själv – i nyktert tillstånd
det vill säga.
Sist vill jag lyfta ut ytterligare en komponent i Freuds tolkningar17. Sällan
tillåts iakttagelser bestå av bara yta och oproblematiska manifestationer. Närapå
allting betraktas med misstänksamhet och prövas mot alternativa meningar än
de som vardagsförnuftet producerar (jfr det latenta). Även Paul Ricoeur (1970,
sid. 32ff) har uppdagat detta och valt att tala om en misstänksamhetens skola
bestående av lärarna Freud, Marx och Nietzsche. Istället för att betrakta dessa
som rent unika tänkare läser Ricoeur herrarnas alster mot vad som förenar dem.
Samtliga har tvingat människan att rannsaka sig själv och konfrontera sanningar
som tidigare uppfattades som rakt igenom givna. Allting är inte alltid vad det
ser ut att vara, medvetandet kan vara falskt och i behov av kritisk upplysning;
samhället och tillvaron likaså.
Ricoeur höjer ett varningsfinger mot tendensen att låta misstänksamheten,
med sina underliggande antaganden och teorier om människan och samhället,
determinera och förklara alla människans handlingar. Icke desto mindre menar
han att tolkningar som inte väger in sådana tyngder kan framstå som lättvindiga
eller rentav naiva. En längre utläggning om misstankens ställning i föreliggande
bok är knappast nödvändig. Det samtal till vilket jag ansluter mig är ett på
många sätt misstänksamt och kritiskt sådant. Begreppet finansialisering knyter
16
Mer eller mindre hela filosofihistorien avhandlar på olika sätt begreppet ”sanning”. Jag ber att få
undvika både deltagande i och återgivande av denna historia.
17
Ytterligare en referenspunkt som tangerar Freud lär kunna skrivas fram. Så som jag läser Freud kan
begreppet metamorfos verka klargörande när man läser flera av hans tolkningar (jfr Kapitel 2). För en
mer praktisk återkoppling till begreppet, dock utan referens till Freud, se Kapitel 6.
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trots allt samman samhället och människan utifrån emancipatoriska förtecken;
den tolkande tradition jag hämtar stöd hos likaså (jfr Svensson, 2014).
Låt oss fortsätta den inslagna tankebanan med en mer praktisk udd riktad mot
sparmässan. Kort sagt har jag arbetat enligt en liknande modell som den Freud
praktiserade. Jag besökte sparmässan och skrev raskt ner allting som kunde
tänkas vara av intresse. (Eftersom tillställningen skulle finnas att se i repris
behövde jag inte nedteckna allting omgående.) Vidare försökte jag i samband
med skrivarbetet plocka ut delar och pröva dem mot olika helhetstolkningar.
Att följa dessa kan i studien liknas vid en slags hängivelse till detaljer och
avvikelser. Oaktat varthän det pekat mot har jag i de flesta fall eftersträvat att
följa delarna fullt ut i syfte att undersöka huruvida de leder till en ände möjlig
att skymta slutet på. Leder iakttagelsen till någonting meningsfullt som kan
hjälpa oss att förstå sparmässan, eller inte? I somliga fall har jakten stannat tvärt,
avstickaren har helt enkelt inte burit frukt, varpå tolkningen och den föreslagna
helheten har avfärdats. I andra fall har större sammanhang blottat sig:
tolkningen har klaffat på flera nivåer. Ett foto i en broschyr tillskrivs då
exempelvis både ett socialt, ekonomiskt och historiskt sammanhang. När det
vill sig väl kan man läsa in delar av både historien och aktuella samhällsfrågor
i ett helt vanligt fotografi.
I somliga fall har jag använt mig av populärkulturella referenser och
personliga erfarenheter för att pröva detaljerna fullt ut. I andra har akademiska
referenser, nya som gamla, skänkt riktning. Jag – och texten med mig – har helt
enkelt försökt följa med åt de håll observationerna med tillhörande associationer
har dragit. Vad gäller framställningen har också den så att säga flutit med. Att
rubricera vissa partier essäistik träffar antagligen inte fel. Avslutningsvis vill
jag återigen betona att tolkningen är utförd och skriven med misstänksamhet
som ledstjärna. Döljer sig någonting under den alldagliga ytan värt att vända
och vrida på?
Längre än så är svårt att komma. Sida upp och ner i två kapitel har jag fram
och tillbaka ägnat ett icke ringa utrymme åt att diskutera hermeneutik från
många olika vinklar. En stor samling vokabulärer och riktlinjer har, med
pedagogiska ambitioner, presenterats. Tanken är att konturerna av de redskap
som härifrån och framåt tas i bruk skall vara avhandlade. I sammanhanget är det
dock snudd på omöjligt att komma ifrån den problematik som omhuldar alla
försök att skriva om tolkning. När allt kommer omkring ter sig detta däremot
fullt riktigt. Skapande aktiviteter kommer, trots allt, till sin rätt först i utförandet.
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Kapitel 5. Sparmässan
I det här kapitlet står en tät beskrivning av en sparmässa att läsa. Texten rör sig
fram och tillbaka mellan detaljerat beskrivna smådelar och försök att gripa an
och pröva möjliga helhetstolkningar. Den genomgående strävan är svår att ta
miste på. Ingången är tomrummet bakom frågan: vad försiggår här – vad
betyder allt detta?
1.
Tåget var i tid. Jag anlände på centralen och gick via ett kortare stopp på hotellet
vidare mot Globen. Byggnaden är märkvärdig. Om detta tror jag alla som fått
en skymt av den kan intyga. På avstånd liknar den en väldig vit stenkula som
någon jätte slungat ut på måfå. Den svindlande storleken kombinerat med den
säregna formen signalerar att den är betydelsefull. Kupolen utstrålar med andra
ord ett slags magnetism i rejält tilltagen skala; man vill helt enkelt gå dit och
känna in den, oavhängigt tillställning. En variant av det sistnämnda lockade idag
mig och tusentals andra.
Globens ändamål är på sätt och vis förutbestämt, däri anordnas diverse
evenemang. Vari dessa består och hur de kommer till uttryck är däremot långt
mer ospecifikt. Det spelas boll, sjungs färgglada sånger, skålas glatt och skrattas
högt i vitt skilda konstellationer. Gemensamt för alla sådana tillfällen är att
människor samlas och sluter upp kring ett gemensamt tema. I vårt fall sparande.
I den digitala inbjudan till sparmässan står det i ämnesraden att läsa följande:
”Hur snabbt kan du bli miljonär?”. Frågan sticker onekligen ut, en mer rättfram
frågeställning är svår att tänka sig. Frågan bör däremot tas med en nypa salt.
Den direkta och oortodoxa tonen är retorisk snarare än substantiell. Frågan vill
öppna våra ögon; få oss att haja till. Greppet förefaller tidstypiskt: de flesta
brevlådor svämmar över av reklam och marknadsföring som inte träffar rätt;
företag bråkar om att nå ut och det som bryter av med vardagen har godare chans
att komma fram. Så blev det i mitt fall: jag läste brevet. Förutom ämnesraden
rymde inbjudan föga uppseendeväckande innehåll. Det var inte längre fråga om
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att försöka besvara hur kvickt jag – eller någon annan – kunde bli miljonär. På
det stora hela handlade det snarare om att ”få värdefulla tips” och möjlighet att
ställa företagsledare frågor. Ännu en fråga följde på rubriken: ”Du har väl
anmält dig till Sveriges största event för investeringar och sparande?”.
Ordet event är lånat från engelskan och översätts med svenskans händelse
eller evenemang. Det sistnämnda är en variant av det förstnämnda men
signalerar enligt svensk ordbok att det rör sig om en märklig händelse. Den
inneboende märkligheten hos evenemang torde över tid ha urholkats varför ett
evenemang inte längre behöver vara särskilt anmärkningsvärt. Utbudet och däri
valmöjligheterna av evenemang växer stadigt. En sparmässa i Globen sticker
däremot ut, sådana kan inte besökas varannan tisdag. Vad vi har att göra med är
sålunda ett evenemang i mer klassisk bemärkelse.
Om vi återvänder till inbjudan och temat investera har såväl den svenska som
engelska (invest) innebörden ett etymologiskt ursprung i den latinska roten
vestire som betyder ”att bekläda” (etymonline.com). Via italienskan tog
betydelsen senare innebörden att ge pengar en ny form – att investera var helt
enkelt att klä ut sina pengar på nytt sätt. Lite tillspetsat kunde vi därmed säga
att sparmässan utgör ett slags märklig händelse i en märkvärdig byggnad i
vilken folk samlas för att ta del av hur deras pengar kan kläs ut, alternativt ges
nya former.
Trafikens oljud tonade ut. Sträckan till Globen låg nu nästan helt bakom mig.
I takt med den hade byggnaden växt. Väl utanför gick det inte längre att urskilja
vare sig storlek eller kupol, kvar fanns bara en antydan om helheten och jag
kände mig liten. På nära håll pryddes utsidan vid ingången av de stora
idrottslagens affischer. Det berättades att flertalet har, eller har haft, Globen som
hemmaborg. I takt med att storstadens ljudvolym sjönk tog en mer intensiv
närvaro form. Gångturens ödslighet var som bortblåst; här stod folk och
småpratade i oregelbundna skaror runt den växande köslingan mot ingången.
Klockan närmade sig fyra och jag smälte samman med kön. Ett lugn
kombinerat med viss matthet vilade över inträdet. Den entusiasm och livfullhet
som fyller ut tillvaron de dagar evenemangen bär idrottens färger stod inte att
finna. De stilla och behärskade samtal som nu ägde rum tedde sig närmast
försynta. Det hördes inga skratt, inget tjo eller tjim och några färggranna
halsdukar fanns inte att beskåda. Inte heller några barn eller snabba rörelser
färglade stunden. Folkskaran framstod som tämligen homogen och
rörelseschemat likaså, ingen bröt mot reglerna och flertalet ansikten var
märkbart slitna efter ännu en arbetsdag.
Vi lotsades behärskat fram mot ingången när en överraskning inföll. En man
med vänliga ögon iklädd kostym förmedlade med bestämt handslag och solid
ögonkontakt ett uppriktigt ”välkommen”. Ett liknande välkomstförfarande
mötte samtliga besökare, om än av andra personer. Jag är smått osäker men
tyckte känna in min välkomnare som Avanzas verkställande direktör. Han ska
hursomhelst ha varit på plats och hälsat om inte mig någon annan. Av
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namnbrickorna att döma kom entrévärdarna från personalstyrkans hela
spektrum. De var långa, korta, kvinnor, män. Livfull ungdom och trött ålderdom
stod däremot inte att finna. Arbetsstyrkan var välvårdad och majoriteten i
åldrarna trettio till fyrtiofem. Välkomsttruppen bestod av människor med
välkammade hår, rakade kinder, vita nystrukna skjortor och vänliga ansikten.
Förutom handtag tilldelades vi i entrén även så kallat programblad; en
samling vita ark med text, tryck och bilder med syfte att välkomna och
introducera besökaren till det som stundade. Designen var inget
anmärkningsvärt utan liknade snarare något en gymnasieungdom hade kunnat
slänga ihop på en halvtimme i Word. Framsidan bestod av vit bakgrund, grön
text och en mindre inklistrad jordglob. Det grönblå klotet centrerade Europa
men markerade samtidigt övriga kontinenter med hjälp av tre rödgula
knappnålar. Jordklotet kan läsas som att sparande och investeringar är globala
företag.
Förstasidan – signerad Martin Tivéus, verkställande direktör – hälsar alla
”varmt välkomna” och berättar att Avanza vill att vi ska ta med oss inspiration,
kunskap och vägledning inför framtida investeringar därifrån. Vidare påtalas att
kvällens tema är framtidens bolag och investeringar. Jämte texten, och på de
efterföljande sidorna, idel fotografier. Tidigare nämnda vd, kvällens
programledare och årets gäster fanns alla på bild. Porträtten visar upp ansikten,
skjortkragar och kavajer. Mestadels bär ansiktena upp varma leenden med
lagom men försiktig böj. En handfull ansikten håller så att säga masken men det
stora flertalet sprider både värme och spontan glädje. Av tjugotre ansikten
uppvisar bara tre-fyra stycken mer allvarsamma miner. Dessa framstår som
aningen kallare men uttrycker å sin sida en mer klassisk känsla av ”ekonomisk
professionalism” eller affärsmanskap.
Vackra inbjudande leenden ter sig vid en första anblick fullt naturliga. Det är
först när man pusslar samman namnen och de representerade organisationerna
med historien som fotografierna vittnar om någonting mer anmärkningsvärt. Jag
tillåter mig att rubricera majoriteten av personerna med ordet kapitalist. Alla
står visserligen inte som ägare av produktionsmedel i någon klassisk bemärkelse
men borde med enkelhet kunna skrivas samman med en sådan skara. (För det
mesta är personerna antingen direktörer eller professionella investerare.) Här
uppstår vad vi försiktigt kan titulera som en kontrast. Låt oss färglägga denna
genom att referera ett kort parti i Karl Marx (2013) magnum opus Kapitalet från
1867. I det åttonde kapitlet kan vi med referenser till allehanda tidskrifter och
lagförslag följa den så kallade ”kampen för normalarbetsdagen”. Kriget var på
liv och död och det står att läsa om hur kapitalisterna stred för att få behålla
barnens arbetskraft även nattetid. Efterhand förbjöds emellertid nattarbete för
anställda i åldrarna nio till arton år (sid. 239ff). Barnen arbetade därefter bara
dagtid.
Denna provokation står mil ifrån de bilder programbladet visar upp.
Tillmötesgående och hjärtliga leenden är ingenting vi tillskriver 1800-talets
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kapitalister, associationerna därifrån drar i helt andra riktningar. Idag verkar alla
vara kamrater. I några vänliga ansikten står det att läsa hur gränsen mellan
kapitalist och proletär numera kan betraktas som suddig, eller rentav utsuddad.
I alla fall på somliga platser.
2.
Programmet upptar ett tiotal sidor och förutom att titta på bilder och läsa
välkomstbrev kan man även granska kvällens schema som vittnar om fyra akter
om vardera fyrtiofem minuter. Temat för kvällen – framtidens investeringar –
är särskilt framträdande i de tre förstkommande akterna där ”Teknikunder på
börsen” och ”Energin tar nya vägar” fokuserar teknikutveckling och
teknikföretag medan ”Investera imorgon” är vigt åt spartips. Den sista akten går
under namnet ”Hitta rätt på börsen”. Mellan akterna anordnas mindre
sidoseminarier á trettio minuter. Dessa arrangeras av representanter från
fondbolagen, tillika kvällens sponsorer. Resterande sidor i bladet upptas av en
detaljerad karta över Globens innerplan, utrymme för anteckningar och biljetter
för mat, dryck samt kaffe.
Efter att ha bläddrat igenom programblad och kort bekantat mig med
entrévärdarna överlämnade jag min jacka till garderoben och placerade mig i ett
hörn med utsikt över ingången. Trots att klockan närmade sig fyra strömmade
gästerna även fortsättningsvis in enligt lugn och behärskad form. Snabba
stormiga rörelser förekom inte i onödan. Trots den rika ström av människor som
rörde sig framåt, in och runt var det i princip inga överflödiga
sammanstötningar. Besökarnas rörelsescheman indikerade att axel mot axel
eller bröst mot rygg inte var okej: tillställningen var alltför kultiverad.
Flertalet besökare lämnade in både jackor och halsdukar. Under ytterplaggen
skymtade långt mer vardagliga kläder än vad jag hade förväntat mig.
Personalens properhet speglade inte besökarnas. Män med välvårdade frisyrer
och kavaj var visserligen överrepresenterade men utgjorde långt ifrån någon
majoritet. Kvinnor i spridda åldrar gick förbi, ensamma och i grupp. Bekväma
skor, skrynkliga tröjor och yviga hår drog fram mer eller mindre som på Ica. På
håll skymtade jag några träningsoveraller med ett par tre vita streck utmed
sidorna. Folkskaran var av allt att döma en tämligen heterogen grupp,
åtminstone för att i huvudsak vara vit svensk medelklass.
En smärre förvirring låg i luften. Mitt stillastående förenat med nyfiken blick
drog till sig ett antal frågor om allt ifrån tilltugg till vart man förväntades ta
vägen. Dessvärre kunde jag inte utlämna några tillfredsställande svar. I likhet
med övriga besökare funderade också jag över mässans dynamik; resan dit var
trots allt bokstavligt vägledd av ett frågetecken – vad betyder det här? Efter att
ha svarat mer frågande än svarande på några korthuggna spörsmål från ett par
besökare följde jag korridoren och folkströmmen mot innerplan. Utsidans
grandiositet stod ännu inte att läsa in: igenbommade kiosker och avstängda
toaletter agerade huvudsakligen vägvisare.
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Globen kändes större från insidan än utsidan. Väggarna var röda av stolar
och raderna sträckte sig högt upp mot taket. Blicken gick som per automatik
varvet runt och vidare upp i kupolen i ett försök att känna in helheten.
Belysningen var dov, på gränsen till för mörk och ögonen fick arbeta med att
ställa om. Efter att ha låtit helhetens intryck trollbinda mig en kortare stund lät
jag blicken vandra vidare. Min uppmärksamhet fastande på den centralt belägna
scenen. Kring den var allting arrangerat. Scenen utgjorde sparmässans centrala
punkt och estetiken förmedlade en sorts futuristisk stämning. Formen var avlång
och upphöjd. Scenens bakgrund utgjordes av en digital skärm. Jag gissar att
både skärm och scen var ett femtontal meter långa. Skärmhöjden var cirka tre
meter och på det stora hela gav detta inramningen ett visuellt mästerligt intryck.
Insidan levde nu upp till utsidans utlovade förväntningar.
Vid sidan och bakom scenen var ett fyrtiotal montrar utplacerade. Med
monter avses här en avskärmad plats på vilken representanter huserar. Vänligt
sinnade personer erbjuder där reklamprodukter och information till besökare.
Vanligtvis finns bord utplacerade kring vilka samtal kan äga rum. Planscher och
digitala skärmar med logotyper, slogans samt information var en del i
upplägget. Mer eller mindre samtliga montrar gav en ”clean” stil. Några
avvikande budskap eller utstyrslar förekom inte även om ett fåtal attribut
varierade. Somliga stack ut på grund av osedvanligt stora tradingskärmar eller
med hjälp av mer iögonfallande planscher. Exempel på det senare kan vara en
heltäckande bakgrund som enbart utgörs av ett fotografi på en stor stads
”skyline”. Också diagram, ”slogans” och fotografier på vänliga ansikten var,
vid sidan av storstadstemat, standard. Alla hade däremot en egen nisch. Vissa
signalerade teknologi medan andra lät slogans och logotyper söka fånga
blickarna hos de besökare som redan var i färd med att cirkulera innerplan.
Montrarna representerades av personer idel utklädda i kostym. (Ordvalen ovan,
med ursprung i engelska lexikon, är medvetna. Med detta försöker jag lite
tillgjort fånga den internationella ton som flertalet montrar utstrålade.)
3.
Klockan var strax fyra. Jag följde med den majoritet av besökarna som tog plats
på läktardelen riktad mot scen. Likt ett lämmeltåg följde vi varandras ryggar.
Trots att inga nummer eller platser var bestämda befolkades stolar som om
rörelserna var regisserade och alla redan visste sin plats. Kroppar stöttes inte i
onödan och någon jakt efter några ”bästa platser” var aldrig aktuell. Jag slog
mig ner någonstans i mitten och såg på medan övriga sittplatser fylldes upp.
Stolarna skiftade färg och folkhavet nedanför tynade bort. Efter några minuter
slocknade ljuset och på scenen lät skärmen en introduktionsfilm inviga mässan.
Det var en på gränsen till mäktig känsla som infann sig när högtalarna
brummade igång med en rejäl dos av bas. Introt gick i mystikens tecken och
byggde upp ett slags spänning till rörliga bilder där huvudrollerna spelades av
representanter från kvällens sponsorer – fondbolagen. På skärmen syntes en
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skara ungdomliga företrädare i mörka kostymer kliva ut i en rökfylld miljö med
så kallade ljussablar i händerna. Sablarna och atmosfären var i de numera
berömda stjärnkrigens tecken – Star Wars. Glada fondförvaltare svingade under
en kort stund ljussablarna mot varandra innan Avanza riktade ett tack till de
sponsorer som finansierade evenemanget. Innan vi låter kvällen gå vidare kan
det vara värt att stanna upp och kort begrunda frågan: vad gjorde ljussablarna
där?
Det kultförklarade stjärnkriget utspelade sig som bekant för länge sedan i en
galax långt, långt borta. Förutom ljussablarna är det framförallt en sak som
kännetecknar Star Wars: kraften. Kraften är en slags metafysikens
grundläggande element som omger allt och alla. Runt och med hjälp av kraften
har det utkämpats kamp och krig mellan de goda respektive onda företrädarna
för densamma. Striden har varit på liv och död och hela historien illustreras av
den; ingen generation har undkommit fejden. Kampen kan därmed sägas
symbolisera en slags inneboende metafysisk dialektik där den ljusa och mörka
sidan ständigt stöter sig mot varandra utan att det någonsin koras en slutgiltig
segrare. Kampen mellan gott och ont är i stjärnkrigets värld sålunda inte bara
existentiell, utan snarare essentiell. Med andra ord tycks tillvaron styras av ett
lagliknande förhållande där kampens dialektik omöjligen kan upphävas. Ingen
tillåts heller någonsin segra – även om utopin tycks hägra bortom horisonten.
Från stjärnornas berömda krig är det möjligt att skapa en analogi där kvällens
ekonomiska aktörer och representanter spelar en av huvudrollerna. Här uppstår
ett dilemma: vilka symboliserar de goda (jedis) respektive onda (siths – de som
har blivit förförda av den mörka kraften)? Har fondförvaltarna blivit hänförda
av mörkrets krafter eller tillhör skaran den goda – mer asketiska – sidan? Vidare
kan man på dessa grunder fundera över stjärnsagans sensmoral. Det är möjligt
att fråga sig även andra saker. Förslagsvis huruvida analogin verkligen bör agera
ledstjärna i tolkningen av sparmässans introduktionsfilm. Möjligen sträcker den
sig både för långt och efter alltför mycket. En mer lättsmält tolkning kan vara
att arrangörerna använder aktuell världskänd populärkultur för att fånga vår
uppmärksamhet och peka extra mot kvällens tema – framtiden. De vill helt
enkelt nå fram och försöker göra det med hjälp av ett enkelt grepp. Vad filmen
innehållsmässigt illustrerar står inte nödvändigtvis med i beräkningen.
Därmed lämnar vi filmen till förmån för vad som utspelade sig på scen. Efter
stjärnkriget stannade lyset nere och Globen var under några stämningsfulla
sekunder nattsvart. Interludiet följdes av ett väsande elektroniskt sus och det
hela lät som om någon hade slagit på en nästrimmer på full effekt. Med ljudet
kom ett futuristiskt grönsvart bildspel och den jättelika skärmen arbetade
intensivt med att suga tag i åhörarna. Ännu en gång svartnade de rörliga bilderna
och ett teknoinspirerat beat tog fart. Tonerna var medryckande och det var svårt
att inte gå igång på ljudet som pulserade genom alla kroppar.
Återigen tände bildskärmen till. Efter en blixtsnabb vy av ett stjärnfyllt
universum följde bilden av en stadskärna. Utsikten var inte av den sortens stad
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där mittpunkten består av kullersten och lågmälda hus. Inte heller var det den
typen av småstad i vilken innerstan innehåller villor och trädgårdar i vilka folk
tänder sina grillar. Staden i bild var en storstad och överallt idel höghus med
tillhörande våning på våning; allting gjutet i nyanser av samma färglösa betong.
Staden följdes av en text som drabbade publiken i två omgångar. Den första
löd: ”Så ska du” den andra: ”Investera 2016”. I bakgrunden skymtade mynt och
pengar innan rubrikerna på kvällens akter långsamt seglade förbi.
Teknomusiken var fortfarande påslagen och vibrationerna kändes i stolarna.
Fler bilder dök upp: ett gemytligt landskap, aktieindex, Wall Street, en flygbild,
en skogsväg, med mera, ackompanjerade kvällens rubriksättning innan
bildspelet avstannade till ljudet av en mörkstämd mansröst som hälsade alla
välkomna. Det korta anförandet slutade med orden: ”Ge en kort applåd för
Avanzas vd Martin Tivéus”.
På bildskärmen lyser en grön ram upp. Ramen visar sig vara en dörr som
öppnas och ut kliver den verkställande direktören. För kvällen bär han grå
kostym över vit skjorta. Både jacka och byxor är slimma och – gissar jag –
högsta mode. Skjortan är välstrykt och kragen lutar ledigt mot kavajen. På
fötterna sitter svarta blankputsade skor. Utklädnaden lämnar inget i övrigt att
önska; mer glans och självsäkerhet är svårt att utstråla via bara plagg. Runt
halsen hänger ett vitt band som håller uppe ett kort. Med detta signaleras att
direktören inte bara tillhör den skara som arrangerar och ansvarar för
tillställningen; det visar även att vd befinner sig i samma position som övriga
anställda – också de bär likadana smycken. Kortet symboliserar att det är för
oss – besökarna – banken existerar. När som helst är vi välkomna att hugga tag
i dem, något som meddelas verbalt på scen.
Martin Tivéus är lång och i vad som ser ut att vara god fysisk form.
Kindbenen vittnar om närmast motsatsen till överkonsumtion av alkoholhaltiga
drycker och alltför fet mat. Muskulaturen runt halsen likaså. Håret är kortklippt
och välvårdat – kinderna mer än släta. Praktiskt taget hela personal- och
gäststyrkan delar karaktäristiken och skäggväxt är något av en anomali.
Detsamma gäller fetma och ingen ser ut att vara ens i närheten av så kallad
övervikt. Mer generellt kan man säga att Tivéus framstår som idealtypen för de
människor som sparmässans estetik representerar. Han är stilig, välklädd,
vacker, flackar inte med blicken och inger affärsmässighet samt ekonomiskt
förtroende.
Denna man står alltså inför tusentals andra i en halvt klotformad byggnad
som med sin storlek och interiör väcker känslor av ovanlig natur. Med lugn röst
välkomnar även han alla gäster till årets viktigaste event för sparande. Vidare
låter han meddela att kvällen är speciell. Än vidare påtalar han vilka härliga
chanser till möten som stundar. Trots allehanda självklarheter känns talet varken
platt eller ihåligt. Budskapen är likt Tivéus röst och ögon uppriktiga sådana;
banken existerar för oss och våra liv. Såvitt jag kan utläsa menar han vartenda
ord han uttalar.
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Efter det korta men trevliga anförandet kliver kvällens värdpar ut på scen.
Claes Hemberg och Patricia Hedelius gör i och med detta lättsamt ”high-five”
med Tivéus – som för att signalera vilken skön stämning som råder; tilltaget ser
dock mest tillgjort och fånigt ut. Patricia är ekonomireporter och arbetar
vanligtvis som börskrönikör på Svenska Dagbladet. Claes är däremot Avanzas,
och kanske hela Sveriges, mest välkände sparekonom – eller ansikte utåt om
man så vill. Han framträder ofta som expert på teve i anslutning till
privatekonomiska nyheter och spörsmål. Till detta kommer en rad utgivna
böcker om sparande för både gamla och unga. Claes är med andra ord lite av en
kändis som, om inte på andra sätt, känns igen med hjälp av det något otidsenliga
signaturklädesplagget: hängslen. Iklädd just hängslen, skjorta och sneakers
kliver han med smått spralliga steg ut på scenen tillsammans med Patricia
Hedelius. Värdparet gör sig tillrätta och proklamerar att ”långbordet är dukat”
och att spännande talare är på ingång. Claes uppmuntrar till vaksamhet och ber
publiken att lyssna efter de små nyanserna i samtalen. Säger gästerna ”köp, köp
eller kanske köp”, det är nu upp till oss att tolka. Vi ombeds vara
uppmärksamma eftersom allting har en betydelse.
4.
Vad som därefter följde kom att sysselsätta mina tankar en lång stund, ja, kanske
till och med under större delen av kvällen. Strax efter det att uppmaningen om
att lägga märke till nyanserna av det som sägs på scen hade yttrats tog dialogen
en vändning som jag inte tror fanns nedtecknad i manus. Claes antydde att
Patricia berättade någonting för honom precis innan de gick ut på scen, något
som han sedermera kände sig manad att dela med sig av. Det är möjligt att
frågan delvis var planerad, men det svar som Patricia gav var det, påstår jag,
inte – åtminstone inte i sin helhet. Replikerna utbyttes enligt följande:
[Claes] Men alldeles nyss sa du till mig Patricia att senaste veckans
börsuppgång har givit dig tre år gratis betalt på jobbet. Var det så bra?
[Patricia] Det var så bra men det räcker ju inte om man jobbar mot att
bli ekonomiskt oberoende, eller hur? Och det är ju därför vi är här
idag [kortare paus] – för att suga åt oss av alla bra tips – och alla bra
idéer – och faktiskt en del glimtar ifrån framtiden.

Kursiveringen är uppenbarligen min. Formulerat annorlunda går det att läsa
utsagan som ”att vi är samlade här idag för att bli ekonomiskt oberoende”.
Utspelet kan läsas som en tankeställare: var det därför vi var där, för att bli
ekonomiskt oberoende? Min kontemplation vandrade till den litteratur som
behandlar vardagslivets finansialisering och det inom området bekanta uttrycket
finansiellt subjekt (jfr Martin, 2002). Var det möjligtvis en tolkning inspirerad
av den litteraturen som låg närmst sanningen?
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I sådana fall var sparmässan att betrakta som en föreställning regisserad av
mammon varpå det vidare syftet var att tjäna pengar på pengar. Kapital får inte
ligga still utan ska växa och bli större. Såväl pengarnas mening som vår –
besökarnas – fångades därmed upp i utspelet. Det finansiella subjektets siffror,
portföljer och diagram skulle på sparmässan putsas. Under förutsättning att vi
lyssnade noggrant skulle sparmässan med andra ord erbjuda ett potentiellt
övertag jämfört med övriga aktörer på marknaden. Eventuella asymmetrier
skulle kunna utnyttjas och våra portföljer borde därmed kunna nå potentiellt
högre avkastning vid varje given risknivå. Folksamlingen var inte att betrakta
som en meningsfull enhet utan blott som delar. På de röda stolarna skymtade
inte längre ett folkhav utan tusentals rationella individer som alla sög åt sig av
börstipsen med företrädesvis en sak i åtanke – att bli ekonomiskt oberoende.
Härifrån är det även möjligt att historiskt blicka tillbaka på Karl Marx och
Friedrich Engels (1995a) kommunistiska manifest som förkunnade att vi
numera badade i den egoistiska beräkningens iskalla vatten. Från 1800-talet och
fram till sparmässan går det att uttyda en sammanhållen linje där kalkylering,
förtingligande och girighet har frodats mer för var dag som har passerat. För att
referera en av Marx (1978, sid. 356) analogier hade det förhållande som tvunget
kännetecknar såväl penningen som företagen under det kapitalistiska
produktionssättet också kommit att gälla för människorna. Kapitalets
ackumulation var numera också människornas lag. Våra subjektiviteter hade
inte längre en fri vilja utan var snarare att likna vid träd. På samma sätt som det
är ett päronträds egenskap att bära päron var det också vår lott att bära frukt.
Utifrån denna vy utgör sparmässan kulmen av ett slags lagliknande förhållande
lönlöst att bekämpa. Penningens logik hade segrat och både människan och
medborgaren var följaktligen att likställa med finansiella subjekt.
Tolkningen är aningen överdramatiserad men fyller sin funktion. Frågan gör
sig än en gång relevant: var anledningen till våra besök önskan om att bli
ekonomiskt oberoende? Min blick vandrade varvet runt innan den fastnade på
grannen till höger om mig. På stolen mellan oss låg en svart träningsväska av
den avlånga variant som bärs i hand och inte spänns fast på rygg. Märket var
Adidas. Ytterligare en stol bort satt väskans ägare. Mannen var kortklippt och i
knappa trettioårsåldern. Jackan var avhängd och vilade mot stolsryggen bakom.
På överkroppen bar han en mörk luvtröja över brösten prydd med ett stort
emblem tillhörande Fotbollens IF. Mannens hållning var slapp, på gränsen till
liggande. Händerna var bekvämt lutade mot magen och fingrarna svepte fram
och tillbaka över skärmen på en smart telefon. Blicken lämnade inte displayen
och vilka ord som utbyttes på scen hade han föga aning om. All uppmärksamhet
och kraft var riktad rakt ner i mobilen. Jag iakttog mannen en längre stund och
varken hållning eller sysselsättning förändrades nämnvärt förrän den första
pausen närmade sig. I denna kom jag att följa mannen med vänner under ett
tiotal minuter innan jag senare tappade bort dem i vimlet. Av mina öron att
döma samtalade de aldrig om vare sig pengar eller päronträd. De skojade
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snarare friskt om allehanda vardagliga spörsmål rörande allt från idrott till
pubar. Sällskapet umgicks inte med hänvisning till mammon. Det tycktes i alla
fall inte vara den som dagen till ära dyrkades.
Den kritiska tolkningen klaffade inte: det var inga finansiella subjekt jag
iakttog. Om vi återvänder till den sekvens som gav upphov till avstickaren och
läser den en gång till med ovanstående beskrivning nedstoppad i bagaget säger
den någonting annat. ”Det var så bra men det räcker ju inte om man jobbar mot
att bli ekonomiskt oberoende, eller hur? Och det är ju därför vi är här idag –
för att suga åt oss av alla bra tips – och alla bra idéer – och faktiskt en del glimtar
ifrån framtiden”. Efter att lyssnat på, och sett, Patricia säga ovanstående rader
otaliga gånger kan jag fortfarande inte avgöra vad hon syftar på. Betoningen
ligger så att säga mittemellan ekonomiskt oberoende och ”tipsen”. Var vi där
för att bli ekonomiskt oberoende, eller, för att få tips och idéer? Eller möjligtvis
av någon annan anledning?
Låt oss släppa Marx utan att för den sakens skull avstå den historiska tråden.
Om vi går än längre tillbaka finns det en vinkel som ännu inte har beaktats: sant
idag kan ha varit falskt igår. För att ta upp historien refererar jag ett kapitel i
Johan Asplunds (1991) essäbok om Gemeinschaft och Gesellschaft vid namn
Ockraren. Kontexten för boken är Ferdinand Tönnies klassiska begreppspar
enligt ovan. På det stora hela driver Asplund tesen att begreppsparet är
västerlandets största samhällsvetenskapliga arvegods som inte bara berättar en
modernitetens historia, utan också samtidens. Mot bakgrund av att Asplund
ägnar en hel bok åt att diskutera och illustrera tankefiguren kan min summering
inte bli annat än förenklad. En grovkornig bestämning av begreppen skulle
kunna se ut enligt följande:
Gemeinschaft är ”gemenskap” och står för liv, mening och handling utan
baktanke. Allting flyter och handlande följer traditioner och mänskliga band
snarare än instrumentella överläggningar. Gesellschaft är ”samhälle”, eller
”marknad”, och illustrerar det kalkylerande handlandet där medel söker mål
enligt bestämda formler och målmedvetet strävande. Gemeinschaft är organiskt
och Gesellschaft mekaniskt. I gränslandet mellan dem korsas två olika
livsformer. Dikotomin gör sig även gällande mellan land och stad, privat och
offentligt, bröder och individer. Moderniteten utgör kort sagt en sammanhållen
berättelse där Gemeinschaft, på allt fler områden, har fått ge vika till förmån för
Gesellschaft. Vid en ytlig överblick ter sig kvällens mässa vara skriven som ett
slutkapitel i samma historia.
Asplund diskuterar hur man skulle kunna tänkas gå tillväga om man strävade
efter att befrämja Gesellschaft. Svaret vilar i bedrivandet av ocker. ”Enligt
medeltidens katolska auktoriteter är ocker liktydigt med att få tillbaka mer än
man givit” (sid. 97). Att hänge sig åt ocker var heller ingen lindrig företeelse.
Ocker var förknippat med egennyttighet och girighet. ”Ocker är alltså mer än
ett brott: det är en synd, en dödssynd” (sid. 97). Genom slit i sitt anletes svett
skulle maten till bordet förtjänas. Att luta sig bakåt och låta andra göra jobbet
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var ett slags svineri – ”ockret uppfattades och fördömdes som motsatsen till
arbete” (sid. 98). Oavsett om vi räknar räntor eller aktier är det sannolikt ingen
överdrift om jag påstår att dåtidens andliga ledare hade satt kaffet i halsen om
de bevittnat vår sparmässa. På medeltiden hade Globen kanske rentav brunnit i
helvetet. Det är möjligt att vi inte behöver gå fullt så långt tillbaka i tiden för att
de hårda orden ska träffa rätt. Apropå de religiösa budskapen skriver Asplund
vidare att: ”Börshajar och finansvalpar arbetar inte utan är fräcka lättingar eller
parasiter som ägnar sig åt att köpa och sälja någonting som, enligt Thomas av
Aquino, inte existerar” (sid 99). Med detta låter Asplund meddela att den
religiösa etiken så att säga verkar leva kvar i vår ryggmärg. Året då detta
publicerades var 1991, sedan dess har tiden förflutit.
5.
Såväl Mats Lindqvist som Fredrik Nilsson har i studiesyfte gästat sparmässor.
Om Lindqvists (2001) besök finns inte vidare mycket att skriva. Året var 1997
och han kom, betalade knappa hundringen i inträde och traskade runt bland vad
han beskriver som en ”gammeldags marknad med en mängd små stånd prydligt
grupperade runt en öppen plats som kallades Mässtorget” (2001, sid. 89). På
torget stod några småbord och stolar och på en mindre upphöjning talade några
inbjudna gäster. Gårdagens slösa skulle ersättas med en ny sorts spara i
stillhetens tecken och ett fåtal människor närvarade.
Fredrik Nilsson (2003) ger en längre och utförligare beskrivning av sina
erfarenheter. Han väljer att betrakta ett par besökta aktieträffar som
begivenheter enligt vilka besökare påverkas i viss riktning genom manifestation
av upplevd delaktighet. Nilsson belyser och diskuterar symboliken i diagram,
tilltugg och gåvor. Diagrammen var kartor som pekade ut den rätta vägen,
genom maten tog sig träffarna såväl symboliskt som fysiskt in i kroppen och
med diverse gåvor från företag och utställare indikerades att sociala band
skapades (2003, sid. 80-89). På det stora hela menar Nilsson att detta emanerar
i en känsla av att vara del i något större. Bilden av meningssammanhanget är
aningen tvetydigt och består i en tudelning där den nyliberala gemenskapen
ställs mot klassisk folkrörelse. För egen del kan jag inte påstå att Globen visade
endera av vad Nilsson såg. Det kan därför vara på sin plats att låta hans ord
berätta mer om sparmässan. Utdraget nedan illustrerar hans reflektioner från en
träff med ett hundratal gäster och är, såvitt jag förstår, hans spontana reaktion.
Efter att ha varit försjunken i reflektioner kring diagrammet väcktes
jag till liv av ljud från foajén, hjärtliga och högljudda hälsningar som
avlöstes av korta skratt nådde in i Carolinasalen. Lockad av ljuden
gick jag ut i foajén. Människor strömmade in och såväl trängsel som
ljudvolym ökade successivt. Det stora flertalet var män, även om
kvinnor inte utgjorde något sällsynt inslag i vimlet. Besökarnas ålder
befann sig uppskattningsvis någonstans mellan 40 och 80 år. Gamla
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vänner bekräftade återseendets ömsesidiga glädje genom att krama
varandra, äldre män skakade hand med leende ögon och läppar. Över
hälsningsritualerna låg en ljudmatta av livliga samtal, glada utrop och
skratt. Stämningen var förväntansfull och uppslupen, precis som inför
ett länge efterlängtat teater- eller biobesök. I de handskrivna
fältanteckningarna har jag markerat min förvåning inför denna
förväntansfulla och uppslupna stämning med stora frågetecken, jag
hade inte förväntat mig ”teaterkänsla” i samband med
aktieevenemang. Det var som om aktieträffen redan hade gripit tag i
sin publik, men varför? (sid. 80)

Tillställningen framstår minst sagt som familjär. För att snabbt peka ut de
uppenbara skillnaderna mellan Nilssons och vår sparmässa är storleksfaktorn
fundamental. Det verkar också som att intresset för aktier och träffar har smitit
längre ner i åldrarna och att kvinnlig representation ökat. Storleken gör
säkerligen sitt men varken ”teaterkänslan” eller någon annan ”hjärtlig”
stämning infann sig i Globen. Storheten till trots var det som bekant heller inte
något idrottsligt eller entusiastiskt över evenemanget. Tvärtom hade stämningen
snarare svårt att gripa tag i publiken och engagera den, trots allehanda grepp
och försök. Till ett sådant initiativ ska vi nu återvända.
Claes och Patricia hade precis berört den bestående frågan om ”varför vi var
där”, redogjort för schemat och presenterat kvällens första gäster när orkestern
gav ifrån sig sina första toner. Till höger om scenen figurerade en
tremansorkester vars första vinjett var en snutt av David Bowies klassiska
sjuttiotalshit Life on Mars. Biten är fin och kanske ingenting som man spontant
hänger upp sig på om det inte vore för att jag redan tidigare hade fastnat för
stjärnkrigets malplacerade symbolik. Nu fick vi förvisso inte ta del av vare sig
text eller sång men eftersom stora delar av publiken med stor säkerhet har ägnat
den klassiska låten åtskilliga lyssningar talar den likväl till oss. Life on Mars är
i vår del av världen ett legendariskt stycke musik. Låt oss läsa texten och försöka
fånga vad den säger.
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It's a God-awful small affair
To the girl with the mousy hair
But her mummy is yelling no
And her daddy has told her to go
But her friend is nowhere to be seen
Now she walks through her sunken dream
To the seat with the clearest view
And she's hooked to the silver screen

It's on America's tortured brow
That Mickey Mouse has grown up a cow
Now the workers have struck for fame
'Cause Lennon's on sale again
See the mice in their million hordes
From Ibiza to the Norfolk Broads
Rule Britannia is out of bounds
To my mother, my dog, and clowns

But the film is a saddening bore
For she's lived it ten times or more
She could spit in the eyes of fools
As they ask her to focus on
Sailors fighting in the dance hall
Oh man look at those cavemen go
It's the freakiest show
Take a look at the lawman
Beating up the wrong guy
Oh man wonder if he'll ever know
He's in the best selling show
Is there life on Mars?

But the film is a saddening bore
'Cause I wrote it ten times or more
It's about to be writ again
As I ask you to focus on
Sailors fighting in the dance hall
Oh man look at those cavemen go
It's the freakiest show
Take a look at the lawman
Beating up the wrong guy
Oh man wonder if he'll ever know
He's in the best selling show
Is there life on Mars?

Texten är mångtydig: hur skall vi begripa den? En fullödig tolkning hade
antagligen krävt en egen bok varför jag försöker mig på en kortare variant innan
vi återvänder till tolkningens betydelse för sparmässan. Huvudpersonen är en
flicka, en rebellisk sådan. Hon trotsar sina föräldrar men känner sig ensam och
utlämnad varpå hon flyr in i den mediala världen, och närmare bestämt
biofilmens sfär. Väl där finner hon inte vad hon letar efter. Känslan av
originalitet och egenhet syns inte till, hon har redan levt och sett igenom allting
som visas. Detta gäller allt ifrån allmänna absurditeter till etiska oegentligheter.
Gemensamt för allt hon ser är emellertid att det numera existerar som
underhållning. I den andra versen tar texten ett samhälleligt grepp. Ingenting är
längre heligt och Walt Disney växer upp till en kassako samtidigt som arbetarna
har fallit ”offer” för underhållningen. Också motståndet (John Lennon) har
blivit en del av samma kommersiella logik och plattform som underhållningen.
Det går inte längre att slippa undan varken massmedia, massproduktion eller
masskonsumtion.
I texten döljer sig också en antydan om huruvida det är populärkulturen som
avbildar verkligheten eller om det är verkligheten som imiterar populärkulturen.
Allting följer samma format och vi har redan sett det tusen gånger. Flickans
uppgivelse är total och i sitt försök att fly från verkligheten (eller ytan) är det
svårt att avgöra vad som är vad. Den enda fråga hon anser sig kunna ställa är:
finns det liv på Mars? På metanivå döljer sig här en djup ironi eftersom David
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Bowie själv använder kommersiella kanaler för att nå ut med sin kritiska
betraktelse av densamma. Det senare kan till och med kan betraktas som hans
”selling-point”. Men å andra sidan är alternativen omöjliga; cirkeln är sluten
och vi är alla fångade i den.
Föregående utgör en ”postmodern” tolkning. En ingrediens som jag hoppade
över torde vara att det inte är vilket, eller vilka, liv som helst låten handlar om.
Den ställer frågor om livet i ett västerländskt samhälle där proletariatet har gått
vilse. Arbetarna är inte längre systemets självskrivna antagonist och håller
därtill på att drunkna i massproduktionens substanslösa budskap och
imitationer. Tidsandans hållningslöshet landar sålunda i ett utbrett existentiellt
vakuum där det inte längre finns några enande berättelser eller budskap kvar
som kan förena känslor av meningssammanhang. De som, likt flickan, har svårt
att finna ro i de polerade ytorna och känner behov av att få uppleva
”verkligheten” bortom massamhället har emellertid inget annat val än att
frågande blicka upp mot stjärnorna.
Om vi utgår från att tolkningen, åtminstone i stora drag, fångar upp de mest
väsentliga budskapen i texten lämnar den oss med följande fråga: har Bowies
låt valts av någon eller några som var införstådda med budskapet (tolkningen)
eller inte? Var valet medvetet eller omedvetet? Om valet var ett medvetet sådant
lämnar det oss med en kvalmig eftersmak. I så fall vore det att betrakta som ett
intellektuellt och hånfullt utspel utan like. Sparmässan spottar oss bostavligen i
ansiktet när den säger att alla försök att kritisera vad som kan betraktas som
oetiskt och osmakligt kan omvandlas till massunderhållning i Globen. Tillika
på en gala där systemets mest fundamentala drivmedel bjuds ut till
”arbetarklassen”.
En sådan tolkning är svår att stå bakom. Mer troligt är att låten har tillkommit
under mer oreflekterade former. Den ter sig helt enkelt ganska ”bra” varför den
därmed bör spelas utan några konstigheter. Också detta, i mina ögon mer troliga
alternativ, spelar oss däremot ett ganska stort spratt. Är det inte just ”detta”
David Bowie vill berätta och ge uttryck för? Att allting har urvattnats och
imiterats så till den grad att gränsen mellan konstnärlig essens och massamhället
är blott ett minne. Han förefaller driva med det faktum att allt kan användas till
allt och att ingen längre förmår sålla eller reflektera över budskap bortom ytan
– vi har redan sett allting, tusen gånger. Även de djupare budskap och tematik
som närmar sig våra mest innerliga frågor förvandlas till reklam och
underhållning i det rådande systemets tjänst. Numera är det till och med möjligt
spela någorlunda samhällskritisk musik på en sparmässa utan att någon ens
reagerar.
6.
Stora växlar dras på en trettio sekunder lång vinjett utan sång. Med detta har jag
en större poäng än att hänvisa till att Bowies vinjett trots allt spelades vid flera
tillfällen under kvällen. Låt oss därför spola fram till det att kvällens andra
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gästskara går ut på scen. Temat är ”Teknikunder på börsen” och underrubriken
har redan utpekats: det är, enligt såväl programblad som Patricias röst: ”Matrix
på riktigt”. Vi har därmed återigen att göra med ett tämligen välkänt
populärkulturellt fenomen som får agera intresseväckare. Denna gång ska det
illustrera teknikens under. Till skillnad från det korthuggna gästspelet av
Bowies vinjett tar filmen The Matrix långt mer plats. Efter en kort presentation
av tre teknikbolag på ”frammarsch” slår en representant för respektive bolag ner
sig i varsin stol på scenen. I samband med detta skiftar skärmen bild och fram
träder en svart bakgrund upplyst av gröna fallande tecken. Det är en fantastisk
visualisering av Matrix välkända gestaltning av just ”verkligheten” i The
Matrix. Bakgrunden förtrollar våra ögon under den drygt fyrtio minuter långa
intervjun. Mer generellt kan det således sägas att evenemanget gång på gång
spexas till med populärkulturella referenser. Den ena mer anmärkningsvärd än
den andra.
The Matrix kan läsas som ett populärkulturellt filosofiskt mästerverk. Den är
på samma gång både en actionspäckad miljardrulle i Hollywoodanda och ett
provocerande filosofiskt-religiöst mikrokosmos. Allt finns förpackat i ett och
alla borde kunna finna någon behållning i filmen. Kopplingen som görs i och
genom sparmässan där den ska illustrera ”teknikunder” är minst sagt prekär.
Temat är också något som en av besökarna ger uttryck för på twitter, om än ur
annan vinkel än den jag tittar ifrån.
En design/effekt som kom till 1999 används idag för att ”förmedla”
teknik på scenen på avanzaforum. Oooh the Matrix…

Kommentaren indikerar att vad som stack ut – och var ”coolt” – för tjugo år
sedan inte nödvändigtvis behöver vara det idag. Däri vilar kanske en poäng, min
är en helt annan. Att besökaren inte reflekterar över symboliken och handlingen
i filmen stödjer dessutom min tes. För den läsare som inte har sett eller glömt
bort filmen är the Matrix den verklighet – det liv – som existerar framför våra
ögon och som vi tar för givet. Denna värld är emellertid inte ”verklig” utan bara
en fiktiv projektion av verkligheten (jfr Platons grotta). I den ”riktiga” världen
är människorna slavar förpassade i dvala som arbetar åt de numera intelligenta
maskinerna (jfr utsugning). Huvudpersonen börjar dock tvivla på tillvarons
autenticitet och brottas med känslor av alienerande karaktär. Med hjälp av de
redan upplysta får han möjlighet att göra ett val som står mellan att se
verkligheten som den är, på riktigt, eller leva kvar i den mer bekväma tillvaron,
då som slav åt den härskande klassen.
Filmen är inspirerad av Jean Baudrillards (1994) svårlästa bok Simulacra and
Simulation som utgör ett slags postmodern filosofisk och sociologisk teori om
verklighetens ”overklighet”, eller möjligtvis hyperverklighet. Den tes han
driver är som jag förstår det att verkligheten i allt större utsträckning levs, och
upplevs, med utgångspunkt i symboler och tecken som vi möter genom
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masskommunikation (tv, radio, film etc.). Den bild medierna ger av
verkligheten är däremot inte riktig eller ”sann” utan bara ett kort utsnitt, tillika
en medial skapelse. (Media kan inte ”fånga” hela verkligheten utan tvingas välja
en smal bit av den). Kulturen formas sedan av media men eftersom media inte
har representerat verkligheten som den är bygger kulturen således på ”falska”
projektioner. Detta leder i sin tur till att nästa representation av media vilar än
längre från ”verkligheten” varför kulturen, och däri våra sociala liv och
relationer, snarare formas av dessa ”simuleringar” mellan kultur och verklighet
än den, sedan länge bortsimulerade, ”riktiga” verkligheten som därmed har gått
förlorad. Simuleringarna mellan kultur och media lever således sina egna liv i
ett cirkelresonemang omöjligt att avbryta.
Personligen har jag svårt att se en stringent koppling mellan Matrix och
teorin. Filmen ligger enligt min mening närmre den marxistiskt färgade
tolkningen där klasskampen och föreställningen om att den härskande klassens
tankar vid varje given tid utgör den då rådande (jfr ideologi – Marx & Engels,
1995b). Oberoende vilken tolkning av Matrix som är mest ”sann” blir vi –
publiken i Globen – hursomhelst bombarderade av diverse kritiska
populärvetenskapliga budskap där analogierna är lika träffande som
malplacerade. Låt gå för att Star Wars ljussablar bara skymtade förbi några
sekunder och att David Bowies text inte sjöngs. The Matrix – en av samtidens
mest uppmärksammade filmer – gick inte att undgå. Den visuellt mästerliga
illustrationen av filmen var inte bara lång i minuter utan även i meter. Hela
scenen skrev publiken budskapet på näsan: vakna upp, det finns en annan värld
bortom den du nu har för ögonen. Du känner det inom dig, och har gjort det hela
ditt liv (en välkänd parafras från filmen). Välj det röda pillret och se världen för
vad den är: utsugning av massorna. Bara revolution kan rädda mänskligheten
från att gå under.
Av detta drar jag slutsatsen att de populära inslagen utgör grepp där vi inte
tillåts eller förväntas nå fram till någon djupare mening eller insikt (jfr tidigare
kommentar hämtad från twitter). De populära referenserna är mer eller mindre
inkastade på måfå för att Globen ska reagera. För att använda ett mer laddat ord
används populärkulturen som ett led i att göra sparmässan sexig. Däremot är det
svårt att betrakta tilltagen som lyckade. Vi tycks med andra ord ha svårt att gå
igång på sparmässan.
7.
I samband med Matrix förekom gäster på scenen. Dessa representerade tre
bolag, alla inom branscher sysselsatta med teknik i olika former. På scenen
utspelades en frågestund. Tekniker och patent inom områdena fingeravtryck,
blod och ögon diskuterades. Samtalen rörde bland annat frågor kring
marknadspotentialer och eventuella pedagogiska bekymmer i samband med
presentationer av avancerad teknologi. Konversationerna varvades med inslag
tänkta att väcka intresse. Journalistikens grepp ”fråga mannen på gatan” visades
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med jämna mellanrum upp på skärmen. En typisk fråga kunde låta: ”Hur vill du
öppna dörren hemma?” varpå Claes Hemberg halade fram en mikrofon framför
munnen på en slumpmässig person på Stockholms centralstation. Frågan hintar
om tekniska nymodigheter som ögonscanning och fingeravtrycksläsning. I och
med förfarandet hamnar en sak i skottgluggen. Vilken nivå ska samtalen
egentligen hålla? Vad är syftet med tilltaget? Svar i stil med ”ögat låter ju
enklast, då slipper man göra något” finner sig inte med enkelhet tillrätta i
sammanhanget. Min förståelse är att nivån var alldeles för låg och humorn för
dålig för att spektaklet ska framstå som relevant. Även intervjuerna på scen
brottas med nivåproblematiken och på twitter skriver tre signaturer så här:
Matrix var mer en ”Roast” än en intervju, ruskigt dåligt genomfört.
Att inte gäster lämnade är för mig ett mysterium.
Att inte vara påläst kring bolagen & gästerna är tecken på brist på
respekt. Högre nivå tack!
Tycker synd om företrädarna från Tobii, FPC, Cellavision o åskådare.
Frågeställarna, opålästa, svammel, trams. Nivå? Lite synd!

Teknikbolagens representanter var dock inte kvällens första gäster. Till tonerna
av Life on Mars gick två mer välkända figurer ut på scen. Vi vänder oss därmed
till Avanzas styrelseordförande Sven Hagströmer och Svenska Dagbladets,
dåvarande, ekonomijournalist Andreas Cervenka. Beträffande Hagströmer tog
han hjälp av kryckor för att ta sig runt. Efter att ha vankat fram till en stol och
slagit sig ner lät han skämtsamt meddela att han precis bytt knä (utan att veta
med vem…) och att det var därför han inte hade kunnat möta an alla besökare i
entrén, och ta i hand, så som han brukade. Sven Hagströmer var värd och
Andreas Cervenka gäst. Efter några välkomnande ord från Hagströmers sida
valde han nedanstående ord för att, med glatt humör, konstatera att gästen inte
var av vetenskaplig börd.
[Sven] Det finns många skämt om nationalekonomer: att om man
frågar fem nationalekonomer så får man sex svar. Och då kanske ni
förstår varför vi inte har en nationalekonom här.

Vad värden verkade efterfråga var raka puckar. På basis av detta ter sig valet av
gäst fullt naturligt. Hagströmer introducerar Cervenka dels som en journalist
som tar sig an de stora ekonomiska frågorna och dels som vinnare av stora
journalistpriset för sina avslöjanden om lyx och överdriven representation i
storföretaget SCA. Efter några inledande frågor om SCA-affären följde samtalet
upp de utlovade ”stora” frågorna där riksbank, räntor och politisk makt
dominerade. Den liknelse som Cervenka valde för att illustrera det ekonomiska
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läget – med kontinuerliga räntesänkningar trots historiska lägstanivåer – var en
medicinsk sådan där patienten injicerades med allt mer av ett oprövat läkemedel
trots att det inte verkade fungera samtidigt som bieffekterna var okända.
Diskussionen utvecklades från Cervenkas håll till en kritik av rådande tillstånd
där det har skett en maktöverföring från demokratiskt valda politiker till
teknokrater (jfr centralbanker). Kritiken växte sig efterhand än större och
Cervenka ställde sig frågande till påståenden som gör gällande att vi lever i en
marknadsekonomi eftersom centralbanker manipulerar alla tillgångspriser.
Utan att gå in på de mer precisa detaljerna är det ett aktuellt men också
anmärkningsvärt samtal som förs. Luftade teman är största tänkbara och rör
frågor om demokrati, lönepolitik, finanskriser och problem med ekonomisk
samhällsmakt.
Både Hagströmer och Cervenka gav sympatiska intryck och diskussionerna
var både uppriktiga och engagerande. Efter det att samtalet dem emellan hade
avslutats och de var i färd med att lämna byggnaden hejdades paret däremot av
kvällens konferencierer. Vad som först såg ut som ett avsked visade sig vara
någonting annat varpå Hagströmer och Cervenka återigen fick sjunka ner i
stolarna. Programledarna efterfrågade nämligen frågor från såväl publiken som
nätet. Synkroniseringen mellan berörda parter var emellertid inte på topp:
Hembergs antydan om att vi ”har frågor från verkligheten” visade sig vara
felaktig. Antalet frågor uppgick till noll och det hela tedde sig aningen pinsamt.
Trots grandiosa och allvarsamma teman om såväl framtiden som samtiden var
intresset för frågor obefintligt på samtliga plattformar.
Förutom frågor via digitala kanaler introducerades även greppet
”handuppräckning” som ett sätt att få till interaktion. Att döma av reaktionerna
hos såväl värdpar som publik var tilltaget föga engagerande. På det stora hela
fångar detta inledande trevande en stämning som kom att prägla i princip hela
kvällen. I publiken lyssnar och tittar man, varken mer eller mindre. Att prata,
rösta eller på något annat sätt interagera är inte på tal, allt sådant sköts på scen.
8.
Efter Hagströmer och Cervenka, handuppräckning och ”the Matrix” var det
paus. Flertalet besökare begav sig då ner mot innerplan för att besöka montrar
och äta tilltugg. Atmosfären skiftade inte nämnvärt. Det var med andra ord inte
tal om några havsstormar trots att tusentals gäster strömmade ner för trapporna.
Det hela flöt på både lugnt och elegant. Hänsyn visades och på innerplan var
det mer småprat än stoj. Som tidigare nämnt spenderade jag den första delen av
pausen åt att följa grabbgänget från platsen bredvid. Efter att ha tappat bort
sällskapet strosade jag runt utan att direkt gå i klinch med någon. Större delen
av den folksamling som tidigare tagit plats på läktaren utforskade nu mässans
övriga innehåll. Platser där det serverades kaffe och tilltugg föreföll något
överbefolkade, annars var det trångt runt stånden. Representanterna för
fondbolagen var välklädda och bar för det mesta upp stora och artiga leenden.
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Jag granskade några möten mellan besökare och monterpersonal. Idealtypen
kan beskrivas enligt följande procedur:
En halvt nyfiken men försiktig besökare närmar sig en monter. I de fall där
representanter finns lediga sker ett slags omedvetet sökande efter varandras
blickar. Notera försiktigheten. Ytterst få klampar rakt fram och hugger tag i en
representant med ett rättframt ärende. Initierandet är långt mer ömsesidigt och
sökande. Den mer självsäkra partnern i sammanhanget är ”ekonomen” som
oftast tar första steget. Någon monolog eller längre presentation är det däremot
aldrig tal om; dialogen är mötenas signum. Angående den mer trevande
besökaren och säkrare representanten framstår kanhända positionerna, med
tillhörande uppsyn, som självklara. Den ena har trots allt ett troligt övertag vad
gäller information och kunskap om eventuella samtalsämnen.
Vid närmare granskning kan försiktigheten problematiseras. Säg att personen
som trevande idkar kontakt har ett stort intresse av sparande och investeringar
– tillika ett genuint sådant, låt oss låtsas att personen ifråga är fantast. Säg vidare
att personen som möter besökaren blott är där i egenskap av sitt yrke som
fondförvaltare. Denna person kan, likt omständigheterna för allas våra arbeten,
antydas behöva spela något av en mer strikt roll. Uttryckt annorlunda måste
personen ifråga vara trevlig, utåtriktad och tillmötesgående, antagligen på ett
mer syntetiskt sätt än personen beter sig på den helt fria tiden. Likväl framstår
denna person – den strikte rollspelaren – mer självsäker och trygg. Detta trots
att personen som möter upp denne torde besöka sparmässan av fri vilja och på
grund av ett förmodat äkta intresse. Renodlat kan vi därmed skriva ut följande:
Den bekväma personen vid mötena är den som spelar en strikt roll.
Den obekväma personen är sedermera den som inte har några krav på
att göra sig till eller spela spel.

Låt oss för en stund lämna ovanstående observation och slutföra beskrivningen.
Efter inledd dialog pågår den vanligtvis en kortare stund under vilka båda parter
kommer till tals. Därefter överlämnar ekonomen ofta någonting, vanligtvis ett
knippe dokument eller dylikt. Avskedet följer i de flesta fall med en
handskakning och ögonkontakt. Formen för det idealtypiska mötet är nu
avhandlad.
Vad som har utspelat sig är möjligt att närma sig med stöd i ett begrepp
utvecklat av Johan Asplund (1987) vid namn social responsivitet. För Asplund
utgör begreppet nyckeln i en elementär teori om människan. I ett försök att
undvika att bli långrandig kan vi säga att den framförda grundtesen är att
människan till sitt väsen är socialt responsiv. Människan är en social varelse
som per utan reflektion – automatiskt, eller kanske: essentiellt – uppför sig och
följer på beteenden hos hennes medmänniskor. Hejar jag till på någon hejar
denna person tillbaka. Lappar jag till någon följer även då någon slags respons,
om än en mindre lättsam sådan. Faller jag i tårar reagerar omgivningen med
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frågor kring hur det är fatt. Teorin anför att detta är en del i vår natur: en slags
omedveten social kommunikation uppbyggd kring resonans. Gör jag något mot,
för, dig gör du något tillbaka; som i en dans alltid bestående av minst två parter.
Om vi läser sparmässan – och här är det omöjligt att undvika all övrig
mässverksamhet enligt samma premisser – mot teorin om människan som en i
grunden socialt responsiv varelse framstår upplägget som utsnickrat utifrån just
denna tes. Man kunde kanske säga att sparmässan, och mässverksamhet mer
generellt, är uppbyggd och arbetar utifrån denna människoteori. Vad består
monterverksamhet i om inte ambitionen att orkestrera mänskliga möten enligt
vilken hennes sociala responsivitet kan växa och komma till skott? Allmänna
lockrop och planscher är tänkta att håva in henne varpå den sociala
responsiviteten därefter ska ta vid och sköta resten.
Vad jag säger och föreslår är alltså följande: sparmässan, och liknande
mässverksamhet, är riggade för att tillvarata människans, kanske, mest
elementära beteende. Formatet är anpassat för att främja hennes sociala
responsivitet. Trots detta framstår beteendet som trevande och osäkert,
åtminstone från den ena sidan, tillika den sida som torde ha goda grunder för att
så inte skulle vara fallet. Observera att jag i och med detta inte påstår att
eventuella beteenden på andra mässor – kring vad som: hunddjur eller datorspel
– skulle vara mer äkta. Om detta kan jag inte uttala mig. Vad jag skriver är bara
att beteendet verkar följa samma mönster som på sparmässans många andra
fronter. Detta trots att förutsättningarna för mänskliga möten, social interaktion
och spontant intresse är nog så goda.
Redan nu bör det påpekas att alla montermöten inte följer idealtypen. Det ska
också framhållas att majoriteten besökare heller inte tar någon kontakt. Flertalet
bekymrar sig inte om stånden utan sitter kvar på läktaren. Andra sysselsätter
sig, som jag, med att dricka kaffe, småprata, äta wrap och titta på folk.
Avslutningsvis vill jag lyfta fram ett undantag till den ovan framförda
beskrivningen. Efter att ha cirkulerat några minuter möttes jag av en långt större
folksamling än den för mässan genomsnittliga. Jag vågar till och med påstå att
denna skock var sparmässans största. Kring ett stånd frodades social
responsivitet: människor brast där ut i spontana glädjeutbrott tillsammans. Inte
så att några gapskratt genljöd men nog ett mindre antal högljudda flin. Fram och
tillbaka gick det att följa både sus och begeistrade blickar. Folkskarans
gruppsammansättning avvek inte nämnvärt från sparmässans medel – både
kostymer och tröjor deltog. Jag pressade mig förbi några axlar för att få en skymt
av orsaken till samlingen. Helt plötsligt var det som att gruff var fullt legitimt;
många ville se vad som försiggick. Efter visst tryck lyckades jag få en skymt av
det som lockade. En monter hade riggat ett slags lek av enklare sort: bollar
skulle kastas i hål och alla var fria att pröva sin förmåga. Intresset var som sagt
stort. Jag synade några kast och noterade att åskådarna gladdes som mest
antingen när någon visade prov på god skicklighet eller grov oaktsamhet.
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Stämningen var medryckande: det var svårt att inte dröja kvar och smittas av
den gemensamma men nog så banala förtjusningen kring leken.
Anomalin kan läsas på många olika sätt och jag ska inte ägna den några
längre utläggningar. Vad som däremot kan konstateras är att leken verkade
utgöra ett avbrott mot den annars mer allvarliga aura som omgav sparmässan.
Den vittnade även om en ingrediens som i övrigt saknades: spontan glädje.
Detta är väl i och för sig inget konstigt – lekens signum som förströelse är väl
snarast en kombination av spontan förtjusning och gemenskap på ett sätt som
bryter upp med annars mer stela föreställningar och sociala regelbundenheter.
Vad som i sammanhanget förefaller roligt är däremot enkelheten. Trots stora
nedlagda summor pengar på alltifrån ljudsystem till interiör var det några simpla
bollar och hål som verkade dra de gladaste stråna.
Efter pausen återvände jag till läktaren. Denna gång sökte jag mig bort från
mitten och tog en plats högt upp på ena ytterkanten med syfte att bättre kunna
överblicka skeendet. Efter några minuters vila sken scenen upp och jag följde
händelserna med anteckningsblock i knät. Härifrån och framåt är mina
anteckningar mer sparsamma. Vad som följer har i allmänna drag redan hänt.
Claes och Patricia introducerar akten och bjuder upp en mestadels munter skara
nya gäster. På scenen samtalas det och i publiken lyssnas det. Somliga antecknar
men majoriteten lutar sig bakåt. Mest sitter vi där och slötittar och kontemplerar
i grupp. Några leker med telefonerna och andra viskar försiktigt fram och
tillbaka. Tiden rinner vidare och jag delar en undran inför sparmässan med en
kommentar som basuneras ut på twitter:
Undrar om alla på avanzaforum verkligen kan hålla blicken på scen.

Det var först när jag kom hem som jag verkligen tog mig tid att lyssna igenom
samtalet kring temat ”Energin tar nya vägar” ordentligt. Gästerna var en
kombination av representanter för företag och sakkunniga, samtliga med
expertis om energi och hållbarhet. Expertkunskaperna låg huvudsakligen inom
ramen för elbilar, sol- och vindkraft samt de utmaningar som är förknippade
med respektive ämnesområde. Samtalet panelen och värdparet emellan
pendlade från att behandla personliga branscherfarenheter till att avhandla
tidens stora ödesfrågor. Med det senare avses företrädesvis tankar om fattigdom,
global uppvärmning och förorenade storstäder.
Stämningen är hoppfull och entusiastisk; domedagsprofetior är aldrig på tal.
Med hjälp av forskning, teknik och därpå följande effektiviseringar kommer vi
på sikt att rädda både miljö och människa. Det pågick hyllningar till ”superåret
2015” där klimatmötet i Paris, som klarade att leva upp till alla högt uppställda
förväntningar, agerar draglok. Tal om allvarliga kriser tas på stort allvar men
avfärdas.
Efter en stund leder samtalet fram till fondbolagens roll i det hela.
Diskussionen landar i utvecklingen av hållbarhetsbetyg med syfte att hjälpa
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investerare att välja ”rätt”. Den bild som kompletterar teknikens lösningar på
samtidsproblematiken, med miljö och fattiga människor i centrum, är med andra
ord en där kundens – investerarens – preferenser agerar ledstjärna. Med hjälp
av etiska och miljömärkta fondval ska det bli enklare för kunderna att ta ansvar
för omställningen.
På det stora hela tolkar jag samtalen som att ansvaret för global hållbarhet
delvis individualiseras och privatiseras i och med transfereringen av ansvar till
den privata spararen. Kunden förväntas enligt logiken välja och därigenom sätta
press på fondbolagen. En omvänd ansvarsfördelning – en där fondbolagen tar
de stora stegen i att göra sig av med ”ohållbara” alternativ – dryftas inte.
Emellertid verkar pratstunden inte egga publiken i Globen nämnvärt. Patricia
blickar ut i folkhavet och initierar såväl ännu en handuppräckning som en digital
undersökning om åhörarnas preferenser. Knappt en fjärdedel bekymrade sig
enligt uppgifterna om etik och miljö i samband med placeringar. Ointresset för
frågorna – eller formatet – lyser igenom och efter ett femtontal minuter av
ytterligare samtal är akten över.
9.
Akten ”Investera imorgon” bjuder på tre manliga gäster: samtliga proffs och
välkända investerare. En av herrarna arbetar på ett klassiskt noterat
investmentbolag, en är ”riskkapitalist”, specialiserad på teknik, och en är en
välrenommerad fondförvaltare. Temat är sparande för framtiden och vad som
avhandlas under fyrtiofem minuter är, i stora drag, spartips och strategier.
Gästerna ombeds bland annat redogöra för sina personliga
investeringsfilosofier. De tre svaren kan i ungefärligt skick återges som
följande:
Den första rösten köper in sig i mer eller mindre samtliga noterade
investmentbolag på lång sikt och konstaterar att ”det är så enkelt” eftersom man
då får ett solitt genomsnitt på svensk industri – ”jag tittar på grafen bara” – ”det
är ingen vetenskap”. Inlägget är skämtsamt men samtidigt allvarligt. Den andra
letar onoterade bolag, tekniker och superentreprenörer som kullkastar
förgivettaganden. Den tredje köper stabila och begripliga bolag. Svaren går till
synes obemärkt förbi. Allting handlar implicit om växande vinster respektive
omsättningar. Variationerna uppstår sedan i hur dessa kan ”hittas”.
Efter en stund händer däremot något. En gnista av entusiasm väcker både
scen och twitter. Uttryckt annorlunda sticker akten ”Investera imorgon” ut. Vad
som utmärker den är dock varken tips om placeringshorisonter eller spännande
företag utan en specifik person: Simon Blecher, prisbelönad fondförvaltare.
Detta är inte (bara) min personliga åsikt utan slutsatsen följer av att twitter
svämmar över med hyllningar och kommentarer kring denna gäst, något som
också både uppmärksammas och utropas av Claes Hemberg. På twitter står att
läsa:
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Simon Blecher!
Simon Blecher levererar som vanligt på avanzaforum.
Man kan inte göra annat än att älska Simon Blecher!

Bevisligen har någonting hänt: varför måste man älska Simon Blecher? Frågan
är intressant i sig själv men växer ytterligare en dimension om vi låter ställa den
nästintill uniforma kärleken för Blecher mot det ”hat” som förföljer Claes
Hemberg. Den senare bär trots allt ett mer välkänt och folkligt ansikte. Jag
klipper fram några av kvällens mest iögonfallande inlägg.
Hemberg… Hängslen… Lika efter i modesvängen som i
tekniksvängen. Vad gör HAN där? *skakar på huvudet, uppgivet*
Rätt säker på att Hembergs frisör inte har gasellbrev.
Fan är de här, avanzaforum med seriösa aktörer eller hembergs egna
standup?
Claes Hemberg ”När du landar i din verklighet” till Jörgen Lantto.
HUR FAN FÅR KATTDRÄPAREN HÅLLA PÅ?

Simon Blecher och Claes Hemberg är inte bara de två personer som väcker mest
känslor, de är i princip de enda personerna som omtalas på twitter. Den förra
möter idel vänliga ord och den senare idel ovänliga. Uppenbarligen finns det
något hos båda som väcker vad som annars förefaller vara ett bristfälligt
engagemang för sparmässan. Båda har säregna stilar men kan sägas representera
varsin sida. Med andra ord står de för olika saker. Som hjälp för att mejsla ut
detta kan vi läsa några av de twitterkommentarer som ger uttryck för Blechers
stil.
Simon Blecher = tydlighet!
Simon Blecher totalsågar Telias köp i Spotify!
Simon Blecher om Telia: ”Dålig ledning, dålig styrelse & dåliga
ägare”
Bäst på avanzaforum Simon Blechers frispråkighet.
Älskar Simon Blechers sågning av Telia på avanzaforum.
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Det verkar som att man älskar Simon Blecher på grund av hans ärlighet: han är
en sanningssägare. Är saker och ting åt helvete – eller åtminstone på väg ditåt –
låter han meddela detta. Vidare drar han sig inte för att vara kontroversiell.
Förutom att idiotförklara styrelse, ägare och ledning i Telia värjer han sig inte
för att säga sitt också om annat. Låt oss möta ett exempel av komisk natur. På
frågan om hur gästerna sparar till sina barn låter en gäst meddela att han inte
sparar alls, utan att han istället försöker hålla dem ”hungriga” med hopp om att
de ska ta för sig och fostras till framgångsrika entreprenörer. Angående detta
gör Simon Blecher följande anmärkning: ”Så säger bara rika människor”.
Stämningen är visserligen skämtsam, från båda håll, men den träffar likväl både
hårt och rätt. De mer eller mindre kontroversiella utspelen är däremot inga
självändamål utan följer bara hans uppriktiga stil. Han låter också meddela att
han ”älskar det här”. I samband med uttalandet återkommer han till det tidigare
temat om ”varför vi är här”. Hans svar verkar ligga i linje med sin kärlek till
aktier som ett roligt och fantastiskt instrument. Förutom roligheten menar han
också att aktier är en ”intellektuell utmaning”. Det går att tycka vad man vill
om Blecher, men det går inte att komma ifrån att han säger sitt, på eget sätt. Han
har karisma och framstår, om man så vill, som mer äkta eller autentisk.
Kontrasten mot Hemberg är stor. Båda är, eller försöker vara, humoristiska.
Skillnaden ligger i att Hemberg ger sken av att ”göra sig till”. Det finns en
inställsamhet som i sammanhanget kan ställas mot Blechers autenticitet. Över
Hembergs sätt att behandla både gäster på scen och besökare finns det spår av
en förenklande och, ibland, förminskande attityd. Nivån på frågor, skämt och
kommentarer är, som twitter ovan indikerar, låg; han skjuter lägre än vad
åhörarna står. Det är möjligt att ”felet” så att säga inte är hans. Av allt att döma
följer både han och Patricia bara manus. Oavsett om flosklerna och
klämkäckheten är ”egen” eller manusförfattad illustrerar den däremot
likformighet. Han spelar med andra ord ”spelet” enligt reglerna. På så vis sticker
Blecher ut: han säger vad som faller honom in – han är på riktigt. Om vi tillåter
oss att tolka kommentarerna ”för” Blecher och ”mot” Hemberg som uttryck för
en och samma sak står det klart att besökarna uppskattar äktheten. Om vi låter
tidigare nämnda begreppspar hämtade från Asplund (1991) fånga vad som
framhållits kan vi säga att det i vårt Gesellschaft också skymtar Gemeinschaft.
Överlagd, spelad och rationell yta möts av personlighet och känslor i en ärlig
och spontan förpackning.
Efter en knapp timme går jag återigen ner på golvet. I sällskap med en kopp
kaffe studerar jag några av de affischer som utmärker montrarna. Klyschiga
slogans står att läsa. ”Vi kan tillväxtmarknader” och ”Vi söker värde oavsett
väder” är två talande exempel. Vissa sticker däremot ut, åtminstone i mina ögon.
Jag fastnade för ”Drömmer du om ett eget fastighetsimperium?”. Är frågan
ironisk, kan man undra. Vidare fastnade även jag i ett kortare möte enligt
monterbeskrivningen ovan. Mitt svala intresse smittade emellertid av sig och
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diskussionen avslutades med att jag mottog ett slags ”goodiebag” fylld av
diverse broschyrer.
Efter att ha synat några olika broschyrer är min uppfattning av dem klar. Alla
fondbolag är unika, synnerligen kompetenta och ställer alltid kunden i centrum.
Klichéer avlöser floskler. För att ta några exempel, samtliga hämtade från en
och samma broschyr: ”vi hittar möjligheter idag som andra inte ser förrän i
morgon”, ”ser du människorna, upptäcker du möjligheterna”, ”vi fortsätter att
gå vår egen väg för din skull”, ”vi tänker långsiktigt men kan agera snabbt”,
”möjligheter handlar inte om siffror utan om människor” och så vidare.
Jag bläddrar vidare i ytterligare en broschyr. I denna möts jag – ännu en gång
– av ett stort leende tillhörande en vit man i sextioårsåldern iklädd vit skjorta,
slips, och mörk kostym. Fotografiet visar mer än vanligt och man kan se att
mannen sitter, dock ej på vad. Positionen är bredbent och mannens vänstra axel
lutar försiktigt ner mot låret på vilken armbågen vilar. Höger arm är placerad
synlig med handflatan tryckt mot höger lår. Ställningen är svagt framåtlutad och
kroppshållningen signalerar att mannen är med på banan – han känns aktiv.
Vidare förmedlar den bredbenta positionen ett slags folklighet. Finge jag gissa
fritt skulle jag säga att mannen på bilden aldrig sitter med benen i kors, graden
av utstrålad maskulinitet är alltför stark. Än vidare är frisyren kort och nyklippt.
Ögonen är trötta men välmående.
På det stora hela symboliserar fotografiet vad jag vill kalla för borgerlig
vänlighet. Inte den sortens högtravande och exklusiva signalement som för
associationerna till alltför stora förmögenheter utan till en mer lagom nivå av
pengar och affärer. Tolkningen passar väl överens med vad som signaleras av
broschyrens andra porträttbild. På denna syns fem personer, varav en kvinna,
ledigt stående framför en, på bilden, suddig vegetation. Någon har armarna i
kors, en annan låter dem hänga utmed kroppen och en tredje ser ut att gömma
händerna i fickorna. Vad som däremot utmärker fotot som ett mer folkligt
sådant är att herrarna har något av en nördig uppsyn. Den stil och det mode som
Avanzas direktör Martin Tivéus personifierar är som från en annan planet.
Mannen näst längst till vänster har håret fyllt med frisyrgelé i en uppstående
lugg på ett sätt som närmast för tankarna till den utstyrsel som snarare
kännetecknar mobiltelefonförsäljare i stora shoppingcenter än börsproffs.
Bilden framstår som inbjudande och inkluderande och ser ut att vara anpassad
till ”vanliga människor” snarare än till mer exklusiva samhällsmedborgare.
Mer generellt kan man säga att broschyrerna är utformade för att välkomna
och skapa en relation till eventuella läsare. Förutom att redogöra för tidigare
nämnda ”unika” investeringsfilosofier med hjälp av floskler uppvisas även
diagram och siffror som berättar att just detta investmentbolag är ett mycket bra
alternativ. Alla innehåller inte fotografier på fondförvaltare och ägare men
många gör det. Likt de ovan beskrivna bilderna är det för det mesta en borgerlig
vänlighet som utstrålas. Ytterligare en ingrediens är minst lika frekvent. Såhär
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ser ett exempel ut (också denna beskrivning är från broschyren ovan – den
framstår med andra ord som ett gott typexempel):
Fotografiets nederdel består av vatten i form av en kanal. Vattnet ligger stilla
och speglar den höga byggnationen på land. Framför landkanten samsas ömsom
motorbåtar ömsom segelbåtar. Bakom båtarna skymtar träd. Bildens mest
iögonfallande drag utgörs däremot av den bebyggelse som reser sig från
marken. Husen är höga och enfaldiga. Signaturen går inte att ta miste på. Närapå
överallt på sparmässan är storstaden närvarande. Ovan beskrivna stadsbild hade
kunnat vara från praktiskt taget vart som helst. Storstaden är med andra ord
fullständigt anonym. I undertexten råkar det dock stå att fotografiet är från en
stad i Asien. Utan hjälp hade jag aldrig kunnat gissa bildens världsdel. Man
hade velat tro att alla kulturer sätter egen prägel på byggnaderna. Av höghusens
och storstädernas bilder att döma framstår modernitetens och kapitalismens stil
alltmer som universell.
10.
Den sista akten bär namnet ”Hitta rätt på börsen” och bjuder inte besökarna på
någonting väsentligen nytt. Gäster är två fondförvaltare och chefredaktören för
en placeringsinriktad nyhetssajt under Avanzas regi. Tillsammans får de
begrunda och svara på frågor som i stort går utmed den linje som redan finns
utskriven. Samtalet börjar med makroinspirerade frågor för att sedan övergå till
mer konkreta spartips kring ”favoritbolag”. Mest påfallande ter sig emellertid
ännu ett aningen pinsamt försök till att få ur åhörarna något som helst
engagemang. På Claes utbasunerade fråga – med svar enligt handuppräckning
– kring hur många som tror att ”börsbotten är passerad” svarar han efter snabb
överslagsräkning att cirka sju-åtta-nio procent tror det. Frågan kompletteras
med en undersökning på twitter för att fler ska delta. I samband med detta
kommenterar en av gästerna undersökningen med följande utsaga:
Jag tror inte att vi är tillräckligt entusiasmerande här. Hade du ställt
frågan tvärtom hade det varit lika många som svarat det.

Utspelet är humoristiskt men samtidigt ärligt och jag tror att analysen är korrekt.
Responsen på den smått sarkastiska kommentaren är i publiken obefintlig. På
scen följs den däremot av försiktiga och smått osäkra fniss som bidrar till att
rubba stämningen åt det mer pinsamma hållet. Isolerat är företeelsen antagligen
föga kontroversiell men placerat i det bredare sammanhanget är den däremot
uttryck för något långt mer generellt: känslan av ointresse. Temat har varit uppe
tidigare och utgör ett så kallat signum för sparmässan. Kanske är det också detta
som gör att evenemanget uteblev följande år, trots att Claes senare kom att
avsluta kvällen genom att utropa ”på återseende” inför nästa år. Innan avslut
hann panelen dock också med att diskutera ekonomi. Jag vill här lyfta fram ett
tema som figurerat genomgående under hela kvällen men som nu träder fram
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mer explicit. Temat kan summeras som ekonomins självklarheter och
förgivettaganden. Vad jag menar med detta illustreras av följande tre exempel.
Kontexten för det första är Claes anförande inför kvällens sista akt. Han och
Patricia diskuterar kort sina aktieinnehav innan de konstaterar att svenska folket
är oroliga efter det senaste årets turbulens på börsen varpå Claes lyfter fram ”att
vi kanske inte törs äga aktier, men ändå behöver vi det för att få tillväxt”.
Meningen är märklig och det är, även efter flera så kallade omlyssningar, svårt
att avgöra vad som åsyftas med just ”tillväxt”. Ordet ”behöver” betonas starkt
och uttalas långsamt. Att vi behöver någonting framstår därmed som solklart.
(Man får känslan av att annat är att betrakta som minst sagt korkat). Frågan är
dock vad vi behöver. Någonting fundamentalt ligger uppenbarligen bakom
utspelet men exakt vad är långt mer ovisst. Svaret kan ta endera av två vägar,
antingen ett individuellt eller samhälleligt. Det konstateras att vi är rädda för att
investera i aktier men att vi behöver det för att få tillväxt. Behöver det personliga
kapitalet med nödvändighet växa, och måste det i så fall göra det genom
aktieinnehav? eller: Måste vi våga investera för att samhällets tillväxt inte ska
avstanna? Båda vägarna ter sig möjliga, men också anmärkningsvärda. Varken
växande privat kapital eller allmän ekonomisk tillväxt är några
naturnödvändigheter.
Mitt andra exempel är hämtat från svaret på de första frågorna under sista
akten. Svarare är en fondförvaltare och frågorna handlar om makroekonomi.
”Vad är du orolig för?” ställs och svaret inleds med att lyfta fram ”Kina”,
”minskande tillväxt” och ”Brexit” innan följande ord yttras ”marknaden väljer
ju att idissla problem”. Förutom som exempel på den framträdande roll som
tillväxt spelar illustrerar yttrandet också en kompletterande föreställning.
Marknaden tillskrivs i uttalandet egen subjektivitet. Fenomenet är både
gammalt och välkänt (jfr Viscovi, 2006). Att ”marknaden väljer” att idissla på
samma sätt som en, säg, ko eller människa är intressant. Bilden av marknaden
som någonting autonomt och närmast mytiskt återkommer. Aningen senare
hyses bland annat oro ”för de saker som kan vara farliga för marknaden”. Vad
som avses är inte rovdjur eller några andra vilddjur.
Det tredje utspelet är en vidareutveckling från föregående fråga. Claes följer
upp vår oro genom att betona att fondförvaltare trots allt investerar: ”Vad får
dig att köpa?” säger han. Med finurlig stämma och smått ironisk blick blir svaret
”Om investerarna sätter in pengar måste jag köpa, jag får inte sitta med kassa
utan måste investera pengarna”. Svaret är uppenbarligen retsamt menat och följs
upp med en kortare utläggning om att svenska småbolag går bra. Jag vill
däremot dröja kvar vid ironin. Inte på grund av att den eventuellt är rolig utan
därför att den är sann samtidigt som den pekar på ett större sammanhang.
Fondförvaltare måste investera, privata sparare, alternativt samhället, behöver
tillväxt och marknaden väljer själv. Det ekonomiska livets elementära former
är med andra ord både opersonligt och ofrånkomligt. Ekonomins regler framstår
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däri som både självskrivna och sanna. Det som återstår verkar vara att placera
sig i ledet.
Efterföljande diskussioner består mest i siande om upp- och nedgångar. I
fokus för dessa står allt ifrån marknader till råvaror och aktier. Det är däremot
inget snack om att det är en gissningslek som försiggår. Expertisen är inte
tvärsäker, och låter ofta meddela detta verbalt. Ett genomgående tema tycks
också vara ett slags ekonomisk ”objektivitet”. Spelbolag, med tillhörande
växande marknader, diskuteras flitigt. Tidigare under kvällen avhandlades
också de numera börsnoterade välfärdsbolagen, bland annat tillsammans med
ordförande för en svensk förening för riskkapitalbolag. Båda dessa exempel är
välkända moraliska minfält där traditionella etiska och medmänskliga frågor
ställs på sin absoluta spets. På scen är man dock varken för eller emot; etiska
vinklar avhandlas ej, det enda som räknas är riskprofiler och som sådana är
branscherna än så länge snäppet mer problematiska än flertalet övriga.
11.
Några minuter innan stängning lämnar jag sparmässan. I handen bär jag – likt
många andra – en påse sparlektyr. Huruvida det är räntesatser, grafer och
stapeldiagram vi medtar hemåt är däremot, vill jag påstå, fortfarande en öppen
fråga. Den information och det bemötande som sparmässan förmedlade är trots
allt inte mer exklusivt än det man kan möta genom kontakt via telefon, hemsidor
eller fysiska rådgivningsmöten. Sparmässan kan som jag ser det läsas som
någonting helt annat. Försiktigt har jag prövat tolkningar som har gjort gällande
att evenemanget bär på egenskaper och innehåller symbolik som drar i delvis
olika riktningar. Innan jag lägger fram en övergripande tolkning är det på sin
plats med en kortare summering av de rön som än så länge har ventilerats.
Först ut framförde jag en antydan om att Globen trots allt också är ett
idrottsligt rum där glädje, hopp och förtvivlan frodas. I den märkvärdiga
byggnaden strömmar människor samman för att bevittna hur deras hjältar slåss
mot andras. Den passionerade stämning och intensiva atmosfär som omger stora
idrottsevenemang i avgränsade lokaler infann sig som bekant inte denna kväll.
Globen kännetecknades snarare av en mer kultiverad stämning där allvarliga
ansikten lyssnade till samtal och expertutlåtanden på långt mer sofistikerade sätt
än vad som är fallet vid idrottstävlingar.
Därefter riktade jag uppmärksamhet på sparmässans monetära stämpel. Vad
som i grunden avhandlas är trots allt hur pengar kan, och skall, bli mer pengar.
Den mer instrumentella inramningen resulterade i en kritisk vändning i vilken
begreppet finansialisering och den marxistiska idétraditionen agerade
ledstjärna. Det finansiella subjektet som likt homo oeconomicus enbart har sin
pengapung i åtanke för tankarna till en tämligen dystopisk bild av sparmässan.
För att återknyta till temat ocker är föreställningen att ocker är av ondo och
därför bör bestraffas i stort överspelad. Sparmässan vittnar om att vi inte bara
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accepterar ockrare utan även offentliga tillställningar konstruerade kring
fenomenet.
Resonemanget för oss tillbaka till uppkomsten av det moderna kapitalistiska
samhället med tillhörande omvälvningar. I renodlad och vulgär version kan
denna historia begripliggöras genom att anspela på hur Gemeinschaft har gett
vika till förmån för Gesellschaft. Förr var tiderna fattiga och oskyldiga.
Människor bodde i stugor eller i diken på landet, var smutsiga och sjuka och
räknade inte livet på sedlar. Alla kände alla och den stora staden med fler än en
handfull hus låg ett par timmar bort med häst och vagnfärd. Att tjäna pengar på
sin nästa var då en av dödens synder. Skyskrapor och digitala handelsplatser var
heller inte några påtänkta utopier. Att kapitalets kraft skulle kunna frigöra
omställningar av modernitetens magnituder lär ha varit otänkbart. Från denna
vinkel är det möjligt att läsa sparmässan som en materialisering av Gesellschaft
regisserad av penningens enorma inflytande på civilisationens framväxt. När
inte bara kapitalister är investerare utan även gemene medborgare är kampen –
och berättelsen – om Gemeinschaft och Gesellschaft en avlägsen historia.
Gesellschaft har en gång för alla vunnit och det är fritt fram för alla att tjäna
stora pengar. Kanske är det rentav den i Globen deltagande besökarens innerliga
strävan. ”Det är därför vi är här idag”.
Så som jag ser det förbiser alla mer eller mindre entydiga tolkningar i sådan
anda sparmässans sociala dimensioner. Det strikt ekonomiska och
individualistiska betraktelsesättet drar stora växlar på en smal del av tillvaron
och förbiser det sociala livets former. Grabbgänget möts och snackar stereotypa
saker så som bärs och sport snarare än pengar. Somliga engagerar sig i kollektiv
bollkastning och skrattar i grupp. Vidare framstår själva fenomenet mässa vara
regisserat för att tillvarata människans mest elementära sociala beteende –
mötet, ansikte mot ansikte, med tillhörande interaktion. Till detta kan vi också
räkna in att flertalet besökare explicit kärleksförklarar en viss fondförvaltare via
twitter. I Gesellschaft skymtar fortfarande Gemeinschaft, om än kanske i
pseudo-form (jfr Asplund, 1991, sid. 56).
Från Gemeinschaft är steget inte särskilt stort till Fredrik Nilssons (2003)
tolkning av ett antal mindre aktieträffar i vilka han såg spår av klassisk svensk
folkrörelsetradition. En ideologisk manifestation av nyliberalism och
marknadsutopi fanns visserligen där men spelade i folkets hjärtan en
undanskymd roll. För egen del skönjde jag på sparmässan inte några
medmänskliga visioner. Ej heller rester av något som skulle kunna liknas vid
folkrörelse eller föreningsliv. Globen var ingen plats för hjärtliga diskussioner
där alla känner alla och tillåts komma till tals. Rösterna var bestämda på förhand
och endast smärre avstickare var tillåtet. Etiska spörsmål hade dessutom
framstått som frånvända den ekonomiska verkligheten. Vinst och tillväxt
framstod alltjämt som sanningen. Storleksfaktorn spelar naturligtvis in och
mindre träffar arrangeras fortfarande. Det är inte omöjligt att dessa passar rakt
in i Nilssons modell. På det stora hela vill jag däremot företräda, och framföra,
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en annan tolkning än den som kanske skulle vara möjlig att kopiera från
Nilssons bok.
Om vi dröjer kvar vid det faktum att sparmässan i stort trots allt handlar om
pengar finns det en väg som ännu inte har beträtts. Mats Lindqvist (2001) lyfter
fram en allmän tendens att likna aktiehandel vid spel. Liknelsen är poängrik inte
minst eftersom svenskarna har en förkärlek till tips, trav och stryktips (se sid.
46). Därtill ska det påpekas att till och med vissa representanter från fondbolag
och annan expertis kan tänkas skriva under på den (jfr sid. 95). Emellertid är
sparmässan i grund och botten en samling människor. Mig veterligen anordnas
inte tipsmässor i den omfattning som här har skildrats. Alternativet skulle då
vara att likna tillställningen med exempelvis en högljudd travtävling på
Solvalla. Ger vi oss i kast med detta blir skillnaderna är uppenbara. Dels på
grund av den ”allvarsamhet” som trots allt omger de teman som avhandlas på
sparmässan, men också på grund av den mer kortsiktiga eufori som tenderar att
infinna sig vid den typen av event. Spel och travtävlingar illustrerar då långt
mer än tur, tips och storvinster.
För att mycket kort referera Fjodor Dostojevskijs (1993) mästerliga
illustration av Spelaren tycks han skildra något fundamentalt annorlunda som
kännetecknande för ”spelet”. Dostojevskij gestaltar manin och den närmast
metafysiskt lustfyllda kraften som kan övermanna en spelare. I sådana stunder
tillhör liv, kärlek och kamrater en annan värld. Upprymdheten vet inga gränser
och spelet handlar då inte om att vinna, utan om att spela vidare. Liknande
känslor infinner sig med stor sannolikhet även hos vissa aktiehandlare. Det är
däremot uppenbart att sparmässan inte var deras tillställning. Sparmässan var
till för övriga aktiehandlare; de som lugnt och stillsamt lutade sig bakåt och lät
Globen säga sitt.
Om vi ger röst åt ytterligare några stämmor från twitter står det återigen klart
att sparmässan inte bara uppmärksammas för det ekonomiska innehållet. Likt
alla evenemang, gissar jag, är det sålunda inte uteslutande det huvudsakliga
”temat” som lockar och berör. Uttryck, intryck och utspel rör sig dock över hela
fältet och det torde i slutändan vara den unika individualiteten som sätter punkt
och gränser för den egna upplevelsen. Alla lär ha en egen upplevelse av
sparmässan. Ett återkommande drag är emellertid att sparmässan betraktas och
behandlas som ett slags underhållning. Några röster uttrycker sig såhär:
På plats, redo att bli dazzled.
Bra drag på årets Avanza Forum! [bild på scen]
Pustar ut efter ytterligare ett fantastiskt avanzaforum ser fram emot
att se hela showen på youtube sen.
Vilken tid kliver kung lantto upp på scen?
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Oanat politiskt korrekta intervjuer. Skittrist tyvärr. Återkommer
angående kvalitén på gratis-maten.

Hos, vad jag tror är, arrangörer och/eller fondbolag är orden mer finansiellt
trimmade men anspelar på samma tema:
Tre timmar kvar tills finansvärldens Woodstock går av stapeln!
Årets finansiella Woodstock Avanzaforum i Globen på tors! […]

Sparmässan i Globen liknas alltså vid en musikfestival, tillika en av historiens
allra största. Däremot var det inte sex, droger och rockmusik som lockade. Att
på basis av uttrycken ”drag”, ”kliva upp på scen” och ”pustar ut” ange eller
uttyda exakt vad som avses är minst sagt lurigt. Tankarna går onekligen till
evenemang av väsensskild karaktär från de som handlar om pengar och åter
mera pengar. Tituleringen mysterium förefaller vara befogad – eller i alla fall
möjlig.
Sammantaget är det inte helt enkelt att spalta upp en helhetlig tolkning. De
riktningar som hittills har prövats går därtill väl ihop med de aspekter som jag
lyfte ut, för att begripliggöra människans relation till finansiella marknader, i
bokens tredje kapitel. En sparmässa är alltjämt någonting annat än ett simpelt
bankmöte. Den kollektiva stämpeln och galet stora lokalen signalerar klart och
tydligt att någon slags gemenskap utöver det vanliga utspelar sig. Årets
finansiella Woodstock – med drag och show – är minst sagt en märkvärdig
social sammankomst.
Det är även möjligt att läsa alltsammans som ett slags utbildning eller fostran.
Programledarna talade om tips och idéer, den utskickade inbjudan likaså. På
scenen mötte man såvitt jag förstår förstklassig expertis. Förutom att lära mer
om nya bolag och tekniker siades det även om människans ekonomiska
framtidsutsikter. För den som var extra intresserad av olika specialfall – kanske
lockades någon av exempelvis fonder på asienmarkanden – fanns kunniga
kontakter att tillgå. Mer allmänt kan man läsa sparmässan som ett nydanande
exempel på hur gemene man utbildas och fostras till en duktig sparare och
investerare.
Härifrån ligger maktaspekten nära till hands. Är samtalen och
manifestationen inte att betrakta som ett tämligen ideologiskt spektakel? Vad
för slags medborgare och medmänniskor skapas egentligen på den här sortens
tillställningar? Förr ombads och förväntades man mest arbeta och sköta sitt. Har
inte någonting fundamentalt förskjutits – och vilka subjektiviteter formas
respektive frodas i denna sköna nya värld?
En mer välvillig läsning betonar det individuella bejakandet av möjligheter
som besökarna försöker tillvarata. Tiderna och förutsättningarna ändras och de
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ekonomiska kraven på individen har växt sig allt större. På sparmässan kan man
följa och skåda de som tar ansvar och gör sin plikt för att tillgodose både sina
egna behov och det nuvarande systemets. Under en given tid existerar alltid för
individen ett visst antal potentiella vägval. Att aktivt engagera sina sparpengar
kan ses som ett sätt att förvalta samtidens inneboende möjligheter på ett smart
sätt.
Sparmässan kan begripliggöras utifrån samtliga aspekter, om än var och en
för sig. Den tolkning som står att läsa i nästa kapitel kullkastar inte detta. Istället
förmår den binda samman alla delar i en ännu större helhet. Så ser i alla fall
ambitionen ut. Tolkningen kan övergripande summeras och skrivas ut i mycket
komprimerad form. Tar jag hjälp av bara ett fåtal ord lyder den: sparmässan
kan ses som en gudstjänst.
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Kapitel 6. Tolkning
I detta kapitel framlägger jag den övergripande tolkningen av sparmässan.
Kapitlet kommer med fem underrubriker. Under den första följer ett
förtydligande av den efterföljande tolkningens natur och ett omnämnande av
dess huvudsakliga inspiratör. Kort sagt är tolkningen utvecklad med stöd i ett
analogiresonemang. Under den andra och tredje rubriken skriver jag fram
tolkningen genom att belysa sparmässans form och mening i förhållande till en
gudstjänst. I det fjärde avsnittet diskuterar jag den ekonomiska anda som
sparmässan och samhället manifesterar. Under den sista rubriken diskuterar jag
det tidigare anförda temat osäkerhet genom att likna det vid ett slags tvivel.

Analogi
Ovanstående kapitelrubrik – Tolkning – kan vid en ytlig betraktelse framstå som
felplacerad. Redan i metodkapitlet postulerade jag att all text och alla
åskådanden är uppbyggda utifrån just tolkningar. På denna grund kan man säga
att jag ägnade praktiskt taget hela det föregående kapitlet om sparmässan åt
tolkningar av olika slag. Med referens till Geertz (1973) och täta beskrivningar
stämde jag in i tesen att alla meningsfulla beskrivningar består av tolkningar.
En blinkning är inte bara en blinkning; den kan vara en flört eller en signal om
än det ena än det andra, kanske var den medveten, kanske omedveten. Den
tolkning som framförs i detta kapitel motsäger varken detta eller någonting
annat som tidigare sagts. Vad jag presenterar är istället en övergripande
tolkning: en som knyter samman alla, än så länge, mer eller mindre fristående
delar till en meningsfull helhet. Med detta rör vi oss så att säga mellan olika
nivåer i tolkningsspiralen. Den helhetstolkning som här tar form lanserades i
komprimerad form i det föregående kapitlets avslutning. På den sista raden
kunde vi läsa en tolkningens nyckelpassus: sparmässan kan ses som en
gudstjänst.
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Innan jag låter vidareutveckla tolkningen vill jag inflika en anmärkning
angående förhållandet mellan Kapitel 6 – Tolkning – och Kapitel 7 – Tvivel.
Föreliggande kapitel kommer företrädesvis fokusera på att knyta samman de
lösa trådarna till en helhet. I nästkommande kapitel tar jag ytterligare ett varv i
”spiralen” genom att förankra tolkningen i bokens övergripande syfte:
relationen mellan människor och finansiella marknader. Med inspiration i den
tolkning som utvecklas i detta avsnitt tar jag där ännu ett helhetsgrepp på
förhållandet. Innan dess återstår att belysa de insikter som sparmässan födde.
I bokens andra kapitel, om hermeneutik, introducerade jag begreppet
metamorfos (Asplund, 2003). Med detta avsågs poängfulla omskrivningar av
studieobjekt med syfte att generera insikter snarare än att åstadkomma förment
objektiva återgivningar av desamma. Begreppet har inspirerat en omläsning av
sparmässan. I samband med introduktionen av begreppet metamorfos
poängterade jag att det inte existerar några manualer beträffande hur man
genomför en fullgod omskrivning. Mer än något annat är det fråga om en
skapande handling.
Formuleringen: sparmässan kan ses som en gudstjänst, är nyckeln. Genom
den tar jag sikte på den eventuella poängrikedom tilltaget öppnar för. Anförda
resonemang behandlar de båda sociala fenomenen – dvs. sparmässan och
gudstjänsten – som analoga. Vad som avses är alltså en retorisk liknelse mellan
två sociala företeelser med syfte att göra poänger och skapa förutsättningar för
nya insikter. Tolkningen strävar med andra ord inte efter att blottlägga en
förutsatt inneboende essens eller liknande. Sparmässan ska heller inte förstås
som en plats för dyrkan av pengar eller dylikt i bokstavlig bemärkelse.
Ett sätt att formulera en analogi är enligt formeln: A är för B vad C är för D.
Låt oss ta ett exempel för att undvika missförstånd. Skolan kan ses som ett
fängelse – eller – skolan är för barnen vad fängelset är för internen. Med detta
underförstås att skolan inte är ett fängelse. Vad som utgör kärnan i analogin är
således likheten mellan de båda fenomenen. Både skolbarn och interner är
inspärrade och berövade sin frihet. Ansvarig utgivare för båda är dessutom
staten. Vidare håller sig båda inrättningarna med formellt utbildade vakter som,
förutom att övervaka och rapportera eventuella snedsteg, även har i uppgift att
uppfostra intagna med syfte att underlätta anpassningen till samhällets krav.
Och så vidare. (Gränsen mellan analogiska och metaforiska resonemang ter sig
för mig delvis flytande. En metafor sker vanligtvis, inbillar jag mig, rakare och
mer oprecist, läs: A är B – eller: skolan är ett fängelse. Därmed kan man också
tänka sig att en metafor spelar mer på abstrakta poänger än på reella likheter.
En god skolmetafor kunde kanske vara: skolan är ett paradis, eller kanske,
skolan är en vacker blomma i ett land annars härjat av ogräs.)
I analogin ovan, enligt vilken skolan och fängelset spelar huvudrollerna, är
det möjligt att läsa in ett slags kriterium som säger något om huruvida en analogi
är bra eller dålig. I en analogi är det bra om mönstret eller formen mellan
objekten är snarlika. Vidare är det också gott om objekten har likartade syften
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eller mening. Både skolan och fängelset stänger folk inne i byggnader med hjälp
av vakter och strikta regler samtidigt som båda handlar om uppfostran mot ett
fullgott framtida medlemskap i samhället. Tolkningen som följer är genomförd
med dessa båda kriterier i åtanke, därav rubrikerna ”form” respektive ”mening”.
Angående terminologin ska ingen större vikt fästas vid varken form eller
mening. Bäggedera kan tänkas peka i riktningar och aktualisera anspråk
tolkningen inte förmår leva upp till. Det ska därför påpekas att andra ord hade
kunnat användas i deras ställe. Vad gäller ”form” vill jag mest anspela på yttre
och formella omständigheter. Dessa är förhållandevis enkla att bena ut. När det
kommer till ”mening” är saken delvis annorlunda. Möjligen kan man summera
det som att jag där tittar mer på innehåll, underliggande antaganden och
existentiella teman. Namngivningen är hursomhelst inte det centrala. Viktigare
är vad som står i texten och vem som har varit min huvudsakliga inspiratör vid
tolkningsarbetet.
Tolkningen är djupt inspirerad av en samhällsvetenskaplig gigant, nämligen
Emilé Durkheim. Detta ska inte missförstås som att jag därmed ”applicerar”
hans teori eller tar hans positioner för evigt sanna. Min hemort, i den mån man
överhuvud ska tala om sådana, är inte vare sig positivism, strukturalism,
funktionalism, sociologism eller vadhelst annat man tillskriver Durkheim. I
botten arbetar jag fortfarande utifrån en hermeneutisk grund. Med andra ord
lånar jag tankar och viss terminologi från teoretikern för att poängfullt belysa
och diskutera ett socialt fenomen av intresse.
Av detta följer att jag inte har för avsikt att här redogöra för teoribildningen
i detalj. Ej heller är det min ambition att så att säga ”testa” teorin mot mitt
material med syfte att verifiera eller falsifiera eventuell sanningshalt i realistisk
eller överensstämmande bemärkelse. Vad jag har arbetat med är att låta Emilé
Durkheim, och närmare bestämt boken The Elementary Forms of Religious Life
från år 1912 (på de fåtal platser där explicita referenser och citat förekommer är
det till den engelska utgåvan från 1995 i översättning av Karen E. Fields), prägla
mitt analogiresonemang med syfte att försöka se nytt.
Mer konkret innebär detta att jag läser både sparmässan och gudstjänsten som
ritualer i en bemärkelse inspirerad av den nyssnämnda boken. En längre
utläggning kring vad som utmärker en ritual och den av Durkheim formulerade
religionsteorin står att läsa i Appendix. För att ta del av tolkningen ska detta
däremot inte vara nödvändigt. Texten avkräver inte läsaren några som helst
förkunskaper. Med en annan formulering kunde man säga att jag tar mig an ett
slags gestaltning färgad av teorin. Använda begrepp med tillhörande innebörder
– så som att en ritual ska vara avgränsad i tid och rum, och att religion indelar
världen i heliga och profana ting, eller att det med religion följer
trosföreställningar som bäddar för handling – ska framstå som klara och givna
av kontexten. Tanken är att sammanhanget snarare än definitioner ska ge
tolkningen och den använda terminologin liv. På denna grund brukar jag ord,
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resonemang och begrepp från boken utan referensangivning. (Exakta
sidhänvisningar förekommer endast i undantagsfall.)
Bitarna i teoribildningen är förhållandevis lättillgängliga. Vad som utmärker
teorin är framförallt hur de är sammanpusslade. Också i detta avseende har jag
inspirerats av Durkheim. Kanske kunde man säga att jag plockar upp bitarna
och pusslar dem samman mot ett nytt fenomen och på en annorlunda spelplan
för att svara på en annan frågeställning än den som teorin ursprungligen sökte
möta an. Det ska under inga omständigheter förglömmas att den fråga jag ämnar
skapa ett svar till rör människans osäkerhet gentemot finansiella marknader –
den frågan är fortfarande forskningsproblemet.
För att undvika missuppfattningar vill jag en sista gång understryka att jag
läser sparmässan som en ritual. Detta ska inte förväxlas med att sparmässan är
en ritual. Min ingång är alltjämt att sociala fenomen kan förstås och läsas på
många olika sätt varmed tolkningen syftar till att bana väg för en förståelseakt
som erbjuder en ny aspekt på osäkerheten, inte att klargöra sparmässans för
evigt sanna natur. Observera att jag i framställningen som följer kommer att
uttrycka mig kraftfullt snarare än milt och försiktigt. Syftet med analogin är att
skapa effekt, inte att ta det varligt enligt devisen: å ena sidan å andra sidan å den
sidan. En metamorfos fungerar bäst, tror jag, om den rör sig ledigt och framställs
med övertygelse samt en provokativ touch.
Apropå det religiösa temat inleder jag med att redogöra för ett besök på en
gudstjänst. Möjligen kan tilltaget, alternativt den beskrivning och tolkning som
därur följer, uppfattas som provocerande; kanske tar en kristen läsare rent av
illa vid sig. Att förnärma någon är inte min avsikt, i själva verket hyser jag stor
respekt både för religiös utövning generellt och den Svenska kyrkan. Ifall någon
undrar är jag själv både döpt, konfirmerad och medlem i den gamla svenska
statskyrkan.

Form
1.
Storgatan i Växjö gör så att säga skäl för sitt namn. Den lägger inte bara ett par
kilometer under sig, utan binder även ihop stadens två kända samlingspunkter:
köpcentrumet Grand Samarkand och stadskärnan. I ena änden figurerar
rondellen som leder bort till det moderna konsumtionscentret. Hos den andra
återfinns historiens dito: Stortorget. Den som företar sig en promenad utmed
Storgatan med riktning från nytt till gammalt rör sig förbi två stora idrottsarenor,
vidare över en vältrafikerad korsning och genom en jättelik allé innan vägen
som hyser fordon övergår till gågata.
Väl där tar stadens kullerstensprydda promenadstråk vid. Gatan löper utmed
restauranger, butiker och frisörsalonger innan vägen till slut breder ut sig på det
stora torg som länkar samman den massiva residensbyggnaden med det
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praktfyllda stadshotellet. Marknadsplatsens mest iögonfallande byggnadsverk
ligger dock inte tätt intill utan ett knappt kvarter bort. Det utmärker sig redan
när torget öppnar sig. Över hustaken reser sig en röd tegelkonstruktion som
växer vidare upp i två jättelika mörka spetsiga spiror som entydigt pekar rakt
upp mot himmelriket. Byggnaden blickar med hjälp av de två tornen vaksamt
ut över torg och stad. Tornen röjer inte bara dess historia utan utgör samtidigt
en omisskännlig brytning med det i övrigt moderna samhället. Fasadens
rödaktiga tegelfärg reser sig högt och kraftfullt på ett sätt som närmast påminner
om sagolika fantasier runt avlånga, ovala och cirkulära fönster. Konturerna av
kraftiga valv, meterhöga men välkomnande ingångar, och torn som växer
samman med landet ovanför utmärker inte bara byggnaden som sådan utan
också den tid som långsamt försvunnit och alltmer kommit att betraktas som
mörk och medeltida. Lite tillspetsat skulle man kunna säga att vi inte längre är
där, utan någon annanstans.
Efter en längre promenad slår jag mig ner på en bänk i den intilliggande
parken och låter blicken syna varje del av konstruktionen. Utsikten är mäktig
och för någon minut lyckas jag stänga omvärlden ute. När jag efter en stund
spetsar öronen möts jag först av fåglarnas sång innan en annan ton sakta gör sig
påmind. Ljudet av fordonströmmen på vägarna är tillräckligt vardagligt
bedövande för att det ska undgå öronen. Bilar hörs inte, förrän man lyssnar.
Hastigt försvinner fåglarnas sång och vägarnas musik; de mörka tornen och den
röda fasaden bär upp en klocka som sträcker sig efter mer än tiden. Klocksången
påminner om forna tider och bjuder för dagen in till en gemensam stund
långtifrån allt utanför. Klockan närmar sig elva och almanackan visar röd dag.
Huvudingången är avstängd; fasaden renoveras och byggnadsställningar
skymmer porten in. Undertecknat fastighetens ägare står det på en högt
hängande skylt att läsa: ”Gud håller ställningarna”. Jag går fram till den sida
som tittar ut mot parken. I den pågår alltjämt vardagslivet; somliga fikar
picknick medan andra motionerar med hörlurar, några cyklar och vissa barn
åker vagn samtidigt som andra leker fritt i gräset.
Det är inte tomt på folk men långt ifrån späckat och någon kö för att komma
in är det aldrig tal om. Jag flyter lugnt och stillsamt med några besökare in
genom den öppna sidodörren. Dagsljuset byts omedelbart mot ett mörkare och
mer stämningsfullt sken. Vad som fångar uppmärksamheten är dock varken ljus
eller besökare utan de pelare, valv och utsmyckningar som tillsammans skänker
insidan karaktär. Takhöjden är brutal och byggnadsverket väcker något till liv
inom mig. Stenväggarna som reser sig upp i valven och ner igen genom pelarna
bär vit färg. Golvet består av stadiga marmorplattor i grått som här och var bryts
i mörkare mönster. Kring sidorna står stolar utsatta och i mitten pekar ljusgrå
bänkrader mot den centrala punkt som vilar ett par trappsteg ovanför golvplanet
och liksom formar en scen.
Från huvudingången och tvärs igenom salen gör bänkarna plats för ett slags
huvudstråk som pekar ut själva ”scenen” och det glaskonstverk som skymtar i
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bakgrunden. Konstverket är ett slags jättelikt skåp med tre sidor i färgat glas där
mittpartiet sticker ut i och med två över varandra målade vita linjer, den ena
vertikal och den andra horisontell. Framför skåpet står en guldig bänk vars
intilliggande område är avskärmat med hjälp av knäpallar i en cirkel format likt
ett staket. Från tak och valv hänger mäktiga ljuskronor som lyser upp den minst
sagt märkvärdiga byggnaden.
2.
Besökarna är av olika kulör; män och kvinnor, unga som gamla, även om
ungdomen tenderar att vara underrepresenterad hos de cirka hundrafemtio
besökarna. Generationen över sjuttio är i övertag. Finkläder pryder de äldre
människorna och av männen bär flertalet kostym, alternativt kostymbyxor och
skjorta. Också den yngre generationen är på plats; flickor och pojkar i
femtonårsåldern sitter tålmodigt och väntar på bänkraderna. Senare får jag veta
att de deltar i den ceremoni som är avsedd för unga och blivande medlemmar.
Ungdomarnas kläder är vardagliga och utmärker sig inte nämnvärt.
Vid bänkraderna stockas det. Orsaken är utdelning av böcker med tillhörande
”programblad”. Jag tar emot lektyr och blir samtidigt hjärtligt välkomnad av två
kvinnor, den ena i medelålder och den andra i pensionsålder, innan jag försiktigt
tar mig vidare och slår mig ner i de bakre raderna. Det var längesedan jag
bevittnade en sådan här tillställning och min spontana känsla för förväntat
uppförande och händelseförlopp var, och signalerade, viss osäkerhet. Det visade
sig att min förvirring och oro till viss del var obefogad. Folk rörde sig lika
kroppsligt försiktigt som jag själv precis hade gjort i samband med att jag tog
plats och slog mig ner. Yviga och högljudda rörelser förekom inte och det fanns
en distanserad respekt för allas personliga integritet. Några frågor eller längre
artighetsfraser kom aldrig på tal.
Varje bänkrad utgjordes av en enda lång sits varpå man kan tänka sig att viss
närhet skulle kunna infinna sig. Verkligheten var en annan. Det par som slog
sig ner vid sidan av mig placerade sig minst två meter bort och markerade sin
närvaro (alternativt frånvaro) med en diskret men vänlig nick. Det var
visserligen långt ifrån fullt i de bakre raderna men även i de främre leden
uppvisades en viss motvilja till fysisk kontakt. Respektfulla nickar och viskande
hälsningar var det som bjöds. Kroppar stöttes inte mot andra och den viskande
samtalstonen framstod både som regel och norm. Stämningen var med andra
ord lugn, respektfull och kultiverad.
Jag placerade sångboken framför mig och tog upp vad jag först trodde var
programbladet. Framsidan bestod av text och en bild med två symboler: en gul
blomma och en grov träpinne på vilken det hängde en man. Blomman berättade
att programbladet var återanvänt och texten under den löd ”påsktiden”. De
korslagda pinnarna och mannen var anledningen till att vi var där. Det så kallade
krucifixet är en symbol för det lidande guds son genomled för människorna.
Mer specifikt illustrerar det hur människorna lät spika fast hans händer på en
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planka där han sedan hängde tills livet gick ur honom. Under ”påsktiden” firar
man hur guds son led på korset, dog, och sedan, levde upp ifrån de döda. Den
mässa jag var i färd med att bevittna utspelade sig inom ramen för samma intrig.
Efter lidande, död och uppståndelse valde Jesus att stiga upp i himmelen för att
där, på gud faders högra sida, komma att döma levande och döda. Dagen till ära
firades Jesus Kristus färd till himmelen.
Berättelsen är våldsam men gripande. Programbladet avslöjade inte mycket
mer om saken utan visade sig innehålla några kortare texter inom ramen för
samma övergripande berättelse som ovan samt ett slags schema över hur
firandet skulle gå till – hade det varit ”påsk”. Mina tankar avbröts av att en
längre man iklädd vit heltäckande dräkt tog plats i centrum vänd mot åhörarna.
Med stark och trygg stämma hälsade han alla hjärtligt välkomna. Några minuter
senare fylldes salen av kraftfull musik spelad på orgel. Ansvarig för musiken
var en kvinna bakom vilken en yngre man också spelade ett instrument. I takt
med att musiken spelades tågade en samlad trupp fram mellan bänkraderna. Vi
reste oss upp, tog fram sångböckerna och föll trevande in i låten. Någon vidare
sång var det inte tal om. Våra stämband vibrerade halvhjärtat, om ens det.
Förutom vita dräkter utmärktes tåget av ungdomar iklädda heltäckande röda
kostymer av liknande sort som de vita.
3.
Efter intåget tog en av de ansvariga till orda inför folksamlingen. Efter några
fina ord om det unika med dagens tjänst till Guds ära bad vi tillsammans om
förlåtelse. Några stämde sedan in i en förfrågan om helande och rening för att
våra hjärtan skulle kunna finna ro. Detta följdes upp av att ansvarig, till ljudet
av musik och med en prekär stämma, återigen prisade ”herren” varpå en andra
värd intog scenen. Denne välkomnade en gäst som hade till uppgift att läsa ett
stycke ur den bok som berättade berättelsen kring vilken vi alla var samlade.
Vad han sa lyckades jag aldrig fånga. Mannens klädsel stack däremot ut. Till
skillnad från föregående talare och de ungdomliga gästerna bar han vare sig
enfärgad eller heltäckande dräkt. Hans byxor var blå och av materialet jeans.
Skjortan var kort i ärmen och rutig i mönstret; färgerna var gul, vit och brun.
Med andra ord såg han exakt ut som ”mannen på gatan”.
Efter högläsningen ersattes mannen av musik. Ynglingen i grå kostym vid
sidan av scenen blåste ljud i en trumpet. Melodin som följde var annorlunda än
den föregående. Den som nu spelades var världskänd. Låten blev allmängods
på 1960-talet i en version sjungen av Louis Armstrong och titeln lyder: ”What
a wonderful world”. Melodin är vacker och budskapet är en entydig hyllning
till livet, världen och människan. Musiken följdes återigen av högläsning.
Denna gång av en äldre kvinna i svartvit klänning. Inte heller hennes utstyrsel
var i linje med övriga arrangörers. Uppbrotten med den annars smått extrema
klädkoden bjuder in till en känsla av att ”allt” och alla är välkomna – det i övrigt
strikta uppförandet till trots. Efter avslutad läsning reser vi oss upp för att sjunga
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en sång, denna gång med lyrik hämtad från sångboken, och närmare bestämt låt
nummer ett-fem-nio – Till härlighetens land igen.
Draget från den förra låten är som bortblåst och melodin är andefattig. Vad
gäller texten är inte heller den särskilt medryckande. Visan handlar om hur Jesus
reser upp till sin far i himlen medan ”berättaren” tvingas stanna kvar, ensam och
förfrämligad. Eftersom himlen ligger bortom det på jorden möjliga att nå
tvingas berättaren vända sig inåt till sitt hjärta och be varpå Guds rike blottar
sig; där finns ingen natt, gråt eller smärta. Där finns istället en glädje världen
inte förmår erbjuda. Med en mer hoppfull avslutning antyds att Jesus ska
komma tillbaka för att ge ära och sprida odödlighet.
Sångstunden följs upp av en kortare föreläsning av dagens värd. Inledningen
handlar om Jesus död och uppståndelse innan temat sakta glider över till själva
himmelsfärden. Värden reser den – i modern bemärkelse – aningen krystade
frågan beträffande resans praktiska genomförande. Färden finns illustrerad i
otaliga konstverk och flera kända målningar vittnar om hur Jesus med hjälp av
ett vitt moln mot en blå himmel tar sig upp. Enligt predikan är sådant snack
oviktigt. En av huvudpoängerna med talet är istället att påpeka hur den kristna
tron premierar andra saker än ”exakt hur det gick till” eftersom ”det inte är det
viktiga”. Den som fokuserar på exaktheter i dessa frågor kan lätt ”snubbla i
vetenskapen, teorin och tron”. Men om detta inte är det viktiga: vad är då
viktigt? Svaret står skrivet på fasaden ovanför den – för dagen – avstängda
huvudingången: ”Gud håller ställningarna”; Jesus och gud blev i och med
färden ett – och Gud är allt. Vi kan inte se eller höra honom, men vet att han
finns där. Tro handlar inte om att kunna texter utantill, utan om att känna hur
allt hänger samman och vetskapen att det är Gud som utgör länken. Gud fixar
nödvändigtvis inte allt, men han överger aldrig – gud håller ställningarna.
Talet avslutas med föregående fras och övergår då i en vacker trumpetslinga.
Detta följs av ett nytt moment enligt vilket samtliga ombeds sluta samman och
”bekänna sin tro”. Alla förväntas nu yttra de rader som den kristna läran har låtit
döpa till ”trosbekännelsen”. Jag gissar bekännelsens samtida omständigheter till
följande. Förr kunde alla den utantill. På grund av otillräcklig träning, alternativt
ointresse, är detta längre inte fallet varför den numera finns tryckt på papper.
Trots ”moderniseringen” är det likväl inte alla som bekänner, eller ens ”läser”,
tron. Flertalet är tysta, många mumlar och övriga tycks viska. Min tolkning är
att de rader som ingår i bekännelsen för flertalet framstår som tämligen
”omoderna”. Med inledande rader som ”Vi tror på Gud Fader allsmäktig,
himmelens och jordens skapare” och med ett avslut som förkunnar att vi tror på
”de dödas uppståndelse och ett evigt liv” ter det sig i vår tidsanda förståeligt att
vissa står tysta eller mumlar när de ombeds yttra raderna. Någonting ”pinsamt”
vilar över att behöva läsa stycket, i alla fall tillsammans med andra.
Vad som i sammanhanget förefaller långt mer ”modernt” är den bön som
predikas en kort stund därefter. I bönen efterfrågas hjälp i vår strävan efter en
bättre miljö varför klimatforskningen och alla som arbetar för en hållbar planet
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välsignas. Förutom miljöfrågor framförs tacksamhet för oss som mår bra. Våra
tankar stannar inte där utan går istället till alla de som tvingas arbeta under
”slavlika förhållanden” samt de offer som skördas i terrorattacker. Bönen
sträcker sig också till de i vår närhet som trots materiell framgång och välfärd
brottas med känslor av tomhet, obehag och meningslöshet i tillvaron. Tankarna
riktas också till alla som letar efter livets mening men har svårt att finna den.
Musik tar vid och vi reser oss upp. Efter avslutad sång förbereds en mindre
måltid bestående av bröd och vin. Det berättas att brödet är Jesus kropp och
vinet hans blod. Vi uppmuntras att ta oss fram för att dela måltiden och
därigenom bekänna vår tro. En majoritet av alla besökare lämnar sin plats för
att ta del av måltiden. Till ljudet av musik går folk uppför trappan och ställer
sig i kö. En längre stund passerar innan alla återvänder till sina platser, därefter
vankas avslutning. Till ljudet av en trumpet återförs tåget innan det långsamt
ringlar ner för trappan och ut mellan bänkraderna där det löses upp. Besökarna
lämnar bänkraderna och det bildas en mindre folkstoppning. Ett dovt sorl breder
ut sig och det småpratas i stilla former. Som ett sista avslut går de som vill förbi
arrangörerna och låter med en handskakning tacka för mässan. I princip
samtliga tar i hand och utbyter samtidigt några vänlighetens ord med ansvariga
herrar i vita dräkter. Några lämnar lokalen men flertalet dröjer kvar och bejakar
den inbjudan till kaffe och kaka som delgavs innan uttåget.
Kaffet är varmt och kakan hembakad. Både stämningen och ljudvolymen
ökar successivt. Överallt står folk och fikar under bekymmerslösa former. De
som har anordnat tillställningen finns tillgängliga för samtal, något som
utnyttjas nästan till fullo. Vissa sitter, andra står och några få strosar runt. Jag
gör de sistnämnda sällskap, om än ensam. Runt bänkrader och utmed väggarna
finns mycket att titta på. Allt ifrån mindre utställningar till konstverk av större
proportioner. Centrala teman återkommer.
En tavla mäter säkert tre meter i höjd. Målningen visar tolv skäggiga män
runt ett oproportionerligt litet bord. Männens fötter är bara och en av dem står
vid sidan av bordet, en bit ifrån. Han möter betraktarens blick och förmedlar att
han vet mer än övriga om vad som strax kommer utspela sig. Resterande män
blickar med stora hjärtliga ögon på den man som bokstavligen lyses upp. Av
herrarna förefaller endast en vara upplyst. Över dem brinner svagt en fackla och
på bordet ligger, vid sidan av en bägare, en limpa bröd. Den upplysta mannen
håller ena handen på brödet och reser den andra högt, som för att säga någonting
insiktsfullt. Samtidigt blickar han frågande upp, mot vad får vi aldrig veta.
4.
Den som stirrar tungt på innehållet har svårt att se några konkreta likheter
mellan sparmässan och gudstjänsten. Den som däremot låter blicken ta ett mer
helhetligt grepp har svårt att urskilja några som helst olikheter. Om vi inleder
med att betrakta de platser som huserar tillställningarna står det klart att vi har
att göra med två så kallade anomalier. Städer är anmärkningsvärda företag.
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Städer kan därtill sägas stå för ett slags totalitet. Det räcker med att gå ut genom
dörren för att möta väven av byggnader, transportmedel och människor. Lägg
till ett bakgrundsbrus som aldrig ebbar ut och vi närmar oss stadens intensitet;
omöjlig att skala bort. Man brukar säga att staden aldrig sover. Metaforiken
träffar förstås rätt. Däremot kan det vara befogat att komplettera vakenheten
med det faktum att staden också tycks andas. Likt en människa flåsar den sitt
drivmedel in och ut varmed livskraften uppstår som per automatik. Stadens
andning är på samma gång lika naturlig som omedveten. Självreflektion
försiggår inte; livet är verksamt på reflexmässig basis.
Ibland sätter människan i halsen: staden krackelerar. Ur marken reser sig
väldiga konstruktioner som bryter inte bara med omgivningen, utan också med
själva rytmen. Avvikelserna pekar på det extraordinära i tillvaron och indikerar
att livet inte bara är vardag. Understundom – på somliga platser – är det som
om andetagen är mer påtagliga än på andra håll; stunden rubbas och människan
med den. Omgivningen framstår då som alltmer avlägsen och
uppmärksamheten fångas in. Härifrån liknar Globen och kyrkan varandra. Från
en mer komparativ vinkel föreligger uppenbarligen också skillnader.
Arkitekturen signalerar både olika ursprung och värderingar. Det protestantiska
arvet har fått sällskap. Mig veterligen byggs det numera sällan kyrkor som
serverar protestantisk lära. Behovet förefaller på sätt och vis mättat. Nya kyrkor
växer däremot fortfarande upp och såvitt jag förstår kan Globen läsas som en
av de mest anmärkningsvärda.
Jag vill understryka att den nyssnämnda gudstjänsten var regisserad av
Svenska Kyrkan. Hade jag besökt en frikyrklig tillställning, alternativt en
mindre och mer sammanhållen församling, håller jag det för troligt att mina
intryck hade varit annorlunda. En gissning är att engagemang och intresse hade
varit tätare. Min närvaro hade eventuellt inte gått obemärkt förbi om jag
exempelvis sökt mig till Jehovas vittnen. I detta vilar ännu en poäng eftersom
gudstjänsten och sparmässan i detta avseende liknar varandra. Båda
evenemangen är reserverade för medlemmar men framstår likväl som mer
allmänna. Under förutsättning att något slags intresse står att finna tror jag att
”alla” är mer eller mindre välkomna. Likaledes kan de båda byggnaderna –
domkyrkan i Växjö och Globen i Stockholm – sägas vara av mer allmän
karaktär än, säg, ”Rikets sal” i Jehovas namn. Till detta kommer även att
byggnaderna och medlemsantalet är högre. Möjligen kan de rentav tituleras
folkliga.
Byggnaderna står att besöka var dag. Däremot är det bara vid speciella
tillfällen stunderna övergår i någonting extra. Förutom den rumsliga
inramningen hägrar alltså en tidslig sådan. Arbetets timmar ska vara avklarade.
Den sjunde dagen – plus röda – ska ägnas åt annat än lönearbete. Likaså vittnar
tiden efter passet ”sju-till-fyra” om att en helig gräns har träffats. Det profana
livet med frukost, transport, arbete, lunch, stress, och tillagning av kost bryts
och ett annat tar sats. Tiden förmår däremot inte ensam åstadkomma något
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radikalt brott med vardagen utan måste ta sällskap av rumsliga äventyr. På
säregna platser vid tider som ligger utom räckhåll för arbetet får livet en annan
puls.
Uppbrottet behöver däremot inte rendera i plötslig extas eller några
uppenbara glädjeutbrott. Som vi har sett är tillställningarna otvetydigt stöpta i
ett kultiverat format. Inte så att alla bär märkvärdiga kläder (även om många
naturligtvis gör det) utan snarare så att de rörelsescheman och den dynamik som
uppstår mellan besökare följer strikta – oskrivna – regler. Det pratas inte,
alternativt sällan, med någon som inte på förhand ingår i bekantskapskretsen.
Ingen höjer rösten. Kroppar som stöter ihop eller andra former av fysisk
interaktion förekommer sällan. Rent krasst är det som att synnerligen stora
folksamlingar följer och beter sig enligt lagboken trots att någon sådan inte
existerar. Spontan glädje eller andra livfulla utfall står inte med i programmet.
Likt soldater eller hundar följer vi minsta vink utan att vare sig ifrågasätta eller
utmärka oss. Man kommer och sitter och går.
Den vältrimmade skara människor som noggrant följer regler och ”håller sig
borta ifrån varandra” sköter också övrig etikett. De tar arrangörer i hand, tittar
varandra artigt i ögonen och sätter sig utan omsvep på sin plats i ”publiken”.
Skillnaden från idrottsupplevelser eller andra nöjesaktiviteter är markant.
Berusade eller engagerade personer som skrålar och på härjande manér lever ut
glädje och frustrationer i grupp hör inte hit. Våra event är väsensskilda de som
står i underhållningens tjänst.
Den kultiverade stämning och inramning som färgar evenemangen är
däremot långt ifrån kall. Överallt finns tecken på motsatsen. Allt ifrån
välkomsttal till predikningar och mingel omges av vad jag vill kalla för ett slags
värme. Arrangörerna är inga cyniker som bedrar massorna utan är välvilligt
inställda medmänniskor som sprider och engagerar sig i något de tror på.
Naturligtvis stöter man även på mindre hjärtligt bemötande i egenskap av vissa
fondförvaltare men flertalet uppvisade osedvanligt stora hjärtan av blod.
Gränsen mellan ansvariga och besökare är dock påtaglig på flera plan. Den
enhetliga klädsel som prydde mer eller mindre samtliga arrangörer gick inte att
ta miste på. Kostym i den ekonomiska världen och alban (prästernas långa vita
”skjortor”, eller ”klänningar”, i linne) i den kristna. Plaggen kan därmed sägas
symbolisera mer än enhetlighet. Kostymen agerar representant för den
ekonomiska tillhörigheten och albanen den gudomliga. Om den förra leder
tankarna till affärer och pengar illustrerar den senare en närmast motsatt
position. Mina associationer går i riktning mot renhet och enkelhet.
(Kostymen ovan ska inte förväxlas med de kläder som framförallt prydde
äldre män i kyrkan. Kostym och kostym är inte samma sak. På sparmässan är
kostymen av ny slimmad design och kommer alltid tillsammans med perfekt
strukna vita skjortor; vanligtvis följer också ett snitsigt bälte och skinande skor
från senaste kollektion. Professionalism och moderiktighet kännetecknar inte
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kyrkans kostymklädda besökare. Där signalerar kostymerna snarare ålderdom
än hipp, tidsenlig och välbeställd stil.)
5.
Till detta kommer också de mer inbjudande detaljer som signalerade att
arrangörerna visserligen var annorlunda, men inte på något överlägset vis. I
Globen symboliserade halsbrickorna att det var besökarna som ”bestämde”. Det
var för oss samlingen hade uppstått. Avanzas vd meddelade redan inledningsvis
att vi när som var välkomna att bekanta oss med mässans arrangörer. I kyrkan
tog inbjudan en annan form. I samband med att också vardagligt klädda
medlemmar tilläts hålla anföranden skapades en öppenhet. Säregna och
högtidliga dräkter avlöstes och under en tid stod ”mannen på gatan” på scen.
Också programbladen bär stora likheter. På framsidan skyltas viktiga temata.
I kyrkan påminner fronten oss om Jesus tid på korset. På sparmässan är
motsvarande dito tidigare nämnda jordglob. Symboliken drar uppenbarligen i
olika riktningar. Jesus uppoffring och människans synder har inte mycket mer
gemensamt med globalisering än att de båda utgör centrala delar i var sin
världsbild. Huvudroll i den ena är guds son och i den andra en värld som mer
eller mindre oupplösligt hänger samman. Såväl alla jordens länder som folk
sitter enligt denna bild ihop.
Förtäringen är inte obetydlig. Kaffet symboliserar förutom välvilja också
ambitionen att människor ska mötas och samtala med varandra. Avbrottet är
med andra ord inte bara till för att hämta andan, alternativt fylla på förrådet.
Under tiden av förtäring blandas alla huller om buller. Interaktionen var
visserligen långt ifrån familjär och jag tvivlar på att det uppstod särskilt många
nya bekantskaper mellan folk och folk. I centrum stod snarare arrangörerna som
frikostigt cirkulerade, redo att delta i konversationerna. Det går att läsa
tillställningarna som arrangerade för att främja vår sociala responsivitet (jfr
Asplund, 1987). För de som önskade fanns möjligheter till djupare förbindelser.
Ett underliggande budskap om långvariga och bibehållna relationer kan skönjas.
Att exempelvis ta betalt för kaffe, wrap eller kaka hade signalerat raka
motsatsen till en inbjudande gemenskap.
Samtal och kaffe var dock inte huvudattraktionen. I centrum stod scenen. De
upphöjningar mot vilka blickarna riktades var, liksom byggnaderna i övrigt,
anmärkningsvärda. Allt ifrån sittplatser till gångar och sidospår var anpassat
utefter den centrala punkt varifrån predikan och gäster avhandlades. Valv, kupol
och havet av stolar var avsedda för detta ändamål. Praktiskt taget allting på våra
platser var skapat med det övergripande syftet att samla en stor skara folk
genom att bereda dem platser att sitta nära varandra. Att sitta hemma och titta
på teve är en väsensskild aktivitet. En sändning via nätet kan aldrig göra
evenemangen rättvisa. Kollektiv samling, scen och sittplats utgör vad vi kunde
kalla för mässornas signum.
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Det som utspelas på scen kretsar huvudsakligen kring vad som sägs. För att
lätta upp stämningen används musik; sånger och instrument är till för att väcka
effekt. Populärkulturella inslag och referenser välkomnas. Musik i kombination
med märkvärdiga byggnader och interiörer skapar onekligen en unik inramning.
Låt gå för att tyngdpunkten på det musikaliska och visuella spelar i olika ligor
våra event emellan. Faktum kvarstår: inramningarna är mäktiga. Utifrån denna
hållpunkt skulle man lätt kunna tro att inramningen smittar av sig och att
atmosfären därmed sprudlar. Detta var som bekant inte fallet. Mobilsurfandet,
ointresset för frågor och ställningstaganden, glädjen vid bollkastningen,
intresset för personer som bryter med ”tristessen”, den minst sagt ljumna
sången, det kultiverade och på gränsen till högborgerliga uppträdandet vittnar
samtliga om att någon extas eller större entusiasm inte stod att finna. Det svala
intresset kan, och bör därför rimligtvis, istället betraktas mot vad som sägs.
Också här träder likheterna fram. Föremålen för talen var inte vardagliga
spörsmål, göranden eller måsten. Profana samtalsämnen är alltför triviala: stora
existentiella teman och rubriker dukades upp på borden. Frågorna som
avhandlades går aldrig riktigt att släppa, de utgör en central och ofrånkomlig
del av vår kultur och våra liv. Människor med vitt skilda bakgrunder och
förutsättningar möts sålunda i en och samma byggnad för att begrunda de frågor
ingen undkommer. Däri vilar ytterligare ett gemensamt tema.
Vi erinrar oss att Sven Hagströmer påpekade att fem nationalekonomer
lämnar sex svar på en och samma fråga. Med detta menas inte att vare sig glob
eller kyrka skulle vara fientligt inställda till vetenskap med tillhörande
representanter. (Tvärtom snarare.) Vad jag har i åtanke är istället att bilder och
svar helst inte ska avvika alltför mycket. Världen tillåts med andra ord inte att
bli särskilt komplicerad. Den världsbild som förmedlas och låter träda fram bör
stå någorlunda enhällig. Tanken är inte att evenemangen ska låta besökare
vandra ut mer konfunderade än när de gick in. I kyrkan är inte poängen hur
sonen transporterades till himlen utan att han verkligen blev ”allt” tillsammans
med sin far. Utspelen kan också tolkas som att förenkling är en viktig ingrediens
i sättet att presentera verkligheten. I samma anda som kyrkan ansåg att frågan
”hur” var malplacerad kan vi betrakta följande utspel som en signatur slängde
ut på twitter i Globen.
Vem borde äga produktionsmedlen?

Frågan passar inte in. En intellektuell diskussion kan, antagligen med fördel,
ägnas åt att krama ur spörsmålet ordentligt. På sparmässan framstår den däremot
som framförd av en utomjording. Frågan väcker heller inte någon reaktion, och
om den skulle göra det är det ett omedvetet flin som inställer sig eftersom den
helt enkelt är både dum och verklighetsfrånvänd. Tolkningen får stöd om vi
beaktar att även nästa inlägg endast är ett led i att ”göra sig lustig”. Samma
signatur sluggar efter en stund nämligen också ut frågan: ”Hur får man massa
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pengar?” varpå den tämligen platta ironin är ett faktum. Så dumma frågor kan
man inte annat än skratta åt, om ens det.
Den slutsats som avsnittet gör väg för är klar. Trots att fyllningen inte
nödvändigtvis överensstämmer förefaller formen tillställningarna emellan vara
likartad. Jag har sedan tidigare utlagt den övergripande tolkningen att
sparmässan kan ses som en gudstjänst. Än så länge står uttalandet ganska
stadigt. Låt oss nu fördjupa tolkningen.

Mening
1.
Vardagslivet är profant och består för de allra flesta i kombinationer av
aktiviteter så som lönearbete, matlagning, teve-tittande och aktivering av barn,
alternativt husdjur. Dagarna är förutsägbara och livet flyter lugnt och stilla på i
vanlig fart. Ibland ägnas tiden åt saker som radikalt bryter med det ovan
skisserade mönstret. Människor kan bland annat gå samman och umgås enligt
mer ”ovanliga” former. Den 10 mars mellan klockan 16 och 21 befann jag mig
i en byggnad som gjorde uppror inte bara med omgivningen utan också med
vardagslivet. Likt en kyrka som ringer in under guds heliga dagar bjöd Globen
in mig med flera till ett unikt evenemang.
Klockslagen ”sju-till-fyra” är inte bara en allmänt utbredd arbetstid utan
själva kärnan i det profana – och ofta tråkiga – livet under industrikapitalismen.
Tiden är till det ofri och kännetecknas av tvång. Likt den röda söndagen, under
vilken man tidigare skulle vila från arbetet, utgör klockan 16 en brytpunkt, eller
övergång. Vardagens plikter är delvis fullgjorda och det finns möjlighet att ägna
tid åt andra angelägenheter och intressen. Detta behöver inte nödvändigtvis
betyda att ett mer ”heligt” liv då tar vid. För detta måste tiden kompletteras med
ett heligt rum.
Betraktat som spektakulärt byggnadsverk hyser den svenska huvudstaden få
konstruktioner som kan mäta sig med Globen. Detta gäller i synnerhet för de
byggnader som uppförts i slutet av 1900-talet eller senare. Storkyrkor, slott och
andra kulturmärken med hundratals år i bagaget symboliserar någonting mer
forna. Med samtida mått mätt är Globen ett landmärke som inte bara syns från
tågräls, himmel och gator, det är också en symbol för någonting mer. I Globen
utspelar sig några av vår tids största händelser. Människor sluter upp i stora
skaror och lämnar samtidigt vardagens bestyr därhän för att låta sig uppslukas
av den kollektiva stämning som ofta infinner sig vid sådana evenemang. En
ritual förser individen med kraft, liv och entusiasm. I samband med att det
profana och ofta monotona livet bryts av i och genom större tillställningar
skickar det sedan tillbaka individen uppfylld av energi. Anledningen till detta
är flertalig. Bland annat erbjuder inslag av musik, lek och sång en extraordinär
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inramning som ingjuter individer med känslotillstånd så som upprymdhet och
glädje.
Typexemplet kan vara en landskamp. Ponera en murken tisdag i november:
chefen anklagar dig för saker du inte gjort och hemma står kylskåpet tomt.
Vidare ska barnen hämtas på förskola samtidigt som den lokala pizzerian har
stängt för renovering. På kvällen ska däremot du och några kamrater gå på
landskamp i Globen. Sveriges bästa idrottare och krigare ska mäta sig med
Danmarks dito. Det lär bli full rulle och euforin kommer vara stor. Tanken på
tisdagens i övrigt gråa nyanser, och dagen efter, är plötsligt som bortblåsta.
Den som har deltagit i en ritual kommer stärkt ur den. För att vi ska kunna
läsa sparmässan som ritual i durkheimsk bemärkelse är det, förutom den tidsliga
och rumsliga dimensionen, ytterligare en sak som bör vara infriad. Innehållet
ska vara av helig natur. Om vi återvänder till Globen är det välkänt att kupolen
hyser rum åt olika evenemang. För att poängtera heligheten kan vi återvända till
landskampen mot Danmark, där är det inte svårt att observera vad som är heligt.
Låt säga att jag avbryter nationalsången och hånar allt vad svenskhet heter.
Vidare urinerar jag fullt synligt på den svenska flaggan. Nog har jag då gått över
gränsen och vanärat allt vad samlingen håller för heligt. Det minsta jag får räkna
med är en ordentlig snyting.
Huvudsakligen påstår jag att sparmässan hyser två föreställningar värda att
syna närmre: pengar och marknaden. Möjligen kan vi läsa dessa som två
heligheter. Om vi börjar med att försöka ringa in ”pengar” är fenomenet vad
som mötte oss redan i inbjudan. ”Hur snabbt kan du bli miljonär?” är ingen
vanlig fråga. Allvarsamheten bakom frågan kan visserligen ifrågasättas men det
kan heller inte kringgås att den träffar oss hårt. Vad frågan anspelar på hade för
hundratals år sedan betraktats som ocker och indikerat moraliskt förfall (jfr
Asplund, 1991). Nuförtiden är den fullt ut acceptabel. Den lockar genom att
bjuda in oss att delta i någonting ”stort” tillsammans med andra. Pengar, och
den beaktansvärda miljonen, illustrerar här också annat. Något som har kraft att
göra vardagens tillvaro mer uthärdlig. Pengar står sålunda som symbol för
någonting mera.
2.
De sedlar vi kallar pengar har ett bruksvärde nära noll. Den kraft vi tillskriver
dem bygger på sociala premisser. Kraften är svår att precisera men vi kan
försöka genom att typifiera med ett exempel från den mer extrema delen av det
monetära spektrumet. Blicken riktas mot Simon Blecher, en sparare och förebild
många ser upp till och som några till och med älskar. På frågan kring hur han
tacklar det ansvar och den eventuella oro som följer med att förvalta stora
summor pengar låter det så här.
Jag är orolig varje sekund, jag tror man måste vara det. Men jag älskar
ju det här, det är det roligaste jag vet – jag kan inte komma på något
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annat. Jag är orolig för att leva också, och man lever ju liksom. Men
det är ju ett ansvar, men jag tycker ändå att all historik, all kunskap
vi har, har ju visat att aktier är ett fantastiskt instrument. Det är ju
därför alla är här. Det är väldigt roligt med aktier, det är roligt att vara
nära företag, det är roligt att se vinnare växa fram – det är en
intellektuell utmaning. Och det är kul att se stora affärer. [fortsättning
av citatet följer senare …]

Citatet är hämtat från en professionell sparare och kan därmed inte
generaliseras. För den som arbetar med pengar är det naturligt att pengar
erbjuder vägledning i livets göromål. Jag letar efter vad som döljer sig bakom
”all historik”, ”all kunskap” och det ”fantastiska instrumentet”. Vad han
postulerar är något så självklart att det knappt syns: bakom ”historia” och
”kunskap” hägrar föreställningen om växande pengar. Föregående utgör också
den ”intellektuella utmaningen” och fenomenet aktier kommer där in i bilden.
Aktier är dock bara ett instrument, bakom dem skymtar däremot något mer
djupgående. Också aktier symboliserar någonting annat: det är ”roligt” på flera
plan, skänker glädje och är intellektuellt stimulerande. Ett annat sätt att skriva
fram betydelsen är genom att betona hur fenomenet tycks erbjuda riktning i
livet, något meningsfullt att hålla hårt i. Ett slags ”etik” att handla utefter, en
som inte är möjlig att ifrågasätta. Poängen blir tydlig om vi ställer växande
pengar mot en ”historisk” sanning där arbetande pengar var att likställa med
dödssynd. En helig gräns kan ses som uppluckrad, samtidigt som en annan tar
form.
I och med detta påstår jag att föreställningen om pengar som växer kan liknas
vid någonting heligt. Illustrationen ovan pekar bort från en trosföreställning där
det först och främst är vad pengar ”kan köpa” som utgör dess kärna. Det är inte
”tak över huvud, ”mat på bord” eller ens ”konsumtion” som förknippas med
pengar, det är något mer, och större. Låt mig ta två exempel för att illustrera
denna ”pengarnas kraft”.
Nummer ett utspelas på banken och handlar om en ansenlig summa 18 .
Storleken har ingen egentlig betydelse vid sidan om effekten, också tvåhundra
kronor hade kunnat fungera. Idag råkar det däremot vara så att summan i fråga
är en miljon kronor. Pengarna är vunna på triss och jag iklär mig själv rollen
som vinnare. Glad som få uppsöker jag banken, viftar med lotten i luften och
blir som per automatik inbokad till möte med en så kallad bankman. Mötet går
till en början som smort. Efter några minuter låter jag meddela att jag har för
avsikt att placera pengarna på ett ”vanligt” konto. Min bankman, som nu är i
full färd med att agera rådgivare, kliar sig på hakan och föreslår istället ett
sparkonto med fonder och aktier. Argumentet bakom positionen är att pengarna
Av rent fiktiv karaktär är illustrationen inte. Inspiration är hämtad från en krönika i Dagens Nyheter
skriven av Stina Oscarson (2015) med rubriken: ”Banken kan inte hantera en kund som inte vill ’låta
pengarna jobba’”.
18

113

då tillåts växa och generera avkastning. Den historiska utvecklingen visar att
rådgivaren inte far med osanning: pengar växer över tid om de placeras på
aktiemarknaden. Likväl avböjer jag erbjudandet. Bankmannen nickar besviket
men säger sig förstå min position genom att yttra fraser som: ”marknaden är
orolig” och ”en topp kan vara nådd”. Bankmannen tar återigen till orda och
förkunnar att han därmed sätter in pengarna på ett räntekonto utan risk med låg
årlig avkastning. Återigen: jag avböjer och låter istället meddela att jag vill
öppna ett konto utan ränta, avkastning eller andra krusiduller. Sådant intresserar
mig inte; pengarna ska bara vara. Bankmannens ögon växer. Det absurda bakom
min position luftas med upprepade argument. ”På ett räntekonto föreligger
ingen risk. Inte ens om banken går omkull förlorar du dina slantar.” Likväl
vidmakthåller jag positionen och tillstår mig en motivering där jag rätt och slätt
meddelar att: ”Pengar som inte växer är minst lika naturligt som pengar som
växer. Pengar är inte organiska och växer följaktligen inte enligt naturens lagar
likt, säg, ett päronträd eller en söt hundvalp. Såvitt jag förstår är pengar
mänskliga skapelser och trosföreställningen att de dessutom ska, eller behöver,
växa också den bara ett påhitt”. En helig gräns är trampad på. Överträdelsen
låter sig inte göras ostraffad och jag lämnar banken både som idiot och
återkommande skämt i fikarummet.
Exempel nummer två hämtar vi från en middagsbjudning där samtalsämnet
leder in på bostäder19. En person i sällskapet bor i hyreslägenhet, övriga äger
sina bostäder. En person i sällskapet har inte sett sina tillgångar öka i värde
genom kraftiga prisstegringar på bostadsmarknaden medan övriga har gjort
stora hackor på densamma. Personen som hyr bostad har ”sund ekonomi”.
Övriga gäster föreslår och förespråkar därför att denne köper bostad med
hänvisning till att man då ”betalar till sig själv” och att man också ”tjänar lätta
pengar”. Förslagen ändrar skepnad och övergår allteftersom till ett slags
idiotförklaringar. Ytterligare argument som ventileras handlar om ”säkra
investeringar”. Vemod och ånger infinner sig hos en person i sällskapet. Kanske
borde också hyresgästen äga bostad. Annat vore väl ändå dumt? Hyreslägenhet
är en dödsdålig investering. Att hyra bostad kan liknas vid att ha hål i fickorna;
bara idioter bär sådana byxor.
Alla vinner inte på triss och alla äger inte bostad. Nästan alla har emellertid
några pengar på banken och en bostad varpå illustrationerna torde ha viss
bäring. Somliga viger delar av livet åt fenomenet att se och låta ”pengar växa”,
flertalet gör det inte. Många grubblar. Vissa besöker sparmässor för att söka råd.
Några överväger huruvida de ska konvertera. Andra åker runt och predikar om
detsamma. Till de sistnämnda lyssnade vi i Globen. Där fick vi lära oss att
växande pengar inte bara är naturligt: det är också roligt, utmanande och
intellektuellt. Fenomenet kan med andra ord erbjuda riktning, och gör det ofta
på omedveten och självklar väg. Samtidigt som pengar alltid är närvarande – i
affären, på kontot, i mobilen etcetera – symboliserar föreställningen om deras
19

Inte heller här vågar jag lova att samtalets ursprung är hämtat från den påhittade världen.
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tillväxt någonting annat. Den värld som där representeras har föga likheter med
vardagslivets lunk. Växande pengar är både trosföreställning och praktik.
Föreställningen kan betraktas som helig.
Växande pengar tynger, alternativt lyfter, axlar på långt fler sätt än de som
avser tillvarons absoluta livsnödvändigheter. Pengar ger riktning och utgör
något att förhålla sig till på ett synnerligen speciellt vis. Föreställningen om
växande pengar vägleder och påverkar handlingar. Låt oss ta hjälp av en
illustration från Durkheim (se sid. 221f). I centrum för analogin står soldaten
som krigar för sitt land. Soldaten handlar och känner på sätt som förmedlas på
symbolisk basis. En stark sådan är flaggan. Den får inte eldas utan ska
respekteras och vördas. Viker den gör man med stor omsorg. Till flaggan gör
man både salut och honnör. För flaggan offrar man sig. Soldaten som dör för
flaggan dör i själva verket för landet. Soldaten följer kallet från liv till död.
Flaggan – ett i vinden blåsande stycke färglagt tyg – kan alltså inte bara mana
till handling utan har också förmågan att inge människan med en känsla av
livsriktning och mening. Flaggan är helig.
3.
Växande pengar betyder med andra ord någonting mer. De trosföreställningar
som omger fenomenet är självklara och en del av våra liv. På vilket sätt kan man
då fråga sig? Innan vi begrundar frågan närmre är det läge att granska vad som
får dem att växa: marknaden. Vi kan börja med att skriva ut slutet på det citat
av Blecher som aldrig avslutades ovan.
Men tyvärr är det ju så att marknaden stökar till det ibland. Och jag
tycker nästan det är värre när börsen är väldigt stark, då är man alltid
orolig att den ska krascha. När den är orolig som nu är det mycket
diskonterat. Då känns det lite bättre.

Den första meningen uttrycker en återkommande företeelse. Marknaden
tillskrivs subjektivitet: den stökar till det. Den kan också vara orolig,
oförutsägbar, stark eller svag. Den kan även ha fel, även om somliga hävdar att
den alltid har rätt. ”Marknaden subjektivitet” är inget unikt för sparmässan. Om
detta vittnar exempelvis Dino Viscovis (2006) avhandling i vilken han studerat
ekonomiska nyheter från 80- till slutet på 90-talet. Med ”marknaden” åsyftas
inte längre en mötesplats där varor radas upp på bord för tillresta att köpslå om.
Vad som avses är finansmarknader och inte sällan används metaforik likt den
ovan för att illustrera dess väsen (sid. 181f). Marknaden kan också bli
antropomorf, dvs. levande i närmast människoliknande gestaltning – den
förvandlas då till en handlande agent. Föregående aspekt på ”marknaden”
vittnar om den svårighet som följer med att försöka precisera dess betydelse.
För att använda Viscovis boktitel är den, förutom agent, också mönster och
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monster i en berättelse om samhället. Jag vill dock hävda att den kan betyda än
mer. Den är, och kan vara, allt: marknaden håller ställningarna.
Att likna marknaden vid ett religiöst väsen påminner om den tolkning
Viscovi skriver fram som mytologisering i Roland Barthez anda (jfr sid. 250).
Marknaden framstår då som ett utbrett narrativ som skänker människor mening
och sammanhang i en oberäknelig tillvaro. Istället för myt väljer jag att tala om
marknaden som en del av en långt större världsbild. Vad är det då mer precist
för världsbild som målas upp? Viscovi pratar om globalisering och fria, samt
rörliga, kapitalmarknader. Låt oss blicka ännu litet bredare. Marknaden, och
växande pengar, är med och bygger upp vår moderna världsbild. Exakt ”roll”
och position är svårbestämd. Den kan vara en kraft, en handlande agent, en
vägvisare, en beslutare, ett väsen att lägga vårt hopp till, något som gör allt
bättre – kort sagt: den är något att tro på. Såvitt jag kan se anspelar dessa
benämningar på en världsbild där marknaden kan liknas vid ett slags gud.
Att skriva in sparmässan i ett större sammanhang är möjligt att göra på olika
sätt. Man kan exempelvis börja med att betona hur problem kring
miljöförstöring, klimatpåverkan och fattigdom ska lösas med hjälp av
marknadens inneboende krafter. En annan ingång kunde vara att visa på hur
alternativen framstår som verklighetsfrånvända – vi minns absurditeten bakom
frågan kring ”vem som skall äga produktionsmedlen?”. På det stora hela
indikerar båda ingångarna hur en specifik världsbild befästs och tas för given.
Min framställning bygger på en tredje. De stora frågorna syns i det lilla varför
jag tror att det räcker med att noggrant läsa programbladet från Globen för att
uttyda symboliken.
På framsidan blåser de globala vindar Viscovi skriver om. En jordglob med
gröna land och blåa hav är ingen lokal företeelse. Till detta kommer att tre
färgstarka nålar är utplacerade på kontinenter runtom hela klotet. På den första
sidan möter vi leenden som berättar att kapitalistklassen numera är ”folklig”.
Kampen, med liv och död, mellan arbete och kapital, tillhör historien varför vi
numera kan träffas och skratta tillsammans. Industrikapitalism har utvecklats i
medmänskliga riktningar och alla är välkomna. Hur kommer detta sig?
Frågan besvaras om vi läser namnen på sparmässans fyra akter. De två första
lyder: ”Teknikunder på börsen” och ”Energin tar nya vägar”. Båda är skrivna i
teknikutvecklingens tjänst. Framsteg genom innovationer är en avgörande
ingrediens. Ordvalet ”under” vittnar om att något på gränsen till övernaturligt
finns noterat på den av människan skapade marknadsplatsen: börsen. Allting
bär positiva konnotationer. ”Teknikunder” är välkomna. Detsamma gäller
energi som ”tar nya vägar”. En väg är något man rör sig på: vanligtvis eftersom
man vill, eller måste, ta sig från en punkt till en annan. Vägarna ovan är
dessutom nya sådana. Eftersom vägarna inte har vandrats på tidigare – och vi
bär med oss vetskapen att det med teknik följer under – kan vi vänta oss nya
stordåd. På en väg backar man inte några längre sträckor. Man rör sig med
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andra ord framåt. Tack vare teknik har samhället vandrat framåt. Detta har
bidragit till att alla kan samsas i Globen.
Avslutande två akter tituleras ”Investera imorgon” och ”Hitta rätt på börsen”.
Rubrikerna kan läsas som att det vid sidan av teknikutvecklingen också finns en
ekonomisk sådan. Huruvida den är stöttepelare eller själva drivkraften i
framgångssagan framgår inte med säkerhet. Uppmaningen att investera också
för morgondagen vittnar om att framtiden står i fokus: Till framtiden ska vi! Om
det finns en framtid – ett imorgon – finns det också en gårdag. Mer precist är
det dagen som lämnas bakom i rörelsen framåt. Om det dessutom är möjligt att
”hitta rätt” ligger det nära till hands att tänka sig att det också går ”hitta fel”. På
sparmässan får vi lära vad som är vad: rätt och fel, fram och bak.
Bakom teknikutvecklingen och ekonomin döljer sig den djupgående
föreställningen om det moderna samhällets framsteg. Framåtrörelsen tas som
given och sker med referens till teknisk och ekonomisk utveckling. Fenomenet
brukar skrivas fram som framstegstanken och är tätt förbunden med
modernitetens världsbild (jfr Liedman, 1997; von Wright, 1993). Med hjälp av
vetenskapliga framsteg, teknisk utveckling och med ekonomiskt kapital rör sig
mänskligheten framåt. En längre utläggning om framstegstanken är inte
planerad. För vårt vidkommande tror jag att det räcker med att introducera
begreppet och försiktigt skriva det samman med de rubriker vi mötte ovan. Jag
vill istället peka på den dimension av framstegstanken som placerar människan
i centrum. Sven-Eric Liedman (1997) har skrivit en bok om modernitetetens
idéhistoria som avhandlar alltifrån grandiosa tankar om framsteg till
multiplikationstabeller. På en sida i det för boken avslutande kapitlet gör han –
apropå framsteg – följande anmärkning.
Framstegstänkandet förutsätter att vi aktivt kan påverka vår lott på
jorden. Det kan förvisso härbärgeras i en from föreställningsvärld och
gör det ofta. Gud kan komma människans strävan till mötes, och det
kan vara Han som gjort henne så driftig. Men människors verksamhet
är alltid avgörande för framstegen. Utan dem blir det ingenting av.
Framstegstänkandet är intimt förknippat med idealet om ett vita
activa, ett aktivt liv. Men det är en bestämd art av aktivitet, den
målinriktade, den projektstyrda som hyllas. Framstegstanken är
typisk för den ständigt framåtsträvande – den faustiska – människan,
för att använda Oswald Spenglers uttryck. Den passar väl in i
schablonbilden av västerlänningen. (sid. 521)

Vad Liedman sätter ord på är den historiskt nya människa som sätter sig på en
högre stol än sina föregångare genom att ta ödet, och framtiden, i egna händer.
Framsteget är som jag antydde tidigare laddat med värde. Bättre gå fram än att
gå tillbaka. Sett från detta håll är Globen en ”positiv” gala för den målinriktade
individ som vägrar stå still. Föreställningen om växande pengar passar också in.
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Den rastlösa driftighet som kommer med framstegsberättelsen spelar oss ett
spratt hos banken. Pengar ska inte ligga still utan växa. Därigenom kommer
deras nytta både människa och samhälle till godo. Den kanske mest träffande
symbolen för framsteget är de höga hus som flitigt figurerar på sparmässan.
Låga enkla hus och visioner om framsteg är oförenliga. Vår världsbild är
modernitetens, och närmare bestämt framstegets. Bankkonton ska växa och hus
likaså. Börsen ska upp och tekniken fram. Att stå still, eller ta ett steg bakåt är,
om inte farligt, obegripligt. Den som förbjuder sina pengar att växa och de som
protesterar mot allt högre hus är idioter. De har i alla fall en väsensskild
världsbild från den som predikades i Globen.
4.
Vid sidan av världsbild kan vi också läsa in en handlingens etik20. Grovt sagt
avser denna det aktiva livet med tillhörande etiska och existentiella grundvalar.
Etiken hjälper oss att handla. För oss manifesteras överlappningen mellan
världsbild och etik genom att den världsbild som träder fram på sparmässan är
förenlig med en borgerlig livsstil. Den ger riktning, något att leva (och dö) för
och uppfyller krav på etiska övertygelser samtidigt som den förser individen
med meningsfulla livsaktiviteter som för oss framåt. Sparmässan kan till och
med sägas fylla sin funktion väl om den på ett naturligt vis lyckas förena dessa
båda. En ritual pekar både på hur det är och hur det borde vara. Alternativet –
en rejäl krock – kunde illustreras av den asketiske buddhisten eller revolutionäre
kommunisten vars etik hade haft svårt att smälta samman med den världsbild
sparmässan förmedlar. Från detta håll kan en ritual också betraktas som en
kontinuerlig påminnelse om att dessa båda världar hör samman, skulle det
glömmas bort eller falla isär. En ritual håller med andra ord historier vid liv, på
ett tillspetsat sätt.
Den läsare som tycker sig se hur sparmässan kan förstås som en ritual i ett
kapitalistiskt maskineri där marknaden dyrkas genom den växande penningen
tar däremot fel. Häri vilar den poäng som gör Émile Durkheims teori svårglömd.
Samhällsvetenskapens franska fader visar oss nämligen någonting annat än
vardagsförnuftet förmår. Den värld han öppnar kan sägas förena både Globen
och gudstjänsten. I tillställningarna ska vi inte läsa in dyrkan eller tillbedjan av
vare sig växande pengar, totem, finansiella marknader, Jesus, gudar eller
någonting dylikt. Föregående utgör blott medel: målet är samhället. Vad som
reproduceras och låter vägleda liv via kollektiv gemenskap i Globen kan läsas
som det moderna samhället, och dess framåtskridande.
Härvidlag kan analogin utökas. Ännu en gång är det möjligt att knyta an till
landskampen mellan Sverige och Danmark, alternativt några andra länder. Det
moderna samhället kännetecknas inte av en enda gemenskap. Också
Här kan det vara lämpligt med en kort anmärkning. Min inspiratör – Durkheim – använder aldrig
terminologin ”världsbild” och ”etik” explicit. Vad som här börjar ta form är istället min läsning av hur
begreppen implicit gestaltas i teorin. För några ord om hur jag har läst boken, se Appendix.
20

118

nationalstaten är en oumbärlig byggsten för det framåtgående samhället. Utan
landgränser hade världen inte varit densamma. Stater hjälper oss att hantera
skattefrågor, rättsliga påföljder, valutor och hemskt mycket mera. Utan
nationalstater hade samhället som vi känner det fallit samman. Det går alltså att
se landskampen som att vi på återkommande basis samlas och påminner
varandra om att vi hör ihop genom att heja på en av grundpelarna i det moderna
samhället. Därmed lämnar vi nationen till förmån för en annan huvudingrediens.
Strävan mot växande pengar kan ses som en symbolisk handling i tjänst hos
både marknaden och samhället. Med ord hämtade från Durkheim kunde vi
skriva att om växande pengar ”är symbolen för både gud och samhälle, är detta
då inte på grund av att gud och samhälle är samma sak?” (1995, sid. 208, min
övers.). Tillkryddat kan man säga att samhället är för medborgarna, vad gud är
för de troende. Enligt det av Durkheim inlånade tankegodset förutsätts detta ha
psykologiska konsekvenser i form av personlig styrka och inre välmående. Man
mår helt enkelt prima om man kan leva livet i enlighet med den etik och
världsbild samhället förfäktar.
Vidare kan man omvänt tänka sig att den som känner sig främmande för
pengar och den kapitalistiska ekonomin skulle känna sig främmande inför
samhället. Tron vacklar och ett liv i skrupler kan vara nog så påfrestande. De
medborgare som tvivlar kan, gissar jag, uppleva att monetära riktlinjer inte är
tillräckliga att låta vägleda livets val. För de som är ateister framstår på ett
liknande sätt religion som fullständigt meningslös. Över allt annat handlar
ritualer, så som de här har diskuterats, om att stärka samhällets sociala
sammanhållning – vad vi ägnar oss åt i Globen kan helt enkelt ses som ett försök
att få det moderna kapitalistiska samhället att rulla vidare.

Andan
Vad innebär det: den ekonomiska andan? En lustigkurre jag nyligen
talade med om detta hävdade, att det inte existerade någon anda i det
ekonomiska livet. Detta kan säkerligen inte stämma. Werner Sombart

Sättet på vilket jag ovan har diskuterat termerna världsbild och etik passar väl
ihop med ett välbekant uttryck inom samhällsvetenskapen, nämligen ”anda” (jfr
tyska: ”geist”, och engelska: ”spirit”). Innan jag tar itu med ”andan” vill jag
först specificera min syn på begreppen världsbild och etik genom att ställa upp
fyra möjliga sätt på vilka de kan kombineras. Världsbild är alltjämt det sätt på
vilken världen framställs och föreställs hänga samman. Etik är vidare de
moraliska premisser och ideal som vägleder vårt handlande. Med referens till
sparmässan är det möjligt att skriva ut en världsbild som i komprimerad form
bygger på att det moderna samhället går framåt. Ekonomisk tillväxt och
teknikutveckling utgör dragloken. Etiken består i att det är moraliskt riktigt att
sträva efter växande pengar på marknaden. Än mer korrekt är det att vilja arbeta
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för att därmed göra rätt för sig. En närmast motsatt etik präglade exempelvis det
antika Grekland. Där betraktades arbete som något förnedrande som bara slavar
skulle ägna tid åt (se Paulsen, 2017, sid. 35ff). Härifrån kan vi tänka oss fyra
olika sätt på vilka världsbild och etik kan passas samman på ett personligt plan.
Antingen kan de för individen överensstämma och överlappa (1), eller så kan
endera av dem vara aktuell utan den andra (2 och 3), eller så kan båda vara
frånvarande (4). Nedan står alternativen i idealtypsform:
1.
2.
3.
4.

Jag tror att samhället går framåt och finner mig även tillrätta i detta varmed
jag utan problem investerar mina sparpengar och varje måndag går till jobbet.
Jag tror att samhället går framåt men finner det oetiskt att pengar ska växa
och ser vidare arbetet som ett nödvändigt ont.
Jag tror att det går utför för samhället och att allting bara blir sämre men
finner harmoni i att investera pengar och gå till jobbet.
Jag tror att det går utför för samhället och att allting bara blir sämre och finner
vidare både investeringar och arbete vara förkastliga aktiviteter.

Typ nummer två kunde kanske tituleras ”idealisten” eller ”utopisten”. Typ
nummer tre kan rubriceras ”cynikern” och nummer fyra ”pessimisten”, eller
möjligtvis ”domedagsprofeten”. Typ nummer ett är den för oss intressanta
idealtypen. Det är till den som sparmässan i Globen vänder sig och det är den
som sparmässan manifesterar. Av allt att döma verkar all retorik och symbolik
stärka den förening av världsbild och etik som kännetecknar idealtyp nummer
ett. Låt oss kalla denna ”borgaren”.
Förutom att utgöra personlighetstyp för den i samhället trivsamma individen
kommer den med ännu en egenskap. Idealtyp nummer ett är den människa som
samhället behöver för att frodas och fungera. Ett samhälle bestående av bara
utopister, pessimister och cyniker mår långt ifrån hundra. För att samhället ska
fungera och bestå behövs borgaren. Föreningen mellan världsbild och etik i
kombination med det faktum att samhället ”behöver” den för att fungera utgör
som jag ser det vad som avses med uttrycket ”kapitalismens anda”.
Mest välbekant är uttrycket från Max Webers (1978) klassiska essä med
titeln: Den protestantiska etiken och kapitalismens anda från 1905 (på tyska:
”[…] der geist des kapitalismus”). Låt oss dröja kvar vid skriften. I stort utgör
essän en undersökning av kapitalismens ursprung: hur kom det sig att
kapitalismen växte fram och frodades just i västerlandets norra trakter? Varför
inte i Kina, Ryssland eller kanske Chile? Till skillnad från Marx som hävdade
att samhällets förändring hade sitt ursprung i de ekonomiska förutsättningarna
(jfr basen) menade Weber att överbyggnaden (jfr föreställningar och idéer
snarare än materiella villkor) var av större intresse. Den av Weber framförda
tesen är numera socialvetenskapligt allmängods. I kort form kan den summeras
som att kapitalismens ursprung kan hänföras till protestantismens utbredning
och inflytande för människors liv. Framförallt var det enligt Weber den
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protestantiska etik som de kalvinistiska samfunden kom att företräda som
utgjorde själva ursprungskärnan. (Det bör påpekas att Weber är ödmjuk i sin
framställning och ingalunda framför tesen med järnhand eller dogmatisk ton.
En mer rättvis bild av tesen skulle nog vara att Weber snarare säger att
protestantismens etik inte var betydelselös för framväxten av det samhälle och
ekonomiska system som kom att kallas kapitalism.)
Tesen – och metodologin – består i att Weber konstruerar två kompletterande
idealtyper. Låt oss i förenklad och luftig form gå igenom resonemanget. Den
första utgörs av den religiösa asketism som finns representerad i Jean Calvins
predestinationslära. Med denna avses en föreställning om att ens öde redan är
förutbestämt och att endast somliga människor når frälsning. Konsekvensen av
detta torde vara extrem ångest. Är jag en av de utvalda att möta gud i himlen,
eller inte? Det var den stora frågan. Vi läser:
Men detta betyder nu i praktiken, att Gud hjälper dem som hjälper sig
själva, att alltså kalvinisten, som det ibland uttrycks, själv skapar sin
frälsning, eller korrektare uttryckt, själv skapar sig visshet om sin
frälsning. Men detta kan inte som i katolicismen ske genom en
gradvis anhopning av olika goda gärningar, utan snarare genom en
systematisk självkontroll, som i varje ögonblick står inför
alternativen utvald eller fördömd. (sid. 54)

Predestinationsläran föranledde en asketisk livshållning i vilken sinnliga
njutningar och lyx fick avstå till förmån för hårt arbete, sparsamhet och flit. Ett
slags pliktetik på religiös grund. Förutom denna religiösa idealtyp – den
protestantiska etiken – konstruerade Weber en ekonomiskt rationell sådan vid
namn kapitalismens anda. Ett ideal av denna står att finna i mångsysslaren
Benjamin Franklins skrift Advice to a young tradesman publicerad år 1748. Likt
Weber vågar man väl påstå att ingen som läst raderna kan argumentera emot att
det är just kapitalismens anda som däri proklameras i ren form. Jag klistrar in
ett utdrag av raderna med referens till Webers anförande av desamma.
Kom ihåg, att tid är pengar. Den som kunde tjäna tio shillings om
dagen genom sitt arbete och går ut och går, eller sitter sysslolös halva
dagen, även om han gör av med endast sex pence under sin
sysslolöshet, bör inte räkna endast dessa som utgift. Han har i själva
verket gjort av med, eller kastat bort ytterligare fem shilling.
Kom ihåg, att kredit är pengar. […] Kom ihåg, att pengar till sin natur
är fruktsamma och förökar sig. […]
Även de mest obetydliga handlingar, som påverkar ens kredit, måste
beaktas. Ljudet från hammare klockan fem på morgonen eller
klockan åtta på kvällen gör din fordringsägare nöjd sex månader

121

framåt, men om han ser dig vid ett biljardbord eller hör din röst i ett
värdshus, då du borde arbeta, så begär han nästa morgon tillbaka sina
pengar och kräver alltsammans, innan du har dem tillgängliga. (sid.
23)

Kapitalismens anda står här att läsa i sitt esse. Sedan tidigare, från beskrivningen
av sparmässan, bär vi med oss den religiösa grund enligt vilken ovanstående
kan betraktas som förkastlig ocker. Vad Weber menar inträffade i samband med
reformationen var att ovanstående två idealtyper – den religiösa och
kapitalistiska – numera kunde samexistera och, följaktligen, resultera i liknande
handlingar. Detta trots att motiven ursprungligen var väsensskilda. Den troende
och därmed asketiske protestanten kunde, och förväntades, handla antingen som
förmerande kapitalist eller som hårt arbetande proletär. Den protestantiska
etiken och kapitalismens anda var två sidor av samma mynt.
En specifik borgerlig ekonomisk etik hade uppstått. Med vetskap om
att vara helt innefattad i Guds nåd och synbart välsignad av honom,
så kunde den borgerlige företagaren följa sina ekonomiska intressen
och känna, att det var hans plikt att göra det, så länge han höll sig
inom gränserna för det formellt korrekta, hans sedliga vandel var
otadlig och hans användning av sin rikedom inte var anstötlig. Den
religiösa asketismen ställde dessutom till hans förfogande nyktra,
samvetsgranna och ovanligt arbetsamma arbetare som ägnade sig åt
sitt arbete som åt en livsuppgift som tilldelats dem av Gud. Den gav
honom dessutom den lugnande försäkran, att den ojämna
fördelningen av denna världens goda var ett speciellt uttryck för Guds
försyn, som med dessa skillnader, liksom med den endast partikulära
nåden, fullföljer syften, som är dolda och okända för människan. (sid.
83)

Grundtesen hos Weber är att kapitalismens ursprung återfinns på de platser där
idealtyperna existerade sida vid sida. Kapitalismen växte med andra ord fram
på platserna där gud tillät den att slå rot. Vidare menade Weber att den religiösa
grundvalen med tiden fick lämna in till förmån för den kapitalistiska andan.
Kvar fanns bara mottot ”tid är pengar” förenat med alltmer måttlös konsumtion.
Angående kapitalismens ursprung och riktigheten i tesen lämnar jag den därhän.
Mitt intresse vilar i den från sparmässan hämtade idealtypen nummer ett enligt
ovan. Denna vittnar nämligen om en väsentlig skillnad gentemot den
kapitalistiska anda som Weber teoretiserade21. Låt oss läsa den igen.
21
Det kan påpekas att Weber var långt ifrån ensam om att intressera sig för en så kallad ”kapitalistisk
anda”. Werner Sombart (2007), en annan stor tysk sociolog, skrev också om den borgerliga och
kapitalistiska anda som står att läsa i Franklins text. Sombart förlade emellertid den kapitalistiska
andans ursprung i 1400-talets Italien snarare än i Franklins manifest.
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Jag tror att samhället går framåt och finner mig även tillrätta i detta
varmed jag utan problem investerar mina sparpengar och varje
måndag går till jobbet.

Detta illustrerar i renodlad form den samtida ekonomiska andan. Föreningen av
världsbild och etik röjer undan tvivel och skrupler. Vidare förväntas ”borgaren”
hantera och välkomna såväl arbetet som investeringar. Den arbetsetik – och
plikt – som Weber menar följde ur de protestantiska lärorna sitter, vågar jag
påstå, kvar i ryggmärgen. Lönearbetet är inte längre ett nödvändigt ont utan
något alltigenom gott. ”Arbetslinjen” är den enda vägen och arbetet har blivit
något av ett naturligt självändamål (jfr Paulsen, 2017). Det är genom arbetet
man bidrar till sina medmänniskor och det är genom arbetet man förverkligar
sig själv. Vid sidan av arbetet åligger även krav på hantering av och kunskap
om sparande och investeringar (jfr finansialisering). Man förväntas spara i
aktier eller fonder med syfte att få avkastning och man förväntas kunna planera
kreditupplägg och skulder på ett förtjänstfullt sätt. Detta kännetecknar, menar
jag, den samtida ekonomiska andan – dvs. föreningen av de ekonomiska krav
som ligger på individen och förutsättningarna för det ekonomiska systemets
fortskridande. Här inställer sig en avsevärd skillnad gentemot den anda som
Weber teoretiserade. Begrunda och jämför med följande citat från essäns
slutparti.
Behandlingen av arbetet som ett kall blev lika karaktäristiskt för den
moderne arbetaren som motsvarande uppfattning om förvärv för
företagaren. (sid. 84)

Den kapitalistiska anda som växte fram på 1800-talet och under tidigt 1900-tal
kom med två olika subjekt. Den var med andra ord inte densamma för
företagaren och arbetaren. Företagaren skulle efter bästa förmåga förmera
kapital och knegaren skulle se arbetet som ett kall. Den borgerliga etiken hade
alltså två sidor: en som tillät och uppmuntrade företagaren att följa sina
ekonomiska intressen och en som ställde ut plikttrogna arbetare till dennes
förfogande. Numera – i vår tid – börjar, som vi har sett på sparmässan, denna
gräns suddas ut. Den ekonomiska andan har blivit universell och ”alla”
uppmuntras mer eller mindre att både förmera kapital och bejaka arbetet. Jag
föreslår att vi har att göra med finanskapitalismens anda. Likt ”kapitalismens
anda” uppfyller den samma två kriterier. Dels skänker den individen riktning
och trygghet och dels bidrar den till att reproducera och smörja tidens
ekonomiska system så att det ska fungera. Skulle den breda massan få för sig
att arbetet är vedervärdigt eller att man kan köpa bostäder på kredit utan
täckning, eller spekulera bort sin pension på aktiemarknaden skulle
alltsammans fallera. Finanskapitalismens anda krävs. Observera att denna utgör

123

en renodlad idealtyp. Som sådan är den mer eller mindre maskinell och ingen
lär rakt av eller fullt ut ”leva” denna anda (jfr Weber, 1978, sid. 46).
I slutet av Webers essä tänder författaren till och texten får en mer personlig
och dömande klang (se sid. 85f). Vad som beklagas är tendenser mot en alltmer
utbredd instrumentell rationalitet, människan håller på att bli en kugge i ett
maskineri och något av en njutningsmänniska utan hjärta. Vidare står det i en
skeptisk profetia att läsa hur detta kan komma att bestå ”ända tills det sista kilot
fossilt bränsle brunnit upp” (sid. 86). Allt som allt stämmer detta in i den mer
övergripande bilden av moderniteten som en fortgående rationaliseringsprocess
där gamla värden och traditioner får lämna in till förmån för kalkyler och
vetenskapligt förnuft. Denna tendens – modernitetens signum – kallas ofta, även
det med referens till just Weber, för avförtrollning (jfr Entzauberung).
Idéhistorikern Sven-Eric Liedman (1997) har ägnat förtrollning och
modernitetens trolldom viss tankekraft. Det till Weber refererade begreppet –
avförtrollning – pekar främst mot det sätt på vilka mänskliga handlingar
legitimeras (jfr sid. 456). I och med moderniteten blev magiska handlingsmotiv
undanträngda av mer praktiska sådana. Istället för att motivera handlingar med
referens till otur och vidskepelse började människan se till faktiska utfall och
konsekvenser möjliga att beräkna. Liedman påpekar däremot också att Weber
var långt ifrån ensam om att teoretisera så kallad avförtrollning och att
innebörden i begreppet varierar; en teoretiserar legitimering av handlingar en
annan världsåskådningar en tredje teknologi. Här kan vi påminna oss om den
inledning, med tillhörande tolkning, av Robert Musils verk Mannen utan
egenskaper som mötte läsaren i bokens andra kapitel. I stort rör sig tolkningen
inom ramen för en alltmer utbredd avförtrollning.
Alla stämde däremot inte in i kören. Några talade istället mer i termer av en
ny modern förtrollning eller återförtrollning (jfr ”verzauberung” och
”wiederzauberung” sid. 460f). I förtrollningarnas blickfång står alltifrån New
Age och konsumtionsvaror till tekniklösningar och drömmar. Det verkar som
att människan har en inneboende tendens att iklä tillvaron eller delar av
densamma en förtrollad dräkt. Om så är fallet passar det kanske bättre att tala
om en kontinuerlig omförtrollning snarare än något som går av och på. I koncis
form kan vi exempelvis läsa det som att borgare lämnade kristen trolldom till
förmån för nationens; eller katedralen till förmån för idrottsarenan. Låt oss titta
närmre på en omförtrollning.
För Max Weber utgjorde som bekant Benjamin Franklins mantra ”tid är
pengar” ett slags kärnhus för kapitalismens anda, tillika en grundbult i
västerlandets rationalisering och avförtrollning. Orden är fortfarande vid liv och
jag gissar att alla har hört dem uttalas vid åtminstone ett eller ett par tillfällen.
En gång till ska vi läsa dem: Tid är pengar. Läser man dem noggrant framgår
något som kan undgå vid ett hastigt studium. Uttrycket är ingenting annat än en
metafor på samma sätt som satsen: jag är en tiger, eller kanske: tid är kunskap.
Metaforen framstår därtill som platt om man begrundar att ”tiden” – detta
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filosofiskt så intrikata fenomen – framstår som någonting enfaldigt. Poängen
vittnar även om att den bara kan framföras i vår speciella tid och i en speciell
del av världen. Ponera vad som skulle hända om jag reste i historien och lät
förkunna att ”tid är pengar” för en så kallad ”jägare” eller ”samlare” – vilken
nedrans idioti. Uttrycket är som jag ser det plumpt och kan bäst liknas vid en
märklig omförtrollning; där protestantiska dygder tappade mark vann pengarna
trolldomsglans. Jag ber att få spexa till avslutningen genom att referera en
anekdot.
Händelsen utspelar sig på en bilväg och närmare bestämt vid infarten till en
rondell och intrigen börjar med en kollision två bilar emellan. Den ena
bromsade in för att stanna i rondellen varmed den andra smällde på den förra i
baken. Det blev en rejäl duns. I den främre bilen satt en kvinna i 80-årsåldern
och i den bakre en man som enligt uppgifter var runt 40 år gammal. Helt enligt
förväntningarna hoppar mannen ut och springer fram till den av honom påkörda
bilen. Han öppnar dörren och ställer i farten frågan kring hur det är fatt med
damen, varpå hon meddelar att det ”nog gick bra”. Mannen tar fram någonting
ur innerfickan på kavajen och skriver ner sin bils registreringsnummer innan
han strax därefter överräcker vad som visar sig vara ett visitkort. Mannen uttalar
då Franklins rader ”tid är pengar” innan han raskt går tillbaka till sin bil, startar
den, rundar damens fordon och brusar iväg.
Efter att ha hört denna historia kan man uppenbarligen fråga sig flera saker.
För vårt vidkommande finner jag det angeläget att resa frågan huruvida
idealtyper existerar som mer än teoretiska konstruktioner. Kanhända lever de
rentav där ute i det verkliga livet. Överdramatiserar jag händelsen om jag påstår
att mannen höll växande pengar för heligt? Eller om jag rent ut sagt påstår att
mannen var förtrollad av den enfaldiga metafor som låter förkunna att Tid är
pengar?

Ett slags tvivel
1.
Min stadsvandring med tillhörande kyrkobetraktelse är långt ifrån unik.
Säkerligen har också läsaren vandrat omkring i en stad och någon gång blivit
slagen med häpnad av den sortens byggnader vars torn reser sig över allt och
alla. Teologiprofessor Mattias Martinson (2010) har skrivit en bok med den till
oss talande titeln Katedralen mitt i staden. På framsidan syns skarpa svarta
konturer av vad jag gissar är Uppsala domkyrka mot orange horisont. Trots att
solen förefaller vara på nedgång jäser tornen och spirorna lika praktfullt som
alltid. Av bilden att döma är det till och med nästan så att kyrkans mysterium
tycks ha tätnat. Martinson frågar sig vad katedralen betyder för oss i en tid som
alltmer kallas för sekulär. Jag tycker mig kunna utläsa att det i stort följer av
vad man läser in bakom uttrycket.
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Likt mig slås Martinson av kyrkans storslagna yttre. Vad gäller dess inre
krafter uttrycker han sig mer försiktigt; det var längesedan kristendomen
utövade någon magnetisk förtrollning över medlemmar och närboende. Varken
kristna eller deras präster är bokstavstroende eller dogmatiker. Ett slags tvivel
tycks numera finnas inbyggt i trosföreställningarna och alla har rätt till sin egen
tolkning av såväl kyrka som innehåll. Martinson skriver: ”I praktiken har den
kyrkliga tron helt enkelt lösgjorts från det kollektiva credot, för att bli vars och
ens högst personliga hållning” (sid. 177). Likväl hänger både byggnader, kläder
och ritualer kvar (jfr sid. 181); någonting håller dem levande.
I en annan, närliggande, bok, skriven några år senare, av den mångsidige
professorn Bengt Kristensson Uggla (2015) återkommer temat kring samtida
katedraler. Boktiteln – Katedralens hemlighet – vittnar om någonting mystiskt.
Vad slags hemlighet döljer sig inom våra katedralers väggar? Till skillnad från
Martinson nöjer sig Kristensson Uggla inte med att syna katedralen bara från
utsidan; han öppnar porten och kliver in.
Vad är det dessa människor i katedralen sysslar med? Vad är det för
erfarenhet människor i katedralen gör? Jag tror att det är för enkelt att
bara avfärda fenomenet som flum. Istället handlar det om en viktig
markör i samtiden. […] Skulle det kunna vara så att katedralens valv
bokstavligt talat ger rum åt en erfarenhet som idag annars saknar ett
språk? Många av de människor som besöker katedralen verkar erfara
en kombination av tyngd och lätthet, man upplever en rymd och ett
sammanhang. (sid. 233).

På detta spinner resonemangen vidare. Delaktigheten i någonting större
beskrivs som att tyngdpunkten i våra liv då förflyttas till utanför oss själva. Det
hela bottnar i att det först är när människan lämnar sig själv och öppnar sig
tillsammans med, och för, andra som hon känner mening och sammanhang.
Kristensson Uggla verkar inom en kristen teologisk tradition och skriver sin
tolkning inom ramen för densamma. Han förespråkar en tolkning av fenomenet
som ett slags doperfarenhet, som ett sätt att ”vara i Kristus” (jfr sid. 234). För
egen del vill jag istället återvända till och fortsätta liknelsen med Globens
scener. Tänk dig ett sjudunderligt idrottsevenemang – jag tillåter mig att byta ut
ordet katedral i utdraget ovan.
Vad är det dessa människor i Globen sysslar med? Vad är det för
erfarenhet människor i Globen gör? Jag tror att det är för enkelt att
bara avfärda fenomenet som flum. Istället handlar det om en viktig
markör i samtiden. Skulle det kunna vara så att Globens valv
bokstavligt talat ger rum åt en erfarenhet som idag annars saknar ett
språk? Många av de människor som besöker Globen verkar erfara en
kombination av tyngd och lätthet, man upplever en rymd och ett
sammanhang.
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Nog framstår raderna som träffande, sådana samlingar är inget flum. Jag minns
själv hur jag i ganska unga år var del i fotbollslaget Östers supporterskara och
sjöng ramsor på matcherna. (Nuförtiden har jag dessvärre tappat geisten.) Att
försöka skriva ut några slutgiltiga ord om upplevelserna är närapå omöjligt, men
nog var känslor av tyngd och lätthet närvarande; delaktighet, mening och
sammanhang likaså. Härvidlag är det också möjligt att fortsätta på den sedan
tidigare inslagna vägen och läsa det som att samhället reproduceras på
tillställningarna. Vad är det egentligen fotbollssupportern går igång på och låter
sig förtrollas av?
Ibland är det specifika idoler – nästan vad vi kunde kalla för supermänniskor
– som trollbinder våra sinnen: snabba, starka, uthålliga med en blick över planen
man själv hade gått i graven för. Andra idoler kan bära upp hjärta och glöd för
laget man bara måste beundra. På så sätt höjer sig dessa över mängden genom
egenskaper som inte bara är häftiga, avvikande eller anmärkningsvärda;
karaktärer och kvaliteter är sådana som samhället mår bra av. Egoisten – eller
divan – var länge föraktad inom fotbollen, även i de fall där han eller hon
spelade i det egna laget. Kanhända kan vi där läsa in en förskjutning i
samhälleliga ideal. I en tid där ”alle man för sig själv” och ”greed is good” växer
sig starkare är det kanske inte konstigt att divor verkar få fler angängare.
I grunden tror jag dock inte att det främst är individer som vi
fotbollssupporters sporras av. I sådana fall ter det sig lämpligare att följa
exempelvis friidrott. I fotboll står alltid kollektivet i centrum. Det är först genom
arbetsdelning och fullföljning av enskilda uppdrag som helheten blir till.
Sjabblar en back bort bollen i ett kritiskt läge medan andra sparkar i perfektion
är allting bortkastat. Det är först när den enskilda spelaren finner sin plats och
utför den unika rollen i enlighet med gruppens bästa som magin blir till och
resultaten blomstrar. Först när alla har hittat sin bästa plats och låter sig ledas
av kaptenen kan framgång nås; först då upplever publiken verklig extas och
delaktighet i någonting större.
Vidare: den moderna fotbollen har kommersialiserats. Miljarder pengar
transporteras över hela världen och spelare förvandlas till dyra legoknektar;
tränare och kaptener likaså. Allting framstår numera inom fotbollen som
utbytbart mot annat och den universella valutan är pengar. Såväl landgränser
som klubbhjärtan luckras upp och det blir möjligt att köpa framgång. På några
platser stretar supporters fortfarande emot, ett slags gemeinschaft i gesellschaft.
För det mesta framstår tilltagen som lönlösa, kapitalet går inte att hejda. Alltjämt
är det möjligt att läsa fotbollen som en spegelbild av samhället. Fortfarande kan
vi känna mening och sammanhang bortom gränserna för våra ordförråd. Därtill
kommer den i ett annat, nytt, skimmer. Framför televisionen, en av de få dagar
offentliga kanaler visar boll, sitter miljontals människor och låter sig imponeras
av miljardärerna; de som lyckats och gjort sig förtjänta av den moderna
framgångssagan.
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Med denna utflykt i åtanke återvänder vi till Kristensson Uggla och
katedralens hemlighet. Både katedralen och Globen symboliserar som jag ser
det en tro och ett sammanhang som skänker mening. Jag väljer att läsa detta mot
bakgrund av begreppet sekularism. Därigenom närmar jag mig ett landskap som
är teologerna varmare. Begreppet är dessutom en ocean och uttolkare drar i
olika riktningar. Kristensson Uggla (2015, sid. 117f) tar spjärn mot Webers
påstådda avförtrollning och väljer istället att tala om en återförtrollning med
referens till att religiöst inspirerade uttryck och symboler är på frammarsch (jfr
omförtrollning). Vidare betonar han att religion och sekularism trots allt är
begrepp som förutsätter varandra, det ena kan bara existera i relation till det
andra. Än vidare menar han att själva det sekulära tvivlet kommer inifrån
kristendomen och att en svart-vit dikotomi utgör en fruktlös ingång. (jfr sid. 9:
”Är inte tvivel en nödvändig del av tron[?]”). Mer konkret utläser jag hur
Kristensson Uggla vill luckra upp gränsen mellan vad som är religiöst och
sekulärt. Hur skall vi begripa att den som utger sig för att vara icke troende idkar
dop i kyrkan, eller tar ledigt och firar jul?
Resonemangen bär många likheter med de rön som framförs av David
Thurfjell (2015) i en bok med den anspråksfulla titeln Det gudlösa folket.
Texten bär på ett stort tankegods, och jag kommer bara låna in en liten del av
innehållet. På det stora hela söker Thurfjell efter bakgrunden till att Sverige
betraktas och bedöms vara världens mest sekulariserade land.
Sekulariseringsfrågan visar sig inte vara helt enkel utan problematiseras
förtjänstfullt genom att påpeka att svenskar inte nödvändigtvis ”tror på gud”
men ofta ”på något”.
Min syn på sekularism gör vidare jämförelser och resonemang smått
problematiska men jag vill ändå ta tillvara på och inhämta några saker från
boken. Thurfjell är inne på ett spår där han menar att ”tron” inte är död, utan att
”alla” verkar ha en. Signifikativt för Sverige verkar däremot vara att den kan se
olika ut. Kristendomen är fortfarande utbredd; islam växer och buddhism likaså.
Till detta kommer nya esoteriska trosföreställningar som new age och andra
”övernaturliga” rörelser. Av detta tycks vi kunna dra följande slutsatser: för det
första att religion lever, för det andra att den ständigt tar nya former, och för det
tredje att det finns flera aktiva religioner samtidigt. (En fjärde poäng kunde vara
den som Thurfjell gör till sin huvudsakliga, nämligen att också uttalat ickereligiösa följer seder och tankekraft som bär på en kristen idétradition varför
han väljer att tala om ”postkristna” svenskar.)
Låt oss titta ännu litet bredare än Thurfjell genom att läsa in även
fotbollssupportern som lever för laget och soldaten som dör för landet i den
troende skaran. Inte heller de som absolut, med benhårt ateistiska förtecken,
bortförklarar allt religiöst liv som svammel och triviala påfund slipper då undan.
Uttryckt annorlunda kan bilden av ett sekulärt samhälle nyanseras. Vad vi har
att göra med kan sägas vara en mångfald av olika trosföreställningar och
praktiker där heligt för en kan vara profant för någon annan. Min tolkning är att
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sekularism kan ses som pluralism. Härifrån kan vi likna en gudstjänst, en
sparmässa och en fotbollsmatch med varandra; en domkyrka och Globen likaså.
På dessa platser är det möjligt att läsa in hur världen och meningen med
densamma gestaltas. Likaså möter vi där riktlinjer för tro och handling.
Emellertid föreligger det även skillnader tillställningarna emellan. Från
sparmässan påminner vi oss att graden av entusiasm var låg. Detsamma kan
sägas om den bevittnade gudstjänsten; gud och pengar verkar ha svårt att tända
vår gnista. Ställer man dessa intryck mot ett idrottsspektakel spelar de rentav i
olika ligor. Somliga trosföreställningar och evenemang verkar ha svårare att
gripa tag i oss än andra. Ska vi läsa detta som att den samtida moderna
människan har förvandlats till en hedonistisk njutningsmänniska? Har
samtidsmänniskan bara öga för vad vi kan kalla ”underhållning” med fart och
fläkt?
Jag föreslår en annan syn – ett stillsamt monarkiskt bröllop kan trots allt få
tiotusentals, om inte ännu fler, att börja tjuta. Det verkar inte bara vara
tillställningarna – sparmässan och gudstjänsten – som är svalare, utan även
innehållet. Det verkar handla om någonting annat, ett mer subtilt trevande inför
fenomenen: en form av osäkerhet. Om denna står det följdriktigt att läsa på flera
olika fronter (jfr Kristensson Uggla, 2015; Langley, 2008; Thurfjell, 2015). Att
det finns många olika saker att tro på gör antagligen inte saken enklare; flertalet
verkar ha svårt att hänge sig åt endera hållet. För många framstår pluralismen
antagligen som obekväm och en rotlöshet tycks breda ut sig; ett slags tvivel
gror.
2.
Det finns ytterligare en liknande sorts tillställning som ännu inte har diskuterats.
Också denna fyller vid speciella tillfällen upp Globens lokal. Förmodligen är
det denna företeelse som kommer närmst idrotten i termer av upprymdhet och
erfaren mening. Att gå på konsert kan liknas vid att gå på fotboll. Jag kommer
att ge detta fenomen ett förhållandevis stort utrymme. Inte bara därför att
konserter genomförs i Globen utan för att musik är ett fenomen som förenar de
allra flesta människor. Få kan man med handen på bröstet säga att musik lämnar
dem oberörda, eller att de aldrig spelar några skivor. Vidare föreslår jag därför
en ingång till musik som gör gällande att den utgör vår – kanske – viktigaste
kulturyttring. Jag kommer också företräda tesen att ”musik” kan göra den ovan
nämnda osäkerheten, med tillhörande tvivel, meningsfull och begriplig. Detta
på flera plan.
Mer konkret påstår jag att symptom på nutidsmänniskans rotlöshet ofta
uttrycks i kulturlivet och via musik i olika skepnader. Redan tidigare har temat
varit uppe och vänt. Under sparmässan återkom en välkänd vinjett och jag
ägnade ett icke ringa utrymme åt att reflektera över företeelsen. Jag påstod att
David Bowie – och Life on Mars, som var vad som spelades – utforskade det
alltmer fragmenterade och ”postmoderna” tillståndet i vilket individen har svårt
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att finna sig tillrätta. Alltmer föreföll handla om yta och bleka kopior –
någonting verkade ha gått förlorat.
Inom denna genre framstår en ung Bowie som något av en gud. Onekligen
har han också skänkt miljontals människor mening och ett sammanhang utöver
det vardagliga. Storhetstiden för Life on Mars var 70-talet och platsen var
global. Om vi istället riktar blicken mot den svenska samtiden spelas det främst
andra sånger och av nyare artister. Ett inflytelserikt band utgör kärnan i det
resonemang som följer. Vad har jag då för fog för mina påståenden – dels att
musik är en central kulturyttring och dels att det valda bandet bör agera
mönsterbild – vem är jag att föreslå allt detta? Frågeställningen är berättigad.
När det kommer till musik är jag långt ifrån någon expert eller ”kännare”.
Emellanåt lyssnar jag dock på musik, ibland sugs jag till och med in i den.
Hursomhelst ter det sig lämpligt att ta hjälp av en referens.
Music can communicate a great deal about the culture and society
that it comes from. This is the case with contemporary Swedish rock
band Kent. Numerous observers in the Swedish media have noted that
Kent may not only be the most popular in Swedish popular music
history, but also quintessentially Swedish. (Johansson, 2013, sid. 40)

Utdraget inleder en artikel och ger oss en ingång både till fenomenet musik och
till fenomenet Kent – Sveriges största rock och popband. Ola Johansson är
professor i kulturgeografi och i referenslistan kan man läsa att han har ägnat
musik en del studier. Vad gäller den första meningen i citatet är den föga
kontroversiell. Om musik är en kulturyttring kan man följaktligen lära om
samhället genom att studera den. Angående resterande två meningar är en
invändning möjligen befogad. Johansson uttrycker sig mer oförsiktigt än vad
jag vågar göra i frågan. Låt oss därför komplettera med ännu en röst, denna
hämtad från antologin Kent: Texter om Sveriges största rockband. I inledningen
skriver redaktören Håkan Steen (2007) följande rader.
Kent är Sveriges största rockband. De är inte Sveriges internationellt
största band men de är störst i Sverige. Någonsin. Inget annat svenskt
rockband har på egen hand fyllt såväl Scandinavium och Globen som
Stockholms Stadion. Inget annat svenskt rockband har sålt lika många
skivor. (sid. 10)

Att bråka om huruvida de är störst eller inte och vad som är rock kontra pop är
för oss oviktigt. Istället ska vi nöja oss med att konstatera att bandet Kent är
mycket stora, kanske till och med ”störst”. Detta är något som jag finner
anmärkningsvärt och värt att reflektera över. Innan dess ska vi fördjupa några
av de tankegångar som Johansson (2013) framför om bandet. Hans artikel
kommer med namnet: Kent’s Sweden, or what a rock band can tell us about a
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nation. Komprimerat kan man säga att Johanssons tes är att bandet, texterna och
musiken förmedlar en svensk identitet genom följande tre kännetecken: (1) det
faktum att Kent har rest från en arketypisk småstad till Stockholm, något som
symboliserar ett välkänt svenskt fenomen i termer av både flyttlass och
”klassresa”; (2) att Kent använder och anspelar på typiskt svenska myter och
symboler i sina sånger; (3) Kent lyfter utbredda och aktuella teman som kritik
mot nyliberala reformer och rasism.
Med stöd i tidigare nämnda referenser framför jag här en kortfattad – och
tillspetsad – beskrivning av bandets framfart och öde (se Johansson, 2013;
Steen, 2007). Fyra-fem halvt uttråkade tonåringar, det exakta antalet
medlemmar varierar en liten smula över tid, pöser i ett grått och regnigt
Eskilstuna. För det mesta klunkar de bärs och tänker på brudar och lyssnar på
musik. En efter en trillar de samman och bandet blir till. Joakim Berg sjunger,
skriver text och musik medan övriga spelar på instrument. Pojkarna har talang
och ambition. Debutalbumet hyllas och ungdomarna ska bli bäst i världen. En
våg av framgång reser sig och storstaden intas. År in och ut surfar Kent på vågen
innan de slutar på toppen år 2016 i samband med en turné som sålde slut på
hundratusentals biljetter till alla åldrar. Inspirationen kommer från indierock,
brittiskt 80-tal och allehanda svenska texter av bland andra Jacob Hellman och
Klas Östergren. ”Jocke” skriver från hjärtat och till en början behandlar texterna
mest tonårig ångest om kärlek, revolt och gråa småstäder. Allteftersom både
framgångar och grabbar växer förändras tematiken. Det går att läsa in tunga
toner av ensamhet, samhällskritik och frustration i såväl texter som sång och,
inte minst, musik. Bandet kallas ofta pretentiöst och musiken har nästintill
uteslutande en mörk och vemodig klangbotten. Kent är, vill jag påstå, ett mycket
allvarligt band. Ända in i graven hyllades bandet av såväl kritikerna som
”folket”. De var, kort och gott, konstnärer som spelades på den vanliga radion
och kom med listetta på listetta. Vari ligger då deras storhet och vad säger
bandet om Sverige? Kort sagt: vad betyder Kent?
Innan jag påbörjar en tolkning som senare knyts samman med bokens
övergripande problem ska jag delge läsaren några personliga erfarenheter av
bandet. I mina yngre dagar hörde jag mest bandet via radiospelaren. I samband
med avskedsturnén gick jag på min första och enda konsert. Hallen i vilken de
spelade var ekvivalent med Globen. Stämningen var fenomenal, för att inte säga
euforisk, och mot slutet regnade det tårar. Publiken var varierad även om jag
spontant skulle säga att nästan alla var ”medelklass”. Efteråt har jag i omgångar
lyssnat igenom deras repertoar med stor fascination. Det är någonting visst med
deras musik. För allt i världen kan jag däremot inte förstå hur de har blivit
folkliga och vårt ”största” (pop och) rockband, mycket borde tala i närapå rakt
motsatt riktning:
Praktiskt taget alla låtar är tungrodda, mörka och ångestladdade. Med en
slentrianbetonad paketering kunde man säga att Kent är ”svåra”. Återigen: Kent
är ett mycket allvarligt band. Såvitt jag kan lyssna mig till har de aldrig spelat
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eller sjungit något som verkligen kan förknippas med glädje eller ens värme;
allt är dunkelt dystert och det är kallt – just ”vinter” är ett av deras kännetecken.
Inte heller är bandets medlemmar några som ”bjuder på sig själva” eller ställer
upp på mediala spektakel. Mest håller de sig för sig själva. Att recensenter
uppskattar deras konstnärliga ambitioner och säregna stil är lätt att förstå. Att
svenska folket gör det framstår däremot som allt annat än givet. Spontant skulle
man kunna tro att det skiljer en avgrund mellan Kent och en Svensson. Kent är
mer eller mindre motsatsen till melodifestivalen. Finge jag uttrycka mig fritt
skulle jag säga att Kents popularitet utgör något av ett mysterium.
Låt oss laborera med bandets karaktär och omständigheter. Låt oss börja med
namnet. Kent är ett förnamn, nästan som vilket som helst. Bandet heter inte
Valdemar eller Carl-Philip. Namnet är arbetarbakgrund och jantelag. Kent heter
man i industrier, på kåken och om man är allmänt hygglig. Heter man Kent
sticker man inte ut; man är beige och osexig. Man kan bo i villa eller lägenhet,
så länge det inte är för fint. Namnet är grått och slätstruket. En Kent talar sällan
om sina känslor trots att han kanske skulle behöva. En Kent är en Svensson. En
Svensson lyssnar inte på svår musik. Varför går Kent an?
Medlemmarna växte upp i en typisk småstad där arbetslivet – och livet –
följde konjunkturen. Sådana städer är tråkiga; stråken kväver ungdom och
livsglädje. Genom rocken skapade de sin identitet och gav, när Tillfället kom,
fingret till småstaden till förmån för Stockholm. Väl där visade sig livet inte
bara vara lycka. Storstaden är mörk, regnig och ensam. Folk är ytliga och pratar
inte med varandra. Denna historia är långt ifrån unik för Kent, även om långt
ifrån alla blir rockstjärnor. Från 80-talet och framåt är det många svenskar som
känner och lever liknande trajektorier: man växer upp, känner sig unik, vill göra
något med sitt liv, lever runt lite, flyttar till en annan stad, ”mognar”, påminner
sig om att hemorten trots allt var okej (kanske flyttar man till och med hem
igen), stadgar sig, blir ”som alla andra”, trivs hyggligt och grubblar bara vid
enstaka tillfällen. Jag tror att deras megahit och singeletta Dom andra kan läsas
mot denna bakgrund. Vi läser avslutningen:
Och vi kommer inte längre
Vi är tillbaks på noll
Men ingen kommer sörja
Vi har spelat ut vår roll
Vi glömmer hela skiten
Det betyder ingenting

Vi skulle kommit längre
Men räckte inte till
Vi blev som dom andra
Vi blev som dom andra
Vi blev som dom andra

Texten är naturligtvis mångbottnad men kan onekligen läsas som en reflektion
över Kents, och Jocke Bergs, specifika bana. Orsaken till låtens enorma
genomslag tror jag dock ligger i att vi är många som kan känna igen oss i
raderna. Förr eller senare hamnar de flesta där i krokarna. Hur unik, äventyrlig
och egen man än är som ung slutar man för det mesta precis som alla ”dom
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andra” med tillhörande borgerliga bekvämligheter. Man blir själv fångad i det
man som ung såg alla andra vara fångade i. Eller, för att uttrycka saken med ord
från låten Pärlor lever vi: ”i ett iskallt IKEA land” där ”Tvn står på som
bakgrundsljud”. Ibland skär däremot ett isande tvivel rakt igenom både möbler,
liv och själ. Om detta sjunger bandet.
Hos Kent framställs medelklasslivets konformistiska mönster ofta som sterilt
men livsnödvändigt. Det går inte att kasta bort likt använd snus eller en urväxt
klänning. Livet fortgår enligt redan inslagna linjer samtidigt som Kent påminner
oss om tillfällena då det förflutna spökar. I det som varit döljer sig insikter både
om vem man var och vem man har blivit. Mot det förflutna kan man även
jämföra sig med andra i sin omgivning. Detta skänker, tror jag, samtidigt både
tröst och tillfredsställelse genom tankar som: ”jag är i alla fall inte ensam” och
”ingen av oss räckte riktigt till”. Vi kommer inte längre, men det gör ingenting,
det spelar ingen roll, att vi blev som dom andra.
Här kan man även uttyda en tydlig skillnad gentemot annan närliggande
”rock”. Den ovan nämnda kyliga tematiken är inte särskilt originell för
rockmusik. Vad som gör Kent extra trovärdiga tror jag är både kombinationen
av de träffsäkra melankoliska melodierna och det faktum att bandmedlemmarna
lever det liv som de ställer frågetecken till. En annan faktor är att det går att
utläsa en intellektuell ambition, något som kan saknas i en annars ”obildad”
samtida rock. Referenser till stora författare och konstnärer – så som Ingmar
Bergman och David Bowie (!) – är återkommande. Från min syn ligger
pretentionerna dessutom ofta i gränslandet mellan det rikt geniala och det på
gränsen till platta. Personligen finner jag detta mycket tilltalande. Ingenting är
eller tillåts bli alltför intellektuellt eller perfekt, mellan raderna kan man skymta
den ”vanliga” människan som försöker sätta ord på det man inte förväntas att
uttala.
Kritikern Georg Cederskog (2002) fångar i en kort passus upp vad jag syftar
på. Det Kent sätter text och toner på är vad medelklassmänniskan ”sluddrar om
på fyllan” (sid. 218). Många har någon eller några gånger varit där och i berusat
tillstånd begrundat tillvaron och den samtida ihåligheten i den; tillfällen då
existentiella ångor puttrar upp till ytan. Stora delar av våra liv känns som plast
samtidigt som man absolut inte förväntas tala klarspråk om det hela – i nyktert
tillstånd. Man pratar om liv och drömmar man aldrig drömde; om att sitta fast.
Dagen efter fortsätter allt som förut i kombination med doser av ånger eftersom
man brutit ett tabu. Tvivlet sipprar däremot ut genom andra luckor och Kent är
en av dessa. Kanske är bandet rentav det största uttrycket för tankarna i Sverige.
Kent och deras storhet kan läsas som en yttring av många svenskars tvivel;
fenomenet Kent betyder tvivel.
I det närmaste kommer jag att läsa en av deras låttexter mot denna tolkning.
Sången är inte någon av deras absolut största. Möjligen hade jag kunnat välja
en mer folklig (läs: radiovänlig) låt för att höja igenkänningsfaktorn till ett
optimum. Emellertid vittnar den nu valda om en bred och explicit anknytning
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till just tvivel. Jag tror att valet av sång gör det enklare för läsaren att förstå och
köpa den föreslagna tolkningen. Det ska påpekas att låten är långt ifrån någon
perifer historia. Spåret återfinns på deras mest sålda album från år 2002 med
namnet Vapen och ammunition. Med över 600 000 sålda exemplar och en
Grammy för årets bästa album borde låten vara någorlunda utbredd. Titeln är
Socker och jag väljer att tolka demoversionen. (Den finns att lyssna på via
samlingsboxen från 2008, eller på nätet, se referenslistan.). Framförallt är det
en bortplockad refräng som avviker från texten på skivan. Också avslutningen
skiljer sig från den mer välkända versionen i och med en ordagrann referens till
en av deras absolut största och mest spelade sånger – Kärleken väntar. Här finns
det mesta av vad som ovan omtalats på plats. Lyriken börjar:
Spelar det längre någon roll
Jag orkar inte slåss
Det är bortom min kontroll
Du lämnade mig ensam
Och självklart blev jag rädd
Min sista gnista hopp
Var att synas och bli sedd
Och jag glömmer bort att andas

För sex, musik och våld
Var det vackraste som hänt mig
Sen själen min blev såld
Att synas utan att verka
Ser enkelt ut på håll
Men jag lever på impuls nu
Via fjärrkontroll
Och jag säger aldrig: nej

I den första versen möter vi ett jag som känner sig utlämnad och ensam. Känslan
kommer inte bara inifrån utan det påtalas att ett du har lämnat – alternativt sålt
ut – människan efter sig. Tankarna leder onekligen till gud (i synnerhet om vi
även begrundar den andra versen). Världen utan högre makter, riktlinjer och
sanningar lämnade människan med sig själv att leka. Jaget övertar allting i
rummet och vi får följa en förfrämligad människa som låter banala drifter så
som sex och våld vägleda ett liv präglat av hedonism och egoism. Tillståndet är
heller inte fritt utan styrs av en dosa svår att stänga av. Vem som håller i den är
osagt men vi kan anta att fjärrkontrollen illustrerar en omgivning som, mer eller
mindre, ofrivilligt imiteras. Att säga nej är omöjligt, man är tvingad att leva som
alla andra. Vi läser den andra versen:
Och gäst ikväll är Jesus
Han har kickat heroin
Han läppjar på sitt glas
Och Ramlösa blir vin
Han berättar om sina vapen
Sin tid i S:t Tropez
Om att ge sig själv en chans
Om sin nya Z3
I en värld av idioter
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Står han först i kön
Han berättar framför kameran
Om hur han bytte kön
Eller något helt annat
Som också är privat
Om alla dom han älskat
Och dom han bara sög av
Vi säger aldrig: (nej)

Den andra versen vänder blicken mot Jesus som lekfullt symboliserar både
högre makter (om de trots allt finns…) och den andre. Om människan nu är gud
(jfr Jesus) skymtar ett sarkastiskt mörker. Det går att läsa in en variant på
teodicéproblemet22 och en människa – alternativt en gudsson – som tillverkar
vapen, lever överflödigt överklassliv och bara ser, samt berättar, om sig själv.
Narcissismen är total och medmänniskor är blott medel för att uppnå målet om
ett eget högre liv rågat fyllt med njutningar och konsumtion. Vad som kritiseras
är med andra ord idealen i det borgerliga livet där framgång och välmående
likställs med klichéer som sportbilar och ”vara med i teve”. Berättaren ser
igenom detta och alla ”idioter” som lever sina liv utefter sådana strävanden. Mot
slutet blir ordvalen alltmer vulgära; detta är ett samhälle man kan känna äckel
inför – tvivlet kommer i olika grader.
Brinn nu, brinn nu pengar brinn
Det spelar ingen roll
Det betyder ingenting
Som flugorna på socker

Som kärleken på film
Som flugorna på socker
Det betyder ingenting

Avslutningen konkretiserar tomheten; budskapet kan inte misstolkas, Kent
skriver om vad som ilar i vårt medvetande på våra näsor: kvar finns, precis som
hos Bowie, bara yta. Vi lever ”som flugorna på socker”. Föregående lämnar oss
med frågan vad – om något – som betyder någonting om vi mer eller mindre
lever likt de mest primitiva djur. Tillståndet liknas vid den konstnärliga
gestaltningen av människans kanske största mysterium – kärleken – som
paketeras i allt unknare och klyschigare förpackningar på bioduken. Kan
färgskalan i tillvaron bli mer färglös än vad den är? Slutraderna talar för sig
själva: Brinn nu, brinn nu pengar, brinn. Det spelar ingen roll, det betyder
ingenting. Pengar – kärnan i det borgerliga livet – har förlorat kopplingen till
allt som har att göra med meningsfullhet.
Denna tolkning av Socker och därigenom i förlängning av fenomenet Kent
motsäger inte den som Johansson (2013) manifesterar, snarare tvärtom. Också
jag påstår att bandet kan läsas som någonting som säger någonting om Sverige.
Mitt sikte är här enbart inställt på vad jag läser in som mysteriet bakom Kent.
Hur kommer det sig att så många svenskar har fallit för det svåra och ofta på
gränsen till deprimerande bandet som aldrig gör sig till i intervjuer eller tevesoffor? Svaret står att läsa i att Kent uttrycker vårt innerliga tvivel för det
samhälle med tillhörande borgerliga liv vi lever; tvivlet som titt som tätt bubblar
upp inom oss – ibland medvetet ibland omedvetet.
Behöver jag skriva att Kent också kan läsas som att de fyller en funktion som
utlopp för detta tvivel, och att de därigenom, så att säga, räddar oss från att
drunkna?
22
Ungefär: Hur kan en god gud existera och vara allsmäktig när världen innehåller så mycket ondska?
Hur kan gud tolerera allt lidande?
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Temat går igen sedan sjuttiotalet och vi har vant oss vid att benämna både
konsten och det tillstånd den riktar sig mot, och från, för ”postmodernt”.
Beträffande konst, litteratur och film är jag inte i position att varken rubricera
eller etikettera nytt. Angående tillståndet, och min tolkning av detsamma, värjer
jag mig från den postmoderna inslagningen. Mitt fog för detta står skrivet hos
såväl Robert Musil som hos Karl Marx. Tvivlet inför det moderna borgerliga
kapitalistiska och urbana samhället har funnits på plats under ett bra tag. Utan
fast grund har vi behövt hanka oss fram en längre stund, minst hundrafemtio år.
Är inte detta tillstånd rent ut sagt den moderna människans signum? Med en
kvick parafras på Marx och Engels manifest kunde vi säga att allt fast i tillvaron
smälter samtidigt som vi febrilt greppar efter någonting som kan hjälpa hålla
oss flytande, vare sig det är i den myllrande Globen eller magiska katedralen.
Kent spelade sin, för alltid, sista sång i en arena granne med Globen den 17
december 2016. De tre sista spelningarna befolkades av över hundra tusen
människor och gamla rekord har blivit historia. Symbolen för avskedskonserten
var ett vitt kors. Inramningen sägs ha varit präglad av tårar och eufori. Dagen
efter väntade för många en tungrodd dag. Med morgonen följde dock också en
sol på uppgång, den hade inte stannat nere. Livet började så småningom rinna
vidare så som det alltid gör, varpå den moderna människan fortsatte att söka. På
gott och ont fortsätter vi med att röra oss in i en framtid utan fasta ramar,
vägvisare och evigt högre makter. För detta fragmentariska, sökande och
pluralistiska tillstånd är Globen en symbol.
3.
Låt oss specificera tvivlet. Nog skiljer sig dagens samhälle från det som Robert
Musil och Karl Marx, bland många andra, gestaltade respektive teoretiserade.
Det moderna kapitalistiska samhället består, men med modifikationer. Mot
bakgrund av kapitalets ackumulation och enorma tillväxt var det med hjälp av
reformer, strejker och avtal möjligt att fördela kakan utifrån någorlunda
solidariska principer. Samhället gick framåt i termer av högre hus, materiell
välfärd och teknologisk utveckling samtidigt som välfärden kom allt fler till
gagn. På många håll i västvärlden har de tidigare strikta gränserna mellan
kapital och arbete till och med börjat bli suddiga. Relationen mellan människor
och finansiella marknader har intensifierats och medelklassen är numera en
naturlig aktör på aktie- och kreditmarknader.
En utbredd föreställning inom den litteratur som teoretiserar tillståndet är att
vi har att göra med en osäkerhet inför fenomenet, såväl globalt som lokalt (jfr
Belfrage, 2008; Langley, 2008; Lindqvist, 2001; Martin, 2002; Nyqvist, 2008;
Werner, 2012). Vad som avses är människor med svårigheter att greppa, förstå,
intressera sig för, känna tilltro till och se betydelsen av den fåra av finansiella
ord, program, samtal, utbildningar och räknesätt som samhället på denna grund
förser oss med. Jag vill påstå att praktiskt taget alla som forskar och teoretiserar
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tillståndet på ett eller annat sätt nämner eller pekar mot företeelsen. Med detta i
åtanke besökte jag sparmässan i Globen.
Också där kunde jag läsa in ett slags ointresse för att inte säga likgiltighet,
åtminstone hos somliga. Sparmässan liknades vid en modern gudstjänst i en
statskyrka; en stämning och känsla av att det mesta liksom går på tomgång.
Vidare lät jag analogin föra och föreslog en tolkning enligt vilken båda
manifesterade varsin världsbild och etik. Än vidare föreslog jag att ointresset
och osäkerheten – inte bara hos de som medverkade på evenemangen utan även
i stugorna – kan förstås mot bakgrund av ett sekulärt tillstånd enligt vilket man
tror på olika saker (jfr omförtrollning). Också människor som lever långt bort
ifrån världsreligionerna behöver rätt och fel och högre ideal; någonting att leva
utefter. En sådan pluralism är en grogrund för tvivel eftersom några slutgiltiga
svar inte tycks existera. Hur skall vi leva våra liv? Kring vilka göromål och
utifrån vilka ideal ska vi leva våra dagar i världen? Vilka svar erbjuder pengar
och marknaden dessa evigt moderna frågeställningar?
Ett pliktfyllt borgerligt liv där ekonomiskt ansvar och pengar som blir mer
pengar skänker livet riktning, och någonting att leva för, utgör ett alternativ.
Jämte att erbjuda individen en meningsfull tillvaro bidrar levernet också till att
reproducera samhället så som vi har lärt känna det (jfr finanskapitalismens
anda). Skulle alla leva som asketiska buddhister skulle det moderna samhället
gå omkull. Ekonomisk och teknisk utveckling – kort sagt: framsteg – är det vi
förväntas att leva för.
Några få kommer samman och försöker delar sina ideal med andra i
exempelvis Globen. Åter ett fåtal är säkerligen bokstavstroende. Flertalet har
svårt att se meningen med aktiviteterna. Finans- och aktiemarknader framstår
för dem som nya anspråksfulla ord skrivna på ett tomt skal. Somliga viger stora
delar av livet åt att arbeta nära finansiella marknader. Ännu några andra bryr sig
inte ett skvatt. En tolkning är att fenomenet finansialisering kan läsas mot långt
större samhälleliga omständigheter än bara de som pekar mot ekonomi och
finans. Osäkerheten kan genom ett sekulariseringsbegrepp som betonar
pluralism ges en annorlunda innebörd och få en ny botten.
Låt oss pröva tolkningen genom att låta den gå i klinch med den store
teoretikern på området. Paul Langley (2007) kan – i komprimerad form (se
Kapitel 3 för en utförligare diskussion) – sägas förespråka en förklaring till
osäkerheten utifrån två punkter. Den första påtalar att osäkerheten uppstår på
grund av att ingen kan hantera ekonomisk risk och investeringar enligt
perfektion eftersom det finns en osäkerhet inbyggd i systemet. Den människa
som sparar i, säg, fonder förväntas därför vara just ”osäker”. Den andra punkten
utgör en mer sofistikerad förklaring. Premisserna följer i stort den traditionella
problembilden runt finansialisering där traditionella gränser har luckrats upp till
förmån för nya krav och subjektiviteter (jfr arbete och kapital enligt ovan).
Rent krasst menar Langley att de nya kategorierna – och kraven – på
människor att leva såväl som arbetare, investerare och konsument är oförenliga.
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Enligt Langley kan man alltså omöjligen vara en trygg kapitalägare,
lönearbetare och konsument eftersom dessa subjektiviteter inte går att passa
samman enligt någon ideal mall. Äger man aktier kan man exempelvis hamna i
konflikt med ökad lönesättning på sitt vanliga arbete. Omvänt kan krav på
löneökning leda till att ens aktier sjunker. Till detta kommer kravet på
konsumtion som också det går stick i stäv med att investera sina pengar. Ska
man köpa upp sina pengar eller spara dem? På denna, tämligen abstrakta, nivå
hävdar Langley att medelklassens medborgare därför lämnas osäkra. De tre
subjektiviteterna – arbetare, investerare och konsument – är kort och gott
oförenliga varpå Langley menar att vi med nödvändighet tvingas leva som
”uncertain subjects” genom att kontinuerligt försöka jämka stridigheterna mot
varandra.
I det följande kommer jag att företräda en diametralt motsatt position. Med
syfte att göra min poäng glasklar tillåter jag mig att bre på ordentligt. Jag hämtar
stöd för polemiken på både sparmässan och hos Kent. I sin mest koncisa form
är mitt argument – och sedermera också förklaring till osäkerheten – att den inte
alls följer av så kallade oförenliga subjektiviteter utan istället uppstår just därför
att ovan nämnda subjektiviteter i allra högsta grad är förenliga (jfr
finanskapitalismens anda). Osäkerheten får härifrån helt andra proportioner.
Härnäst följer ett förtydligande exempel. Jag iklär en fiktiv version av mig själv
huvudrollen.
På morgonen, ganska tidigt, ringer väckarklockan. Efter att ha klarat av
morgonens bestyr väntar som vanligt arbetet. Jag är medelklass och har på långt
sikt inga problem att få jobb. Jag kan jobba med lite vad som bara jag tar mig
tid till utbildning; alltifrån snickeri till bank och omvårdnad. Bilen startar och
tanken är full och efter en halvtimme är jag på plats. Efter nio timmar rullar
bilen hemåt. Tröttheten tilltar men ett stopp i affären är nödvändigt. Min smarta
telefon behöver bytas ut. Jag tecknar ett dyrt abonnemang men får en dator på
köpet. Erbjudandet var med datorn inräknad förmånligt, det hade jag redan hade
undersökt. Väl hemma inviger jag min nya persondator. Efter en halvtimme
eller så tecknar jag en försäkring som var mer fördelaktig än den som erbjöds i
affären. I samma veva undersöker jag mina kostnader för elbolag och bredband.
Efter ett par snabba klick är elbolaget utbytt varmed jag sparar någon
hundralapp per månad. I bara farten går jag fort in på min statliga pensionssida.
Allt ser bra ut. Vidare stämmer jag av mitt månatliga fondsparande. Jag har valt
en låg riskprofil med mestadels index- och räntefonder. Jag känner mig ganska
trygg med min privatekonomi trots förhållandevis hög bostadsskuld. Räntan är
låg och för närvarande kan jag till och med lägga undan extra pengar varje
månad, också dessa placerar jag i en räntefond; dessutom har bostaden ökat i
värde. På kvällen kryper jag ner i en stor säng. Dagen därpå rullar livet vidare i
samma hjulspår.
Ovan har jag gestaltat det liv som Langley lite tillkryddat menar är
”oförenligt”. Enligt Langley kan man inte arbeta, äga aktier och konsumera dyra
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saker på kredit utan att uppleva en osäkerhet inför tvetydigheten rollerna
emellan. Människan i det moderna kapitalistiska samhället lämnas därför med
nödvändighet osäker. Återigen ska det understrykas att Langley teoretiserar ett
landskap som ligger långt bort från Sverige (jfr titeln på den refererade artikeln:
Uncertain subjects of Anglo-American financialization). Hursomhelst borde
den nyss framskrivna livsskildringen kunna existera också utanför Sveriges
riksgränser. Mot denna bakgrund föreslår jag en annan tolkning.
Att rulla igenom ett par miljoner liv enligt det ovan skisserade formatet
skulle, som jag ser det, vara fullt möjligt. Ovannämnda subjektiviteter är alltså
från mitt håll högst förenliga. Alltjämt kvarstår problemet. Många framstår som
”osäkra” och ointresserade eller likgiltiga inför ”ekonomi och finans”. Hur
kommer detta sig? Att leva ett liv enligt villkoren ovan ställer trots allt inga
särskilt stora krav på medborgaren. Kunskapsmässigt räcker en avklarad
gymnasieexamen gott och väl. Härvidlag föreslår jag att vi delvis vänder just
ekonomin ryggen. Relationen mellan våra liv och de ekonomiska krav som
följer med de finansiella marknaderna kan också förstås utifrån en social aspekt.
Kortfattat: vad var det för liv som skisserades ovan? Lite tillspetsat: är den
borgerliga existensen den vi önskar leva och dö för?
Frågan är stor och iskall. Jag tror att frågan är vad Kent betyder. Kent är
samtidigt både kulturyttring och symptom. Bandet är ett slags medelklasspunk
som sjunger fram frustrationen och vilsenheten hos den medborgare som
grubblar och har svårt att fullt ut finna sig tillrätta i det ovan skisserade formatet.
Med ett sekulärt tillstånd kommer därtill en medvetenhet om allt fler
möjligheter. Likaväl som att tala om en osäkerhet inför finansiella marknader
kunde man tala om ett tvivel inför vilket sätt och vilka ideal man ska leva för.
Eller såhär: är detta vad jag förväntas leva för – arbete, plikttroget ekonomiskt
engagemang och konsumtion?
Helt utlämnade att ensamma välja och vraka vilket liv vi ska leva är vi
däremot inte. Finanskapitalismens anda är med oss överallt: via utbildning,
fostran, reklam och övertalning. Att sälja sin arbetskraft för ett trivsamt
uppdrag, sköta om sina sparpengar och övriga ekonomiska angelägenheter samt
konsumera är allt det som förväntas av oss. Jag tror att det är möjligt att tilltala
den så kallade ”osäkerheten” inför vardagslivets finansialisering med en
motfråga: vad är egentligen meningen? Varför leva utefter dessa fyrkantiga
ideal? Likväl går det idag knappt att leva utan att följa dem. Den borgerliga
levnadsbanan framstår idag som mer eller mindre ofrivillig.
Slutligen ska vi läsa sparmässan mot tolkningen. För många av besökarna på
sparmässan kan vi säga att pengar praktiskt taget är meningslösa. Naturligtvis
kan pengar köpa fler konsumtionsartiklar och större bostäder. Någon
tillfredsställande vägledning i stora frågor erbjuder de dock inte. Att se sina
pengar växa är vad man förväntas vilja göra; att njuta av förökningen och det
den kan åstadkomma likaså. Det floskelartade påståendet att pengar inte köper
lycka framstår fortfarande som en stor sanning. Några få skulle säkert invända
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medan flertalet kan tänkas skriva på. Härifrån läser vi återigen sparmässan i
Globen:
Inbjudan avvek från de livslinjer som vardagen följer. Erbjudandet bestod i
möjligheter att ägna tid åt någonting som utmärker sig från vardagslivets sysslor
och göranden. I Globen utspelar sig trots allt tillställningar som förgyller
tillvaron; gör den meningsfull. På sparmässan klaffade inte detta. Känslan av
någonting engagerande, autentiskt eller meningsfullt infann sig aldrig.
Sparmässan kan läsas som något av en missräkning. Detta trots att evenemanget
innehöll alla de ingredienser en lyckad fest bör inkludera. Sparmässan hade en
fantastisk interiör, medryckande musik, välkända gäster och gratis mat plus
dryck. Vidare är själva fenomenet ”mässa” som upplagt för succé. Jag föreslog
läsningen av företeelsen som ett slags riggning för att påbjuda och underlätta
människans mest elementära sociala form: det naturliga samspelet två eller flera
människor emellan (jfr Asplund, 1987). Som stöd för tesen om misslyckande
kan man vid sidan av ointresset anföra att liknande sparmässor hädanefter aldrig
har arrangerats.
Marknadens dynamik och växande pengar förmådde inte gripa tag i
besökarna. Allting var helt enkelt för tomt och platt. Tolkningen får stöd av den
kärlekshistoria som står att läsa på twitter. Flera verkade trötta på de urholkade
och lättsmälta ord som livet och sparmässan bestod av. Från en sekund till nästa
steg atmosfären. En ärlig man sa vad han tyckte och många föll pladask;
karisman talade och Globen lyssnade. En tolkning är att vårt sekulära tillstånd
med flera världsbilder är en prekär situation. Att ensam tvingas välja väg är
svårt. Inte heller förefaller allt det vi förväntas göra tillfredsställa oss (jfr arbeta,
investera och konsumera). När någon tar till orda på ett sätt som bryter med det
alldagliga, profana och vad ”alla andra” säger är det lätt att hänga på. Tillvaron
framstår plötsligt som levande och känslorna sväller över. ”Jag älskar honom”.
Sparmässan i Globen liknades vid en gudstjänst. Inte heller den förmådde av
egen kraft väcka stunden till liv. Där fanns vidare inte tillgång till några
karismatiska personligheter. Jämfört med företrädesvis fotboll och konserter har
pengar och den kristna guden, trots allehanda hjälpmedel, svårt att gripa tag i
oss. Kanske behövs mer slutna tillställningar för att den sortens samlingar ska
hetta till.
Ovanstående är inte tänkt att anspela på religiösa sekter i någon traditionell
bemärkelse. Min mening är att det borgerliga livet brottas med att få oss att
känna entusiasm, livsglädje och delaktighet. För många framstår det som kallt
och ensamt. Kärleksförklaringarna på twitter kan läsas som ett uttryck för detta.
Någon erbjuder en ärlig värme som står emot alla floskler. Härifrån är det
möjligt att skriva vidare i alla möjliga sorters riktningar där fascism och
nationalism kan förstås som uttryck för liknande tendenser. Att underkasta sig
karismatiska ledare är dock bara ett spår. Ett andra är att mannen faktiskt erbjöd
oss någonting som kändes på riktigt och bröt av med sparmässans tristess på ett
lustigt sätt. Flertalet av oss föll heller inte för mannen. Majoriteten av oss
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strökollade mest i hopp om att skåda något som bröt av med tiden utanför, det
liv som Kent sjunger om och ställer frågor till.
På det stora hela kan man däremot läsa både sparmässan och gudstjänsten
som ett famlande efter svaret på en och samma fråga. Eller omvänt: sparmässan
och gudstjänsten, Globen och katedralen, utgör – i materialiserad form – svaret
på samma evigt moderna frågeställning. Vad skall vi tro på? Vad eller vem skall
vi följa om inte pengar och gud? Ingendera erbjuder ett svar flertalet av oss är
benägna att skriva under på. Vad vi kan göra – vad vi verkar dömda till att göra
– är att fortsätta söka, tvivla och tolka världen i hopp om att fånga något värt att
omfamna och krama hårt.
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Kapitel 7. Tvivel
I bokens slutkapitel snörar jag ihop alla trådar. Först upprepar jag några sedan
tidigare införda ledord och riktlinjer. Särskilt diskuterar jag vad som gör en
tolkning bra respektive mindre bra. Återigen fastnar jag vid det kriterium som
föreslår att det goda uppstår när delar och helhet växer samman och
harmonierar. För att åstadkomma detta tar jag hjälp av essäformen. Följaktligen
står en essä därefter att läsa. I denna söker jag väva samman bokens bärande
linjer genom att adressera bokens syfte och frågeställning med stöd i alla de rön
som undersökningen har resulterat i. Essän kan också läsas som ett försök till
kritik av än det ena än det andra. Säkert kan man i den läsa in ännu mera. I det
sista avsnittet försöker jag avslutningsvis summera vad den här skriften bidrar
med till de samtal som adresserades i början.

Validitet
Redan i inledningskapitlet skrev jag ut bokens övergripande syfte. Därifrån och
framåt har jag strävat efter att skapa kunskap om vår relation till finansiella
marknader. Framförallt har jag låtit en sparmässa utgöra katalysator för idéer
och tankar kring människans relation till pengar och finans i allmänhet och
finansiella marknader i synnerhet. Läsaren har nu tagit del av mina ord och de
rön som sprang ur tillställningen.
Jag hymlar inte med att tolkningen är en av mig skapad produkt. Med andra
ord påstår jag att läsaren inte hade skrivit samma tolkning, samma text eller ens,
kanske, på samma idé. Sociala fenomen kan läsas och förstås på många olika
sätt. Detta är inte detsamma som kunskapsanarki eller total relativism enligt
vilken alla tolkningar är lika goda som dåliga. Min ambition har varit att skapa
en intressant tolkning som bär på insikter och öppnar för en ny aspekt. Det hade
varit ett underbetyg att hitta en nog så god tolkning som föreliggande i, låt säga,
en femtonårings skrivuppgift på gymnasiet.
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För att skapa tolkningen – och göra det vetenskapligt – har jag arbetat med
flera olika riktlinjer. En ambition har varit att försöka skriva i en transparant
ton. Ibland har jag säkerligen så att säga pressat på. För det mesta hoppas jag
däremot att läsaren har kunnat följa och väga mina ord på goda grunder för att
därigenom känna in tyngden av dithän det har barkat. Likaså har jag försökt
anföra argument för tolkningen samtidigt som jag har prövat alternativa sådana.
Vidare har jag även sökt tala med adekvata referenser och utforskare av
liknande företeelser. Än vidare har jag låtit en specifik fråga vägleda såväl
texten som min kunskapssträvan. Hur skall man då avgöra om tolkningen är bra
eller mindre bra? Frågan är komplex och svårhanterlig. Jag har i denna bok inga
anspråk på att tillföra den några nydanande svarsalternativ. Mer än något annat
är det en fråga som respektfullt överlämnas till läsaren och som i det tysta
eventuellt redan har blivit bemött. Ännu några tankar om saken ska sist lyftas
fram.
Vid sidan av de ovan utskrivna riktlinjerna vill jag framhålla samma
grundkriterium som Per-Johan Ödman (2004) skriver om i en antologitext.
Undertiteln till skriften bringar klarhet i vad det är fråga om: Till
validitetsfrågan inom hermeneutiken. Vad svaret slutligen kretsar kring ges en
antydan om i och med huvudtiteln: Den hermeneutiska cirkelns gränser. I texten
kan man följa delar av Ödmans bana och hur det epistemologiska klimatet runt
honom har förändrats över tid. Ödman har forskat med stöd i – och om –
hermeneutik i årtionden. Skolor kommer och går samtidigt som några håller
streck. När det kommer till praktiska kriterier för god tolkning blåser vindarna
däremot inte lika friskt.
Innan jag diskuterar själva cirkeln som kriterium (jfr spiral) kan det vara på
sin plats med en inflikning angående Ödmans syn på validitet (se framförallt
sid. 84f). Begreppet leder tankarna till andra vetenskapliga paradigm än de som
hermeneutiken frodas i. Ödman håller hursomhelst validitet synonymt med
giltighet. Vidare föreslår han två möjliga ingångar till greppet i samband med
vetenskaplig tolkningsverksamhet: ”En valid tolkning är således en tolkning,
vars innebörd är giltig för den företeelse som studeras eller skänker mening åt
denna företeelse” (sid. 84). En valid tolkning kan enligt Ödman tänkas uppfylla
ett av kraven, eller bådadera.
Gränsen går således mellan att vara ”giltig för den studerade företeelsen” och
”skänker mening åt företeelsen”. Härifrån är det möjligt att dyka ner i olika sätt
att närma sig begreppet sanning och hur dessa förhåller sig till giltighet och
mening. Jag undanber mig den sortens filosofiska utflykter till förmån för det
praktiska kriterium jag anser förmår husera båda ingångarna. Den
hermeneutiska cirkelns, eller spiralens, logik är fortfarande lämplig att stödja
sig på.
Ord och tankar kring cirkel med tillhörande punkter har varit uppe och vänt
både i bokens andra och fjärde kapitel. I absolut koncis form är det fråga om
hur delar och helhet hänger ihop. Blir detaljer och delar av ett fenomen
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begripliga om man passar dem mot en större helhetsbild? Och omvänt: är
helheten trovärdig och lämplig om man låter ställa den mot olika delar? Jag
håller det för sant att detta har varit den centrala arbetslinjen för både
tolkningsarbetet och skrivningen av boken.
En andra variant på temat avser rörelsen mellan förförståelse och förståelse
(jfr sid. 110f). Också det här tangerades i bokens andra kapitel; där diskuterades
både läsarens och min process i termer av pendel mellan förståelseformer.
Ödman lyfter främst upp forskarens position på bordet. Det handlar om att vara
medveten om premisserna bakom den egna tolkningen. Det kretsar även
utikring hur väl man lyckas följa textens mening snarare än bara den egna
förförståelsen. Grovt hugget rör det sig om förmågan att åsidosätta egna
ingångar för att därigenom öppna för möjligheten att skapa nya. Detta kriterium
är av naturliga skäl långt mer privat än flertalet övriga. Läsaren har inte tillgång
till perfekt information och är följaktligen inte i position att värdera tolkningen
på denna grund. Mer ord om min förförståelse, eller möjligen personliga
biografi, torde heller inte göra stor skillnad. Hur vet jag vad som verkligen
påverkar vad och vad man bör ventilera och varför? Jag tror att ytterligare
reflektioner kring saken är utsiktslösa och föreslår därför en annan sista väg.
Slutligen har jag för avsikt att sy ihop en sista helhetsförankring med bokens
stora syfte. Vad jag tar mig an är sålunda ett försök att erbjuda min tolkning av
sparmässan och de därifrån härstammande idéerna en ännu bredare klangbotten
och helhet.
Detta åstadkoms genom att försöka låta dem förklara och begripliggöra långt
fler texter på området än de som jag själv har författat. I bokens tredje kapitel
läste jag ett antal texter som belyste olika delar och aspekter av vår relation till
finansiella marknader. Dessa följde med rubrikerna: möjligheter, makt,
utbildning, gemenskap och osäkerhet. I det som stundar söker jag läsa ihop
dessa i en något annorlunda helhet. Jag försöker även föra dem samman med
några helt andra texter och referenser. För att kvickt återvända till en tidigare
uttalad referenspunkt kan man läsa avslutningen som det sista varvet i den något
otympliga spiralen. Kort skrivet är vad jag ämnar prestera ett försök att likna
vår relation till finansiella marknader vid ett religiöst och därigenom förtrollat
förhållande – dvs. en metamorfos med syfte att öppna för ännu en aspekt, en
som förmår härbärgera övriga.
En absolut avgörande fråga blir förstås vad jag, mer precist, menar med
religion. I slutändan kokar alltsammans ner till vad jag lägger in i begreppet –
dvs. en definition. Beroende på vägval kan framställningen och synsättet
presenteras på väsensskilda vis. Det inom vetenskapen klassiska sättet att arbeta
är med hjälp av fasta definitioner som vägvisare; ett så kallat stipulativt
förfarande som innebär att man skriver ut förslagsvis: ”för denna studie och
detta syfte väljer jag att läsa religion såhär…”. Därefter följer ett slags test om
det andra har skrivit och noterat passar in i formen. Om allt passar har man rätt,
annars fel. Jag har valt att arbeta enligt en alternativ modell.
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Orsaken till detta består i flera punkter. För det första skulle ett stipulativt
arbetssätt tvinga mig att definiera ett fenomen som jag inte tror låter sig
definieras. Att definiera religion är trubbigt. Att göra religion rättvisa med hjälp
av en definition likaså. En andra orsak är att min kompetens inom området är
långt ifrån hundraprocentig. Bör jag då inte på denna grund hålla mig borta från
begreppet ifråga? Att stänga varandra ute från allting man inte behärskar till
fullo kunde vara en väg. I stort förefaller det vara enligt en sådan förebild den
samtida vetenskapen opererar; gränderna ser ut att bli smalare och smalare för
varje år. Man forskar inte i ekonomi, eller ens företagsekonomi, eller ens finans
utan inom, kanske, portföljvalsanalys inom ämnet finans (jfr Alvesson et al.
2017). Det ter sig naturligt att det i en sådan atmosfär är svårt att uttala sig om
eventuella helheter – något som i detta nu är mitt uppdrag. Jag kommer därför
även fortsättningsvis röra mig över breda fält. Annat hade kvävt eller rentav
motverkat bokens övergripande syfte.
En tredje punkt är av kunskapsteoretisk art. Jag ägnade hermeneutisk sådan
ett icke ringa utrymme i bokens andra kapitel. Från denna grund avstår jag från
att skriva religion och min tolkning av densamma rakt ut i ett par tre ord eller
så. Istället önskar jag ställa krav på läsaren: få dig att tänka runt saken.
Kunskapen ligger inte färdig för mig att skriva upp. Kanske kunde jag gå så
långt att jag påstår att kunskapen inte heller består i de ord som står skrivna på
raderna utan att kunskapen istället uppstår mellan just dessa. Den är med andra
ord upp till läsaren att skapa och forma. Dock inte utan min draghjälp.
Hur har jag då arbetat med helhetstolkningen om inte utifrån en definition
eller ens någon uttalad teoribildning? Återigen vill jag understryka att min
ingång till religion bär starka spår av den syn som formulerades av Emilé
Durkheim (1995) under tidigt nittonhundratal. En introduktion till denna står
fortfarande att läsa i Appendix. Observera att detta inte på något sätt är ett
obligatorium för att ta del av raderna som följer. Kanske underlättar det
läsningen, kanske inte. För ändamålet att pröva tolkningen har jag hursomhelst
lutat mig mot ett grepp som boken igenom har bubblat under ytan: essäformen.
Mest förstår jag essän som ett kritiskt sökande och prövande av
allmängiltighet mot och med det mer personliga och anekdotiska. Formen kan
därmed liknas vid hur helhet får möta delar enligt en friare formel. Essän är
därtill öppen och oavslutad och låter snarare lotsa ord och begrepp i
sammanhang än genom strikta definitioner. Inom vetenskapen kan essäformen
sålunda ses som en ambition att bryta mot tendensen att sterilisera och låsa fast
sådant som vill och kan behöva röra sig fritt. Essän kan förstås som ett slags
tvivel gentemot vetenskapens tendens att representera det sociala livet
fyrkantigt. Ytterligare meningar och tankar om essän som form och metod
lämnar jag osagda. Till essäns natur hör att sådana försök och fraser lär vara
överflödiga. För att låna in ord och anspråk från Theodor W. Adorno (2001) är
det alltjämt kätteriet som utgör essäns innersta lag och väsen.
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Omförtrollning
1.
Det inledande partiet i Robert Musils ofullbordade roman Mannen utan
egenskaper utgör något av ett märkligt förspel till den väldiga text som väntar23.
Under den första kapitelsiffran står en rubrik att läsa: Varav anmärkningsvärt
nog ingenting framgår. I denna inledning, på några knappa sidor, möter läsaren
inga karaktärer eller några andra viktigheter för bokens handling. Vid en rask
genomläsning är det följaktligen lätt att hamna i slutsatsen att rubriken inte
ljuger; ingenting anmärkningsvärt ser ut att framgå. Jag väljer att läsa
inledningen med en rakt motsatt inställning. På de första sidorna står då att läsa
hur några utvalda och berättade småbitar – eller delar – av tillvaron illustrerar
hela det moderna samhällets paradox, tillika det fenomen som boken därifrån
och framöver kan sägas gestalta. Tillåt mig förklara:
De första raderna är en fyndig väderlek. Man kan – bland annat – läsa om hur
isotermer och isoterer fyller sin funktion; om luftfuktighet och vattenångans
expansionskraft. Sist står även en smula mer gammalmodig beskrivning av
tillståndet: ”Det var en vacker augustidag år 1913”. I denna formulering kan
man läsa in något av ett hån mot människans tendens att klä verkligheten i
naturvetenskaplig språkdräkt. Utifrån sådan vokabulär blir världen meningslös.
Människan måste se vattenångans expansionskraft i kombination med månens
position till solen som någonting för att den för henne ska vara meningsfull; hon
kan se det som en fuktig sommarmorgon i augusti med solen på resning. Jag
tror att läsaren alltför många gånger redan har hört denna sorts historia varför
vi återvänder till texten ifråga.
Efterkommande stycken lämnar naturvetenskapens tendens att avförtrolla
världen till förmån för två andra för det moderna samhället utmärkande drag:
storstaden och tekniken. Bilar susar förbi på trånga gator och en ström av
fotgängare flyter ”fram i mörka ådror”. Staden är full av människor, liv och
rörelse samtidigt som den ser ut att vara dyster, kall och regisserad. Storstaden
beskrivs som samtidigt livfull och livlös. Vidare kan man i den täta
beskrivningen läsa in en antydan om att alla storstäder mer eller mindre är
desamma, trots tendensen att ge specifika städer och platser unika stämplar. Det
skall ”inte fästas något större avseende vid stadens namn”. Vad läsaren ombeds
ha i åtanke är att vi befinner oss i en stad, vilken spelar ingen som helst roll.
Efter att skådeplatsen har presenterats möter läsaren två borgare vilka lugnt
promenerar utmed stadens stråk. Mannen och kvinnan beskrivs med både namn
och börd. Emellertid får man strax därefter veta att de namngivna personerna
ifråga omöjligen kan ha varit personerna som spatserar på gatan; de var
nämligen bortresta just denna augustimånad. Faktumet gör sak samma och
Citat och utdrag nedan är hämtade från den svenska utgåvan från 1983 i översättning av Irma
Nordvang och står att läsa på sidorna 25-28. Före dessa återfinns ett informativt förord skrivet av Olof
Lagercrantz.
23
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gåtan om vilka dessa två var spelar föga roll. Gåtorna ”får anmärkningsvärt nog
sin lösning på det sättet att man glömmer bort dem”. Jag tror att det är möjligt
att läsa utspelet som att det i staden bara cirkulerar och bor främlingar. Vem
som är vem och gör vad kvittar – åtminstone i denna historia – det hade likaväl
kunnat vara någon eller några helt andra. Möjligen kan man också läsa det som
en anspelning på att borgerligheten blir alltmer likformig och att individerna i
samhället förlorar sin egenhet. Alla ser alltmer likadana ut samtidigt som allas
tankar snurrar i samma omloppsbanor.
Plötsligt inträffat något som rubbar stunden: ”något hade gjort en gir och
slirat åt sidan”. En lastbil hade avbrutit sin manöver och stod hastigt strandad
på trottoaren. ”Som bin kring flustret” omringade människorna illa kvickt
chauffören. Vid lastbilsförarens fötter låg en man ”till synes livlös” på
trottoarkanten. I folksamlingen turades man om att försöka göra någonting. Man
knäppte upp rocken, försökte resa honom upp, vända honom över och så vidare.
Men, och vi läser ordagrant: ”Egentligen ville ingen något annat med det än
fylla ut tiden tills ambulansen kom med sakkunnig och behörig hjälp”.
Här målar författaren ut den borgerliga människan i sin absolut mest gråa
framtoning; tafatt och ofta på gränsen till fullständigt handlingsförlamad inför
allt som inte står i manus. Borgaren är nyfiken och vill se men helst inte behöva
röra. Det går även att läsa in en väntan på att rätt kompetens ska ta hand om
saken. Kanhända är någon i publiken sjukvårdare; om inte är det bara att vänta
in vårdpersonalen som borde vara på ingång. Så blev också utfallet och
ambulansen anlände med tjutande sirener och män i uniform. Folk mumlade
instämmande att ”de sociala inrättningarna är beundransvärda”. Staden och
samhällets arbetsdelning hanterade det eventuella dödsfallet medan borgarna
kunde agera passiva åskådare – var och en har sin plats och sina roller att spela.
Paralysen skedde dock inte helt utan missmod: ”Damen hade en obehaglig
känsla i maggropen”; till och med en ”förlamande känsla”. Hennes man tog till
orda och förklarade omständigheterna: ”De tunga lastbilar som de använder här
har för lång bromssträcka.” Om kvinnans respons står följande:
Damen kände sig lättad och tackade honom med en uppmärksam
blick. Hon hade säkert hört det där ordet åtskilliga gånger, men hon
visste inte vad en bromssträcka var och ville heller inte veta det, det
var nog för henne att denna rysliga händelse därmed lät sig inordnas
i något sammanhang och blev till ett tekniskt problem som inte direkt
angick henne längre.

Om vi skruvar bort de självlysande könsstereotypiska tecknen står än mer
moderna samhällsdrag att läsa in. Människan har en tendens att underkasta sig
teknik och förklaringar som tar bort eventuellt ansvar från henne själv. Det var
maskinen det var fel på eftersom bromssträckan var för kort. Det var alltså inte
chaufförens fel, heller inte stadsplaneringens eller det faktum att föraren kanske
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hade arbetat för hårt eller alldeles för länge. Allting är för det mesta gott om det
kan åtgärdas med ny och bättre teknik samt nya uppfinningar: miljöförstörelsen
är inte mitt problem utan del i ett större sammanhang som man löser på andra
håll med hjälp av nya tekniska landvinningar. Att det skulle kunna vara fel på
samhället eller de mänskliga levnadsbanorna står inte i kalkylen. Problem
tenderar att bli opersonliga företeelser varmed livet kan gå vidare som vanligt.
Just bromssträckor ansvarar någon annan för; om inte ordnar de sociala
inrättningarna nog upp saken, hursomhelst är problemet lokaliserat långt borta.
En herre i publiken gör ett allmänt påpekande: ”Enligt den amerikanska
statistiken kräver bilolyckorna där årligen 190 000 dödsoffer och 450 000
skadade”. Man kan tänka sig att flera åhörare suckar och beklagar sådana
tråkiga omständigheter. Fakta och kalla siffror kan den moderna människan
rapa fram i sömnen. Att utifrån dessa dra slutsatser i olika riktningar är dock
inte på agendan, sådant överlämnas till expertisen inom antingen vetenskapen
eller byråkratin. Samtal om möjliga tolkningar påbörjas inte – Musil låter
tystnaden tala.
Härvidlag tror jag att det är möjligt att skjuta fram en övergripande tolkning
av den inledning vi nyss tagit del av. Den helhetsbild som bokens första sidor
problematiserar är själva tankefiguren bakom hela det moderna projektet. Är
detta verkligen ett samhälle som är fullt ut rationellt och bara blir bättre? Är
detta ett samhälle som uteslutande – närmast per automatik – kan sägas fortsätta
gå framåt? Och – slutligen – vad är den moderna människan egentligen för en
sorts asocial och isolerad filur?
”Tror ni att han är död?” frågade hans följeslagerska och hade alltjämt
den oberättigade känslan att ha varit med om något ovanligt. ”Jag
hoppas han lever”, svarade herrn. ”Det såg åtminstone så ut när de
sköt in honom i ambulansen”.

2.
Var och varannan person slänger sig titt som tätt med ordet modern. En tröja
kan vara modern, inredning och frisyrer likaså. Vanligtvis signalerar ordet
någon slags nymodighet eller kontinuerlig uppdatering. Också ett samhälle kan
vara modernt. Ett modernt samhälle består inte av hyddor eller
barfotavandrande spjutkastare. Det moderna samhället lär alltså vara
förhållandevis ”nytt”. Att peka ut ett exakt datum eller klockslag där det
förmoderna övergick till att bli modernt är antagligen lönlöst. Med hjälp av
några allmänna drag ber jag däremot att få göra en enklare precisering.
Det moderna samhället kännetecknas av naturvetenskapens erövringar,
tekniska uppfinningar och maskiner samt urbanisering i allt bredare och högre
städer. Framförallt är det nog vetenskapens stora landvinningar som har satt det
största avtrycket. Utan dessa hade vi inte haft varken höghus eller överallt
rullande bilar. Ett inte alltför våghalsigt påpekande kunde vara att den enskilda
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människan i det moderna samhället har kommit att spela en allt mindre roll för
helheten. Alla är mer eller mindre utbytbara mot alla och människan kan ses
som en pytteliten kugge i ett fort växande maskineri.
Till det moderna samhället hör även fenomen så som massmedia, sjukvård,
offentlig utbildning och demokrati, för att nu nämna ett fåtal centrala
företeelser. Till allt detta ber jag att få göra ett inte obetydligt tillägg: vi får inte
glömma den framträdande position som ekonomi och pengar har spelat. Det
moderna samhället möjliggjordes och reste sig med hjälp av växande kapital.
Kanske är det senare till och med den viktigaste pusselbiten. Man kunde säga
att kapitalismen, på gott och ont, har spelat huvudrollen i allt detta. Företag som
tvingas producera för profit i konkurrens med andra företag utgör ett villkor och
tillstånd som har genererat storskalig industriell och kommersiell tillväxt och
materiell välfärd. Också religion har fått lämna in till förmån för förnuft och
logik. Man brukar säga att världen är avförtrollad från allsköns föråldrade
dogmer och heliga sanningar i gamla skrifter.
Kapital har allteftersom ackumulerats enligt uppdaterade formelsamlingar. I
olika tider är skilda saker mest lönsamma. Till de väldiga industriföretagens
förmering kan man idag räkna till minst lika stora banker och
försäkringsföretag. Den finansiella sektorns andel av den totala ekonomin har
successivt ökat och fått en alltmer central position (jfr van der Zwan, 2014).
Finanscentra med skyskrapor och kostymer befolkar numera planetens
viktigaste ekonomiska mötesplatser. Utvecklingen kan läsas som en pågående
process med referens till begreppet finansialisering. Industrikapitalism har
övergått i finanskapitalism.
Den ovan refererade omvälvningen är inte uteslutande närvarande i
spektakulära glashus i världskända stadskärnor eller på fräna bankkontor.
Gemene man är numera invävd i de finansiella marknaderna via pensionssystem
och fonder. Finansiella produkter och saftiga krediter är inte längre reserverat
bara för de rika kvarteren; närapå hela västvärldens medelklass möter dagligen
finansiella aktiviteter och budskap genom vad vi kan kalla för vardagslivets
finansialisering (Martin, 2002). Omvandlingen står att läsa om i handböcker för
handel med aktier riktade till den breda allmänheten; den finns att skåda på teve
i ekonominyheternas framfart; den går att uttyda i samtal där trygga hem
förvandlas till investeringar och bostadskarriärer; den växer i takt med hushålls
privata skulder och står att följa i hur det privata sparandet klarar sig på de
stigande och sjunkande börserna. Relationen mellan människor och finansiella
marknader är mer intensiv än den någonsin varit tidigare.
Såhär är det möjligt att läsa och ringa in samtidens ekonomiska tillstånd. En
litet annorlunda ingång kan vara att titta på hur den ekonomiska andan ser ut
och har förändrats. Den kapitalistiska anda som möjliggjorde och främjade
utvecklingen under inledningsfasen på 1800-talet och framåt var en som
förborgade två olika subjekt (se Weber, 1978). Den kapitalistiska andan talade
olika till arbetare och kapitalägare. Framförallt uppmuntrade och legitimerade
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den lönearbetet för det stora flertalet på ett sätt som fortfarande präglar våra
sinnen (jfr Paulsen, 2017). Man förväntas vilja arbeta flitigt och plikttroget
varpå lättja har blivit något av en dödssynd. På den andra sidan av den
kapitalistiska andan förordades sparsamhet och förmering av kapital. Pengar
måste under alla omständigheter investeras för att bli mera pengar; aldrig bara
ligga stilla. Tillsammans illustrerar dessa båda subjekt en anda som
möjliggjorde en framgångsrik utveckling för en tidig kapitalism.
Vore man att tala om en samtida ekonomisk anda skulle den behöva se
annorlunda ut. Andan av idag bör rimligtvis uppmuntra både arbete och
investeringar. Medelklassens medborgare är numera såväl arbetare som
kapitalförvaltare. Skulle det stora flertalet åsidosätta uppdragen – dvs. låta bli
att gå till jobben, spekulera bort alla pengar, strunta i pensionssparande, belåna
sina hem utan täckning och så vidare – vore det ekonomiska systemet illa ute.
Kunde vi inte läsa detta som att den kapitalistiska andan har övergått i en
finanskapitalistisk anda? En som inte längre gör skillnad på folk och folk eller
klass – andan är numera universell. Alla förväntas och uppmuntras både
lönearbeta och investera. Härifrån förefaller andan också vara en mer rättvis
sådan. Möjligheterna och kraven är mer lika än de varit förr; alla ska idag åka
med.
Likväl verkar det som att någonting har gått snett. Allehanda röster och
undersökningar låter meddela att den så kallade demokratiseringen har stött på
problem (jfr Ertürk et al. 2007; Langley, 2008). Trots utbredda försök att
upplysa och utbilda allmänheten i ekonomiska spörsmål fastnar inte finansiella
begrepp, räknesätt och logiker. Finanskapitalismens anda har svårigheter att slå
igenom brett, något som riskerar att leda till allvarliga ekonomiska kriser. Hur
skall detta begripas? Alla torde väl må bra av att engagera sig i sin ekonomi och
ha rejäl koll? Hur skall osäkerheten och det bristande intresset inför finansiella
marknader begripas? Varför frodas inte den förnuftiga ekonomiska människan
i ett ekonomiskt samhälle?
En teoretiker på området – Paul Langley (2007) – har låtit förklara
omständigheterna utifrån två vinklar. För det första menar han att det finansiella
systemet innehåller något slags systematiskt felslut vad gäller möjligheten att
göra optimala beräkningar vid investeringar. Det ekonomiska systemet verkar
sålunda vara uppbyggt kring möjligheter som inte går att behärska varför
människan per nödvändighet lämnas osäker.
För det andra menar Langley att det med kapitalismen numera följer
subjektiviteter som i sin ideala tappning är oförenliga. Människan förväntas
samtidigt vara både arbetare, investerare och konsument – en omöjlighet. Skulle
man konsumera upp alla sina pengar hade man ju inget haft kvar att investera
och skulle man omvänt investera alla pengar hade man inget haft över till
konsumtion. Likaledes skulle en framgångsrik investering kunna innebära att
ens arbetstillfälle transporteras till ett låglöneland. Allt som allt är ekonomin
och systemet därför felkonstruerat. Enligt Langley verkar detta innebära ett
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slags kortslutning i den ekonomiska människans hjärna. Hon kan omöjligen
uppföra sig enligt de krav som systemet kräver varför osäkerheten däri får en
förklaring. Det hela verkar uppbyggt kring en olöslig paradox. Vidare skriver
Langley om allt detta som ett uttryck för makt. Människan av idag blir överallt
subtilt formad till att passa in i ovanstående subjektiviteter. Problemet verkar
vara att vi inte kan lyda alla röster samtidigt.
Den till Langley hänförda förklaringsmodellen kan fogas samman med en i
övrigt avförtrollad modern historia. Den ekonomiska paradoxen passar ihop
med en värld där vetenskap, siffror, rationalitet och allsköns matematik
förväntas innehålla alla svar och lösningar. Om ekvationen sedan inte går ihop
– som i det fall Langley förtjänstfullt har visat oss – är alltsammans dömt att
misslyckas. Av detta att döma verkar finanskapitalismens anda vara en
omöjlighet. Rationellt kan människan inte leva upp till sitt ideal i en sådan
grundstruktur. Hon kan helt enkelt inte leva den existens som förväntas av
henne. Så tolkar jag den av Langley anförda förklaringen till den osäkerhet som
många upplever i sin relation till finansiella marknader.
3.
You and I are the same, Darien. We are smart enough not to buy into
the oldest myth running – love. Fiction created by people to keep
them from jumping out of windows. Gordon Gekko

Citatet har jag hämtat från kultfilmen Wall Street från 1987 och poängen är lika
lättfångad som underfundig. För att snabbt peka ut vitsen byter man enklast ut
ordet ”love” mot affärsmannen Gekkos livsmotto ”greed” – det går naturligtvis
minst lika bra att sätta in även ”mera pengar” på kärlekens plats. Runtikring
detta tema är praktiskt taget hela filmen konstruerad. Mer än det mesta annat
gestaltar regissören människor så till den grad förtrollade av ambitionen att
föröka sina pengar att de inte förmår hålla någonting annat för heligt. Medan
Gordon Gekko är den skrupelfria idealtypen som aldrig avviker en tum från den
ekonomiska läran framstår hans lärling Bud Fox allteftersom vara något av en
vek tvivlare. Redan innan hans affärer stöter på allvarliga trubbel får tittaren
smaka på just detta.
En scen sticker ut. Någonstans halvvägs in i filmen får vi möta Bud och
flickvännen Darien under en romantisk afton. Paret hemlagar pasta till
operamusik och rullar samtidigt färska bitar sushi. Med varsitt glas vitt i handen
strosar de glatt runt i köket i Buds nya takvåning på Manhattan. Livet ser ut att
leka när han nu äntligen har fått rum på de fina gatorna. Till bords i den flotta
våningen konstaterar paret att allting är perfekt, till och med nästan för bra;
rosévinet är upphällt och stearinljusen tända. Efter maten går paret till sängs och
älskar mot rörelser av vita gardiner försiktigt fladdrande i vinden. Strax därpå –
när Darien har somnat – blir vi däremot varse att allting inte står rätt till, och
här vill regissören inte leka med subtiliteter. Bud går ut på balkongen och tittar
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med tom blick ut över alla lysande skrapor i natten samtidigt som han retoriskt
frågar sig själv vem han är och underförstått även vad han sysslar med. Han är
medveten om att han lever den saga och dröm som man förväntas vilja leva –
han har som man brukar säga ”allt”. Ändock är han otillfredsställd och
existensen känns oäkta.
Bud Fox har internaliserat den världsbild som Gordon Gekko manifesterar.
Rent krasst har han blivit förtrollad av tron på pengar, karriär och ekonomisk
framgång som essensen i livet. Alla hans handlingar utstrålar etiken. Man kan
hos Bud läsa in en extrem variant av den ekonomiska anda som tiden
uppmuntrar. Han arbetar hårt – förvisso som börsmäklare, något som skulle
kunna inhysas i en annan arbetsgrupp än den som tillhör riktiga knegare –
investerar sina pengar friskt och konsumerar långt mer än måttligt. Bud Fox
lever enligt facit.
Såvitt jag förstår är han inte införstådd med att han är förtrollad av tramsigt
hokus-pokus; att han är mer stollig än de som dansar regndans i fuktiga djungler
runt meterhöga totempålar med ödlor på toppen. Han är helt enkelt uppslukad
av en tro han är oförmögen att slita sig fri ifrån. Sakerna han håller för heliga –
den lära till vilken hela hans väsen skriker sin tro – håller honom i ett alldeles
för hårt grepp. Att upplysa en troende om bristerna i deras föreställningar är
oftast ett dödfött uppdrag.
Mot slutet av filmen kommer Bud till verklig insikt om det ihåliga i
penningläran. Han konverterar till andra trossatser – det sker ett slags
omförtrollning. Av vad jag kan utläsa verkar det vara en rakt igenom
humanistisk lära. En omtänksam och kärleksfull historia där medmänniskor
snarare än mera pengar är vad som hålls för heligt.
4.
I en småort vid namn Staffanstorp i södra Skåne har etnologen Fredrik Nilsson
(2003) spenderat tid i ett studerandeprojekt angående människors möten med
och runt aktiemarknaden. Slutprodukten av undersökningen är en förträfflig
skrift. Jag tilltalas speciellt av det faktum att människans möte med
aktiemarknaden specialgranskas i ett platt skånskt landskap. Hela världens
ekonomiska liv med tillhörande svängningar tillåts klinga ut på en plats långt
bortifrån erkända finansiella centrum i stora städer. Man kan med enkelhet läsa
detta som ett bevis för hur den vanliga människans relation till allt det som
utspelas på Wall Street har förstärkts. Man kan också läsa det som att världen
verkar ha krympt; hela globen står numera att läsa i ett skånskt sandkorn.
En förförståelse som kan tänkas röra upp läsarens sinne är vilken slags
rovdrift som frossar bakom alla deltagarnas pannor. Hur hungriga på mer pengar
var aktieklubbens medlemmar egentligen? Finge jag framföra mina fördomar
fritt skulle jag skriva att bara en ytlig överblick av fenomenet är tillräcklig för
att uttala sig om hur en finanskapitalismens anda har slagit rot. Medlemmarna
var inte bara lönearbetare på dagarna utan spenderade numera även

152

eftermiddagarna i det ekonomiska systemets tjänst. Aktier hit och
kursprognoser dit. Yuppien hade känt sig som hemma på landet eftersom
landsbygden redan var befolkad av människor som anammat idealet om ständigt
växande pengar som livets stora frukt.
Låt gå för att mina fördomar sträckte sig till att storstadsmänniskans urtyp
hade blivit fondsparare och ekonomisk karriärist. Att andan frodades även på
den skånska myllan hade jag inte vågat gissa. Efter arbete i byn, staden eller på
åkern strömmade deltagarna enligt regelbundna former samman. Det svenska
landet var uppenbarligen en plats där man ägnade sig åt att försöka tjäna mer
pengar på sina sparpengar.
Det här är en enkelriktad och därför aningen missvisande bild. Alltjämt kan
man däremot i träffarna läsa in en anda enligt vilken den vanliga människan
både ska arbeta och investera – något som hon bevisligen även ägnar sin tid åt;
den samtida människan kan både arbeta på dagarna, diskutera aktier på
kvällarna och säkerligen även konsumera på helgerna, det förefaller gå alldeles
utmärkt. (Några stora problem att förena dessa subjektiviteter står i texten inte
att beskåda – jfr Langley, 2007). Dock står det i träffarna att läsa in långt mycket
mera och Nilsson håller inte igen i sin framställning. Vad som syns och uttrycks
i den skånska orten kan ses som ett initiativ enligt svenskt folkrörelseideal.
De återkommande mötena är demokratiska sammankomster. Alla skjuter in
lika mycket pengar i den gemensamma portföljen och alla har rätt att rösta. En
ordförande håller i tyglarna medan en sekreterare tecknar protokoll. Dispyter
förekommer och emellanåt kivas folk som folk gör mest. Träffarna är alltså
ingalunda bara ekonomiska förekomster. Där sprudlar och växer gemenskap
och medmänsklig värme. Utan tvekan kan man läsa detta som ett uttryck över
hur social sammanhållning ser ut och tar form i ett modernt samhälle. Under
busenkla men samtidigt lite märkliga omständigheter är klubben ett sätt för folk
att umgås och känna gemenskap.
Tätortens nyinflyttning var under en period stor och flera människor av
medelklassens stånd slog sig ner samtidigt. Många främlingar strålade då
samman och aktiesparklubben kan läsas som en social konsekvens av detta.
Både jag och Nilsson läser in konturerna av modernitetens saga i såväl klubbens
utsida som insida. På grund av olika omständigheter flyttar folk mellan olika
hållplatser. Somliga tar urbaniseringens bana medan andra rör sig i motsatt
riktning. Konsekvensen tenderar däremot att bli densamma. I en obekant miljö
omgiven av mestadels nya ansikten är man så illa tvungen att försöka hälsa bäst
man kan. Om inte blir man utlämnad till den ensamhet som fenomenet ifråga
ofta lämnar ut resenärerna till. En ny plats och ett nytt jobb är inte alla gånger
en framgångssaga. I den nya staden blir man i andras ögon en främling och i
sina egna ögon kan många säkerligen stundtals skåda exakt samma sak. Vem är
jag och vad gör jag egentligen här?
I en annan tid hade aktiesparklubben kunnat vara möten kring allmän eller
kvinnlig rösträtt eller runt ovärdiga villkor i patronernas eller kapitalisternas
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bojor. Idag sluter man emellertid inte längre upp kring dessa företeelser.
Samhället av idag mobiliserar helt andra sociala sammankomster. Det går inte
att komma undan att pengar som ska bli mer pengar har blivit en sådan sak.
Kapitalets förmering är dock inte det enda som kommer till uttryck i klubbens
rapporter. Demokratiska förfaranden och allas lika värde utgör grundpelare i
sammankomsterna. Att man ska engagera sig, läsa in sig på olika områden och
dela med sig av sina kunskaper likaså. I allt väsentligt kan aktiesparklubben
läsas som en spegelbild av hela samhällets organisering och föreslagna ideal –
som ett slags dyrkan av allt det som gör samhället till ett fungerande sådant;
som en kyrkosamling där man prisar alla de saker vi tillsammans håller för
heliga och oantastliga.
5.
För lite mer än tio år sedan uppmärksammades i England ett socialt fenomen
som höjde på många ögonbryn. Upphovsmannen var en socialpsykolog vid
namn Brendan Burchell. I samarbete med en engelsk bank genomförde han en
studie kring människors attityder och inställning till ”finans” (min referens är
till den enda offentliga publikationen av studien – se Burchell, 2003). Studien
fick vad man kunde kalla för spridning och medialt genomslag. Orsaken tror jag
står att finna i kombinationen av anspråk och träffsäker namngivning – till detta
bör också framhållas att det rör sig om allvarliga grejer. Burchell är direkt och
skriver mer eller mindre rakt ut att var femte vuxen britt har vad han döper till
finansiell fobi. Studien är heller inte någon särskilt spekulativ pjäs. Allt som allt
är den trovärdig och det empiriska underlaget är massivt. För att kort gå igenom
förfarandet:
Initialt genomfördes i ett första steg 300 telefonintervjuer. Utifrån
inkommande kunskaper anordnades i ett andra steg fokusgrupper. På basis av
dessa genomfördes i det tredje steget djupintervjuer med människor som
upplevde extra stora bekymmer i sin relation till finans. Därefter fullbordades
studien i och med det fjärde och finala steget. Också avslutningen var en
telefonundersökning, denna gång pratade man med 1000 personer.
Studien genomfördes med tre preliminära arbetshypoteser. Den första
hypotesen var att människors osäkerhet och ångest inför finansiella spörsmål
var en konsekvens av något slags dyslexi. Att många helt enkelt inte fattade
finans. Den andra hypotesen var att människan är finansiellt irrationell på grund
av oförmågan att hantera stora mängder information (något som vi dagligen
överöses med varför man förväntas ha problem att sålla och därför blir osäker
inför alla knepiga beslut). Alltså: en kognitiv obalans eller oförmåga på grund
av för mycket information. Den tredje hypotesen var att finansiell irrationalitet
har en känslomässig botten. Det vill säga att människor utvecklar ångesttankar
bara de tänker på finans. Jag undviker vidare detaljbeskrivningar till förmån för
resultaten. (Möjligen borde jag nämna att finansiell fobi inte bara kom med
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mentala symptom så som ångest och oro utan att även fysiska symptom som
illamående och yrsel förekom.)
Enligt Burchell korrelerar den känslomässiga hypotesen med sanningen.
Tvärtemot vad man kanske kunde förvänta sig var heller inte klass eller
finansiell kunskapsnivå någon signifikant utslagsfaktor. Både fattiga och
välbeställda, begåvade och mindre begåvade gav uttryck för fobin. Snarare
verkade ett omvänt samband föreligga enligt vilket det främst var i övrigt
välanpassade medborgare som upplevde stark oro. Med översatta ord från
rapporten var det inte inkompetenta utan högpresterande intelligenta personer
som visade symptom. Samtliga var dessutom införstådda med att finans var
viktigt för ett fungerande liv – alla fattade så att säga vitsen med det hela. Likväl
vållade finans dem känslomässig svindel. Fenomenet utgör något av ett
mysterium.
Jag kan inte komma på en enda anledning till att fenomenet inte skulle
existera även i Sverige. Det ter sig snarare fullt rimligt att läsa det som
extremformen av den allmänna osäkerhet som forskare talar om lite varstans
(jfr Belfrage, 2008; Langley, 2007; Werner, 2012). Det råkar även vara så att
jag har läst en diagnos ställd i våra svenska län – förvisso självpålagd. I ett
bekännande och självutlämnande bokkapitel skriver Carl Cederström om sina
finansiella svettningar och hur han knappt kan öppna räkningarna (Cederström
& Spicer, 2017, sid. 253f). Fallet är egendomligt. Cederström har nämligen
avlagt doktorsexamen i företagsekonomi och arbetar i skrivande stund som
lektor i samma disciplin på Stockholms universitet.
Det är anmärkningsvärt att många av de som drar sig för att ens sprätta brev
från banken och se över sitt sparande inte har några bristande finansiella
kunskaper. Varför ansätter ångesten då dem – kan man undra. Varför medför
finans sådan hejdlös vånda? Ett fullt tillfredsställande svar förmår Burchell
aldrig leverera. Han föreslår att man gräver i personliga levnadsbanor och
trauman. Kanske döljer sig där omedvetna pusselbitar värda att ta upp till ytan.
Möjligen ska man inte läsa in alltför mycket i en icke vetenskapligt granskad
eller publicerad studie. Om man däremot gör det – och lusläser rapporten – står
följande förklaring, på gränsen till undangömd, att läsa. I min översättning:
Andra delar av djupintervjuerna tyder på att det kan finnas andra
orsaker till syndromet, så som antagonism till de dominerande
kapitalistiska och materialistiska värderingarna i samhället.

Jag har svårt att se att det skulle finnas en enda orsak till det fenomen som här
har tilltalats finansiell fobi. Säkerligen förekommer ingen enda bakomliggande
sanning att upptäcka. Däremot vilar det någonting nästan kusligt över det
faktum att miljontals människor förefaller uppvisa kraftiga ångestreaktioner
inför saker som de har kunskap nog att hantera. I synnerhet när dessa människor
i övrigt är tämligen intelligenta och högpresterande. Att betala räkningar och
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öppna sparkonton samt pensionsspara är trots allt ingen astrofysik. Kan man i
fenomenet läsa in samma tvivel som det Bud Fox omedvetet bar runt på?
6.
Nyligen publicerades en artikel om ett fenomen jag själv har grubblat en del på.
Studien är gjord av Charlotta Bay (2018) och handlar om hur redovisning och
finans blir begriplig, förstådd och hanterbar för vanligt folk. Vad utforskaren
granskar är ett i Sverige sedan länge etablerat teveprogram. Lyxfällan återfinns
i tablån hos kanal tre och är deras näst största succé någonsin, ett tag tittade var
tionde svensk på programmet. Om populariteten vittnar även antalet inspelade
säsonger: för närvarande uppgår de till tjugotre. Min referens för detta och
dylika fakta är ovan nämnda artikel. I övrigt kommer jag att läsa fenomenet från
en annan sida än Bay. Båda läser vi däremot programmet som något av en
utbildning av finansiellt mindre vetande med syfte att på samma gång
underhålla och upplysa bred allmänhet.
Upplägg och dramaturgi är desamma i varje episod. Först får man möta ett
hushåll med allvarliga ekonomiska svårigheter. Ofta har problematiken gått så
långt att den gränsar till punkten varifrån det inte längre finns någon återvändo.
Stupet är nära, skulderna är rätt och slätt för stora. Sett härifrån är det tragiskt
att serien har blivit en av våra stora underhållningsföljetonger – vad är det för
sadism vi ägnar oss åt (?) – är en fråga man kan konfrontera sig själv med.
(Frågar du mig är det dessutom klippt så att vi ska skratta åt ”idioterna”.)
Inkallade för att vända på skutan är programmets två ekonomiska experter. Paret
hjälper hushållen att förstå problembilden så att det för alla inblandade blir
glasklart att situationen är ohållbar och att förändring måste till. Denna sker
vanligtvis enligt följande två principer. För det första måste hushållen sälja
onödiga prylar och för det andra måste de ombesörja jobb och fast inkomst. Mot
slutet ordnar det alltid upp sig. Hushållen säljer diverse grejer samtidigt som
den fasta inkomsten löser upp alla sammanbakade skulder. Slutet är alltid gott
– under förutsättning att hushållet inte får återfall och går loss på
konsumtionsartiklar eller avslutar sina jobb. Sist deklareras alltid att det
framöver kommer finnas ekonomiskt utrymme för sparande.
Man behöver inte vara särskilt påhittig för att läsa vad som försiggår. Ett
hushåll lever syndiga liv och har svårt att finna ro i tillvaron. Flyktvägen leder
till hedonism eller lättja. In i deras liv kommer två renläriga präster som predikar
den sanna tron. Hushållet ber om förlåtelse för sina synder och lovar botgöring.
Prästerskapet tittar på hur de har syndat och bestämmer därefter ett lämpligt och
kännbart straff. Hushållet måste offra något de håller heligt, sona sina brott. I
och med uppoffringen hoppas de finna ro och nå en framtida försoning – på
andra sidan. De visar prov på sin hängivenhet och förändrar sina liv. Efter det
initiala stödet lämnas hushållet ensamt, ett slags prövning för att se om de kan
stå emot frestelserna förutan prästerna. Slutet visar hur hushållet har försakat
det orena levernet och börjat leva utifrån den rätta tron.
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I denna lära innehar lönearbetet en helig position. Måttlös konsumtion måste
därtill dämpas till rimliga proportioner. Den högsta nivån av renlärighet har
ytterligare en dimension: när möjligheterna ges ska man öppna ett
sparandekonto. Allt som allt är Lyxfällans ambition att hjälpa människor
balansera på gränsen mellan tre subjektiviteter – arbete, konsumtion och
sparande (jfr Langley, 2007). Kardinalerna propsar för att de troende ska hålla
sig i skinnet och promenera mitt på linjen – den som den borgerliga människan
klarar av att gå runt på. Den som trillar dit riskerar uppenbarligen att bli
offentligt straffad och förnedrad, det verkar ingå i planen att statuera exempel
och ärra de värsta syndarna.
7.
Någonstans ifrån lär man sig saker och ting, vad man tycker, tänker och vad
man företar sig – allting har ett ursprung. Ofta kan detta vara nog så svårt att få
grepp om. Tittar man på lönearbetets centrala plats i tillvaron – eller för den
delen konsumtionens utbredda energi – är konturerna svåra att tydligt urskilja.
Frågar man sig däremot när och var och hur svensken började handla med aktier
ligger det annorlunda till. Jag vill referera Fredrik Nilssons (2003) intervjuer,
tankar och observationer kring detta. De första orden kommer från läpparna på
en medlem i föreningen Aktiespararna.
Själv är jag född i en tjänstemannafamilj. Min far var överkontrollör
på tullen och där jobbade min mor också. Så jag har vuxit upp i en
gedigen borgerlig miljö. Vi hade det bra ställt och jag vet att min far
hade aktier redan när jag var barn. Han hade varit med redan vid
Kreugerkraschen och bränt sig lite. Han hade väl fått lite varningsljus
där. Så jag väl inte så främmande för aktier. […] Jag upptäckte ju
möjligheterna tidigt. Min far hade två stycken vänner, två
bankdirektörer. Dom spelade bridge hemma, jag var med i hans
bridgegäng och hade lite diskussioner med dom här direktörerna.
Dom köpte också aktier. (sid. 36)

På 1950-talet – i borgerliga hem där bridge spelades och bankdirektörer kom
förbi på besök – var aktier ett lovligt byte. Redan där och då började somliga
prata aktier, det började bli en naturlig del i det borgerliga hemmet och i den
borgerliga världsbilden. Kanske inte hos alla men åtminstone hos några stycken.
Också i arbetarhem går det att notera liknande mönster (jfr sid. 37). Via familjer
och bekanta bredde intresset ut sig. Lite senare, eller där runt knutarna, ploppade
det lite varstans upp aktieklubbar. Nilsson har läst årsprotokollet och historien
kring en sådan från 1969. Jag vill citera hans reflektioner kring en i denna klubb
återkommande gäst: en direktör med ursprung och stor kännedom om aktier,
sparande och börshuset.
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Bankdirektör Järnebeck framstår nästan som en återvändande
upptäcktsresande som visar bilder från en fjärran belägen plats där ett
främmande språk talas. (sid. 38)

Framför mig ser jag hur en skägglös och kostymklädd pilgrim återvänder och
predikar kring exotiska fynd. Likt en missionär kan han tänkas ha rest runt och
delgett en lära öppen för alla. I årsprotokollen läser Nilsson in känslor från hela
människans spektrum. Alltifrån spänning och fascination till uppgivenhet står
att läsa in i protokollen från lokalerna. Aktiehandel triggade och väckte känslor.
Vid denna tid hade Aktiespararna varit med i gemet i några år. Mot slutet av
sextiotalet var antalet medlemmar i aktieägarnas intresseförening knappt två
tusen. Tio år senare var medlemstalet över tjugotusen och det fanns lokala
avdelningar utspridda över hela landet (sid. 38ff). På åttiotalet tog intresset fart
varpå medlemssiffrorna slog nya rekord och började närma sig sexsiffriga
volymer. Handeln på börsen gick från att omsätta några enstaka miljarder till
etthundrafyrtio sådana bara under några år. Samtidigt började aktiehandel få
utrymme i televisionens nyhetssändningar och mot slutet av åttiotalet
rapporterades det att närapå en av tre, direkt eller via fonder, var deltagare på
börsen – den mesta siffran i världen (se Lindqvist, 2001, sid. 41f). Någonting
hade hänt.
Förändringen gick bland annat att skönja via teve där ”ekonomins lagar”
indirekt hade börjat åberopas (sid. 51). Mats Lindqvist läser hur aktieägande
förvandlas till någonting självklart och nyttigt för både privatpersoner och
företag – det var numera omöjligt att ifrågasätta såväl aktiehandeln som
börskurser. Ekonomi gick från att vara någonting passivt till att bli ett aktivt och
starkt positivt laddat fenomen. Likaså får marknaden mer och mer inflytande
samtidigt som den ”presenteras mer som en allsmäktig gudom vilken sätter
dagordningar och dikterar villkor för regeringar och privatpersoner i jordens
alla hörn” (sid. 58). Marknaden har förvandlats till ett levande väsen som inte
tillåter några andra gudar; att orda om annat är som att svära i kyrkan.
Förutom aktieklubbar blommar även andra sociala tillställningar runt
fenomenet upp. Kurser och snarlika träffar är inga ovanliga företeelser.
Marknadens positiva magnetism utmärker enligt Nilsson (2003) de flesta
träffar. Det mesta ska framåt och uppåt – all rekvisita pekar åt det hållet.
Förutom att sprida och visa upp den korrekta världsbilden bär träffarna också
på riktlinjer för handling. En etik i marknadens tjänst är på plats. Enligt urtypen
ska Aktiespararnas gyllene regler – med Fredrik Nilssons ord – ”internaliseras
i deltagarnas tänkande” (sid. 63) och skänka riktning. En ny troslära breder ut
sig i landet. Emellertid är de sociala träffarna långtifrån några enfärgade
sammankomster. Ett slags tvivel är ofta närvarande.
Deltagarna i kursen gav alltså uttryck för ett bristande förtroende för
aktiemarknaden, såsom den fungerade vid tiden kring
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millennieskiftet, och de aktörer som dominerade på denna arena.
Deras längtan efter fair play kan betraktas som en längtan efter
rättvisa och att etiska värden ska föras in på aktiemarknaden. (sid.
74f)

Vidare: träffarna var även uttryck för gemenskap och delaktighet. Kort sagt var
de rum för glädje och andra sociala former. Deltagare fick ”kickar”, kunde
umgås, äta gott, dricka dryck och kanske till och med rumla runt – tillsammans.
”Det sociala” var för många den viktigaste ingrediensen och Nilsson talar om
delaktighet i någonting större (sid. 89). Allt det man upplever på egen hand kan
sägas få en kollektiv botten. Det går att läsa in drag av klassiskt föreningsliv.
Likaså kan man läsa träffarna som del i en ännu större social och samhällelig
orkester. Onekligen kan man även läsa sammankomsterna som fenomen som
får både de enskilda individerna och samhället att må bra och florera. Rakt
igenom verkar dessa drag överlappa och stärka varandra – allt ser ut att vara
förpackat i en och samma ask.
Från den ena sidan är träffarna varianter av människans sociala
sammanhållning. Från den andra sidan är de konstruerade utefter ekonomins
och marknadens lagar. Dessa mytiska krafter är dessutom närapå alltid
närvarande – det är helt enkelt inte möjligt att sjukskriva sig från konjunkturer,
arbete, sparande och växande pengar. Den från marknaden utstrålade kraften
har sålunda både en moralisk och fysisk slagsida – båda lika livsnödvändiga.
Den som inte tror – den som tvivlar – har svårare att leva gott och kan ibland
också få kortslutning. Sociala sammankomster riggade runtikring ekonomi och
pengar kan tänkas motverka slitningarna – sparandemässor i häftiga lokaler och
ekonomiska utbildningsinitiativ framstår som adekvata tillställningar för ett
växande ekonomiskt samhälle. Träffarna, i de fall då de verkligen förmår gripa
tag i medborgarna, borde dessutom hjälpa den dånande samhällsmaskinen att
marschera vidare. Kunde man då inte – på hela denna vida grund – säga att
tillställningarna kan läsas både som en religiös dyrkan av friska liv och ett friskt,
framåtgående och växande finanskapitalistiskt samhälle?

Tillägg
Namnet på det sista kapitlet är valt med två funderingar i åtanke. För det första
vill jag signalera att det rör sig om en komplettering och ett förtydligande av
innehållet i den essä som återfinns några rader upp. För det andra kan
avslutningen läsas som att jag här ”lägger till” – eller, möjligen mer korrekt,
bidrar till – några vetenskapliga samtal. Innan jag preciserar såväl samtalen som
min röst ber jag att kort få summera grundlinjerna för den tidigare framförda
tolkningen.
I den här boken lanserar jag en tolkning av människans relation till finansiella
marknader som bryter med gängse syn på förhållandet. Jag betonar en sida som
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förordar att människans förhållande till finansiella marknader – och hennes
finansiella åtaganden – inte bara kan, eller bör, ses som finansiella spörsmål.
Mitt i alla fondval och räntesvängningar och ekonomiska transaktioner går det
att urskilja konturerna av en modern borgerlig människa som blir alltmer
inflätad i ett liv – en existens – med finansiella förtecken. Kraven och de
ekonomiska möjligheterna med tillhörande handlingsalternativ berör så som jag
ser det inte bara ekonomi och siffror. Från min sida handlar det lika mycket om
vad det innebär att försöka leva så som man, mer eller mindre, måste i ett
kapitalistiskt samhälle där finans svårligen går att undvika. Till de mera samtida
finansiella plikterna och möjligheterna dröjer sig dessutom även äldre kall kvar.
Den borgerliga människan av idag måste fortfarande både arbeta och konsumera
för att hålla sig och samhället flytande.
Den företrädda synen på människans finansiella situation och tillhörande
förehavanden ska dock inte uppfattas som en rakt igenom iskall och upplyst
historia där den kalkylerande individen – den ekonomiska människan – följer
rationella överväganden och beslut i enlighet med förnuftets genomtänkta
ritningar. Istället menar jag att förhållandet kan ses som ett förtrollat sådant.
Bakom vanliga, för att inte säga naturliga, företag så som arbete, sparande och
konsumtion återfinns såväl en världsbild som en etik – en finanskapitalistisk
anda som skänker riktning och, för somliga, mening; någonting att leva och dö
för (en utförligare diskussion av temat är lokaliserat i Kapitel 6 Andan). Det är
en förtrollning som förkunnar att det är uppåt och framåt som är vägen för både
samhälle och individ. Det kan läsas som en helig trosföreställning.
Det mer specifika problem som den här skriften tar sig an avser vad andra
forskare, främst inom ramen för de studier som behandlar vardagslivets
finansialisering, har närmat sig som en påtaglig osäkerhet inför alla våra
finansiella göromål. Jag har valt att gå i klinch med en tolkning av osäkerheten
(Langley, 2007, se framförallt Kapitel 3 Angående osäkerheten) som renodlat
utgår ifrån att den borgerliga människan skulle ha svårt att bemästra det liv som
förutsätter att hon både investerar sina sparpengar, arbetar och konsumerar – att
orsaken, så att säga, är att positionerna är oförenliga. Den förklaring till
fenomenet jag erbjuder möjliggör en annorlunda förståelse. Jag påstår att
positionerna är högst förenliga. Jag för till och med fram synen att det är just
därför att positionerna är förenliga som ”osäkerheten” frodas. Det liv vi
förväntas leva – den lära vi uppmanas följa – tar fler och fler delar av tillvaron
i anspråk. Jag läser osäkerheten som ett tvivel inför det liv, med tillhörande
skyldigheter och världsbild och etik, som redan verkar ligga utstakat framför
oss.
Jämte det mer specifika samtal som handlar om osäkerheten försöker jag
även tala litet bredare till de diskussioner som behandlar vardagslivets
finansialisering. I det tredje kapitlet mejslade jag ut ett antal aspekter som är
närvarande i studier av vår relation till finansiella marknader. Dessa var
möjligheter, makt, utbildning, gemenskap och osäkerhet (jfr och se Bay, 2018;
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Belfrage, 2008; Ertürk et al. 2007; Langley, 2008; Lindqvist, 2001; Martin,
2002; Nilsson, 2003; Nyqvist, 2008) Jag har, senare i tolkningsarbetet, vävt ihop
dessa aspekter i ett och samma seende. Föreliggande tolkning nyttjar, och
föreslår, även ett begrepp som erbjuder en alternativ förståelsehorisont
avseende vårt förhållningssätt till finansiella marknader. Här knyter jag
försiktigt an till ett bredare modernt sammanhang där våra trosföreställningar
och, inte minst, vårt påstådda sekulära leverne står i centrum.
Det pågår ett samtal som tenderar att återvända till, och röra sig med,
termerna avförtrollning och återförtrollning (se exempelvis Kristensson Uggla,
2015; Thurfjell, 2015). I motsats till den utbredda tanken om, antingen,
samhällelig och mänsklig avförtrollning, eller återförtrollning, föreslår jag att
”förtrollning” inte är ett fenomen som nödvändigtvis går av och på. Istället
antyder jag att man kan läsa hela modernitetens och kapitalismens framfart i
våra liv och marker som ett slags omförtrollning. Där exempelvis protestantisk
etik och protestantiska värderingar tidigare färglade våra liv kom den
ekonomiska andan med mottot tid är pengar att, för många, ta över den
protestantiska rollen. Ett sätt att utrycka saken kan vara att det skedde en
omförtrollning varmed jag antyder att människan därmed, på gott och ont,
verkar oförmögen att klä av tillvaron sin trolldomsglans. Här har vi att göra med
en tro som rymmer in alla tidigare nämnda aspekter; vi har att göra med en lära
om lika möjligheter, utbildning och fostran i enlighet med den rätta läran, vårt
sätt att följa läran som ett slags maktutövning, gemenskap som ett oumbärligt
tema, och osäkerhet – eller då tvivel – inför den lära vi lever och omges av.
Alternativt kan vi även peka mot omförtrollningen och ställa en kort fråga:
Är tid pengar, och vad betyder det om man tror på detta?
I och med introduktionen av begreppet omförtrollning som en möjlig ingång
till hur vi kan förstå vår relation till finansiella marknader och finansiella krav
samt imperativ – så som föreställningen att pengar och samhället ska växa och
gå framåt – närmar jag mig även helt andra samtal än de som explicit talar om
pengar och investeringar. Med andra ord öppnar jag för att, inom ramen för
samma studie, tala också till de röster som pratar om tro och livsåskådning och
mening (se exempelvis Kristensson Uggla, 2015; Martinson, 2010; Thurfjell,
2015). Finans har en existentiell slagsida som säger något om vilka vi är utifrån
det vi ägnar våra liv åt. I detta sammanhang har jag försökt riva ner murarna
mellan ekonomi och ämnen som på daglig basis sysselsätter sig med dessa och
liknande frågor. Kanske har jag banat väg för utbyten även i motsatt riktning.
Det sista samtalet jag önskar göra ett inlägg till avser det som berör tolkande
socialvetenskap och metodologi. I bokens andra och fjärde kapitel tangerade jag
ett par frågor angående vetenskaplig tolkningsverksamhet. Här vill jag gärna
framföra och föreslå några mindre bidrag. När det kommer till hermeneutisk
tolkning av, i synnerhet, sociala fenomen introducerade jag ett kort och
förenklat schema med en slags procedurens hierarki enligt följande: läsart –
tolkning – aspekt – teori – (samt, för alla anhalter, metamorfos – för en
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utförligare presentation se Kapitel 2). Den grova förenklingen av tolkningens
natur till trots tror jag att schemat kan användas som inspiration och, eventuellt,
första guide för tolkning av sociala fenomen (jfr Asplund, 2003; Ödman, 1979,
2004, 2007).
Med mitt andra potentiella bidrag har jag siktet inställt på, framförallt, det
program som förfäktar mer fantasi, utmanande tolkningar och klarare språk vid
socialvetenskaplig verksamhet (se exempelvis Alvesson et al. 2017). Jag
antydde att det är en sak att skriva om sådana ambitioner och en helt annan att
försöka praktisera dem. Det senare tenderar att vara ovanligare. Jag har i denna
bok försökt att skapa kunskap enligt en, inom företagsekonomin, aningen
oregelmässig modell. Kanske kan föreliggande bok bidra till att fler fantasirika
utflykter kommer till stånd.
Ett tredje bidrag avser den form enligt vilken bokens huvudsakliga tolkning
presenterades i slutkapitlet. Under det här projektet har jag brottats med hur man
lämpligen för fram en tolkning som rör sig över breda fält och tar stora delar av
tillvaron i anspråk utan att hamna i alltför tunga och långrandiga
begreppsexerciser och utredningar. I det här projektet har jag även velat forska,
skapa och skriva en mer tillgänglig kunskap än den som publiceras i tidskrifter
tyngda av tung jargong. Till detta kan även tilläggas att jag reflekterade mycket
över hur en tolkning likt föreliggande lämpligen ska prövas och skrivas fram
(jfr spiral – och helhet mot delar och tillbaka). Jag anser att essäformen erbjuder
såväl de möjligheter som friheter som krävs för att framföra, och pröva, en
tolkning med storväxta anspråk där helhet och delar turas om att föra.
Mycket kort vill jag även framhäva en i boken inte nödvändigtvis obetydlig
ambition sett ur ett vidare socialvetenskapligt sammanhang. (Det ska däremot
påpekas att det är det min förhoppning att ambitionen ifråga inte har gått läsaren
helt förbi.) I mer eller mindre motsatt riktning mot breda samtida floder av
socialvetenskaplig textproduktion har jag arbetat med att försöka skriva så att
läsaren ska vilja läsa. I all sin enkelhet utgör detta ett anspråk som det ibland
kan vara värt att tänka på.
Absolut sist vill jag bara snabbt nämna ordet ”reflexivitet”. Trots att jag inte
har brukat begreppet håller jag det som något av ett honnörsord för vetenskaplig
verksamhet. Som bekant har jag dock inte för vana att slänga mig med
definitioner i onödan. Jag hoppas däremot att reflexiviteten är närvarande
genom hela boken. I grova drag handlar det om att ständigt försöka tänka till
kring allt det man skriver, påstår och tar sig för – att på daglig och kontinuerlig
basis konfrontera sin förförståelse och alla invanda trossatser. Helt enkelt att
ifrågasätta rutinerna och de djupare hjulspår som överallt omger och formar ens
steg och handlingar. Det kan ofta vara en påfrestande aktivitet, en som ibland
tar emot på allvar. Men nog är det viktigt. För när allt kommer omkring måste
det väl ändå vara både sunt och förnuftigt att hålla tvivlet levande?
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Appendix
I bokens primära sjok av text förekommer två explicita referenser till
föreliggande Appendix. Den första återfinns i början av kapitel 6, den andra
håller till på samma position i kapitel 7. Båda utgör på samma gång såväl
hänvisning hit som ett slags friskrivning. Bäggedera proklamerar något i stil
med: efterföljande tolkning bär starka spår av den religionsteori som
formulerades år 1912 av Emilé Durkheim i boken The elementary forms of
religious life. Observera att det rör sig om spår och inspiration – teorin har alltså
inte applicerats eller verifierats enligt ett deduktivt förfarande. Ej heller har jag
läst teorin bokstavligt. Föregående är också anledningen till att jag anser att
följande rader inte behöver stå med i huvudtexten. Stundande introduktion är
mest till för den läsare som är nyfiken på min inspiration eller är obekant och
vill bilda sig litegrann angående en mycket fascinerande skrift och
teoribildning.
Originalet har en litet annorlunda titel än den som angavs ovan. På franska
heter den Les formes élémentaires de la vie religieuse. Jag kan med lätthet gissa
mig fram till innebörden av orden ifråga. Vad som mer exakt står i själva boken
kan jag däremot inte tyda. Mina referenser och hänvisningar är därför
uteslutande till en engelsk översättning. Den jag har tagit del av är från mitten
av nittiotalet (1995) och genomförd av Karen E. Fields.
Jag vill förvarna läsaren om att sammanställningen är en personlig och
förenklad introduktion. För att göra skriften och teorin full rättvisa hade det
behövts en egen avhandling. Jag hoppas någon gång få ta del av en sådan
skriven på vacker svenska. Jag föreställer mig att den sortens bok skulle behöva
ta ställning till – bland andra saker – författarens övriga alster, den dåtida
tidsandan nere på kontinenten, Durkheims personliga livsbana, hans
egenkomponerade kunskapsteori, sociologiämnets uppväxt och säkert långt
mycket mera. Mina rader behandlar ingenting sådant. Det som följer är i all sin
enkelhet ett försök att bena ut konturerna till ett mästerverk som jag
rekommenderar var och en att uppleva på egen hand.

163

Alla har säkerligen någon gång funderat över fenomenet religion. Oavsett om
man är troende eller inte är religion svårt att helt blunda för eller bortse ifrån.
Religion lever och frodas, byter skepnad och engagerar. Durkheim var
naturligtvis inte först med att fråga sig vad religion är för någonting. Hans svar
avvek däremot från gängse uppfattningar. Likt många andra intog han vad vi
vill kalla för en skeptisk och ifrågasättande attityd. Denna ska däremot inte
förväxlas med inställningen hos de mest ihärdiga kritikerna som menade att
religion mer eller mindre var illusion (jfr sid. 2) – ett slags falskt vanvett
bestående av föreställningar som var rena hokus-pokus. Mot en sådan
uppfattning ställer Durkheim upp ett postulat som går igen genom hela skriften:
religion är både verklig och sann. Hade så inte varit fallet hade religion aldrig
kunnat bestå från generation till generation och årtusende genom årtusende.
Denna utgångspunkt ska dock inte uppfattas som att religionsutövaren är
eller behöver vara medveten om vad han eller hon företar sig, dyrkar eller tror
på. Religion uttrycker verkligheten men gör det ofta på förvrängd och symbolisk
väg. Ur detta kan man härleda ett andra postulat som flitigt understryks i boken:
alla religioner är byggda av samma material varpå det inte kan finnas några
sannare eller falskare religioner än andra. Alla religioner är i grund och botten
samma sak, något som vi har stark anledning att återkomma till. Föregående
postulat har och får stora implikationer för den av Durkheim företagna studien.
Läs det såhär: om vi vill förstå och undersöka vad religion verkligen är och
betyder, och alla religioner har samma botten, vilken bör man då lämpligen
studera för att uttyda dess innersta väsen?
Härvidlag kunde man kanske tänka sig att Durkheim förlitade sig på sina
förkunskaper, han tillhörde nämligen judisk prästsläkt och var själv utsedd att
slå in på samma bana (se Østerberg, 1995, sid. 10). Varken judendom eller
kristendom eller någon annan världsreligion var emellertid studieobjekt goda
nog för uppgiften. Om alla religioner är samma sak måste de följaktligen även
ha samma ursprung, varmed Durkheim tog den historiska dimensionen på
största allvar. Alla religioner är i grunden lika; både de som florerar i samtid
och dåtid. Här tänker sig Durkheim att våra världsreligioner över tid har växt
sig alltmer komplexa och intrikata. Över tid har saker och ting – symboler och
myter med mera med mera – blivit svårare att begripa, passa samman och tolka.
Durkheim låter illustrera med en färgstark analogi:
Conversely, the longer a sickness is left to develop, the more that
original point of departure slips out of view. This is so because all
sorts of interpretations have intervened along the way, and the
tendency of those interpretations is to repress the original state into
the unconscious and to replace it with other states through which the
original one is sometimes not easy to detect. (sid. 7)
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Troende ska inte sammanblandas med sjuka. Poängen att inhämta är istället att
vi tenderar att födas in i trosföreställningar som vi inte alltid förstår eller förmår
överblicka ursprunget av. Det religiösa livet kan sålunda spela på den
omedvetna planhalvan. Metodologiskt uppmanas forskaren (läs: Durkheim)
därför att leta efter den mest primitiva religionen eftersom den är ”ostörd”.
Innan Durkheim ”väljer” religion behövs ett hum om vad som eftersöks. Han
måste med andra ord definiera vad religion är för att sedermera kunna välja
”rätt” studieobjekt. Med självsäker stämma avfärdas alla tidigare definitioner
genom att peka ut deras tillkortakommanden. En efter en faller de offer för hans
kritik innan han slutligen identifierar två delar kring vilka samtliga religioner
består av: trosföreställningar och riter (sid. 34). Det förra syftar på idéer medan
det senare avser handlingar (jfr praktik) – med betoning på kollektiva sådana.
Eftersom riter och handlingar ger uttryck för bestämda trosuppfattningar är
det viktigt att karva ut vad som kännetecknar dessa. En central kategorisk
föreställning som Durkheim menar går igen hos alla religioner är distinktionen
mellan heligt (eller det sakrala) och profant (sid. 34). En religion delar alltså in
världen och livet i heliga respektive profana ting. Ett annat sätt att uttrycka
saken är att religioner har ”regler” beträffande vad som är vad. Gränsen pekar
inte bara på heligheter, så som kors och kor, utan också på idéer, som ”den
gyllene regeln” och ”gud”. Gränsdragningen är inte evig; idéer, handlingar och
människor kan i specialfall transporteras från profant till heligt eller vice versa.
För att något sådant ska ske behövs det emellertid ett slags övergångsritual eller
invigningsrit. Typexemplet idag kunde kanske vara en dopceremoni,
konfirmation eller studenten. (Det senare exemplet passar inte nödvändigtvis in
i mallen för gängse syn på religion och invigningsriter. Som det inom kort
kommer att framgå passar ”studenten” alldeles utmärkt in i den religiösa modell
som Durkheim målar upp. Där kan studentfirande ses som en modern ritual
enligt vilken en helig idé – skolan – lämnas till förmån för transport och
deltagande i en andra – lönearbetet.)
Kontentan med gränsen mellan heligt och profant är alltså inte att saker är
för evigt heliga utan att själva gränsen dem emellan är närvarande och
upprätthålls: ”the sacred and the profane are always and everywhere conceived
by the human intellect as separate genera, as two worlds with nothing in
common” (sid. 36). Uttryckt lite annorlunda kretsar religiösa trosföreställningar
kring de idéer som uttrycker hur det heliga hänger samman och vad som
separerar heligt från profant.
Den andra grundpelaren i religion – riten – handlar om och föreskriver hur
man bör bete sig i relation till det heliga (sid. 38). Ritualen är en kollektiv
orkestrering som lär hur man bör leva och varför. Vidare har ritualen ytterligare
kännetecken. En ritual är återkommande och klart avskild i både tid och rum –
företrädesvis praktiseras den på heliga platser eller i heliga lokaler vid särskilda
tidpunkter (jfr sid. 312f). En ritual är kollektiv och är ofta uppbyggd kring
musik, lek och spel. Ritualer skapar känslor av mening och sammanhang hos
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deltagarna genom att lyfta bort dem från det profana – och ofta trista – livet med
tillhörande göromål. En lyckad ritual skapar ett slags bubblande och närmast
hypnotisk atmosfär som delas av utövarna. Ur en ritual kommer människan
stärkt och upplyft, inte minst eftersom den förser henne med moral och
handlingskraft (jfr. sid. 350f).
Religion består, än så länge, i föreningen av trosföreställningar och riter.
Enligt Durkheim räcker det dock inte med att ha ett sammanhängande system
av heliga ting med tillhörande ritualer för att vi ska ha att göra med religion.
Ännu en ingrediens måste adderas. Durkheim tillfogar ett sista avgörande
kännetecken: en kollektiv dimension. Religion delas och praktiseras av grupper
med gemensam tro. Från detta kan vi skriva fram följande definition.
A religion is a unified system of beliefs and practices relative to
sacred things, that is to say, things set apart and forbidden – beliefs
and practices which unite into one single moral community called
Church, all those who adhere to them. (sid. 44)

Utifrån framförda antaganden – all religion är sann och verklig, delar samma
ursprung och har samma funktion – och föregående definition ter sig valet av
studieobjekt självklart. Durkheim föreslår helt enkelt att det är rimligast att
uttyda vad religion är genom att studera den första och därmed mest
”oförvrängda” varianten av densamma. Den torde onekligen vara enklast att
tyda. Vilken är då detta?
Redan i bokens första mening står det att skriften ifråga kommer att behandla
den mest primitiva och simpla religion som har existerat. Denna kännetecknas
av att den utövas i ett mycket primitivt samhälle och att den består av element
som inte kan förklaras av tidigare religioner. Studiet kunde kanske sägas vara
en fallstudie, med tillhörande ingående analys, av religion i sin allra renaste
form: totemismen (jfr sid. 85ff). Med totemism avses förenklat en
trosföreställning som håller något från djur- eller växtriket som det mest
centrala och heliga – ett totem.
Durkheim lär ha varit väl inläst inom samtidens antropologiska och
etnografiska rön. Likväl har det – såvitt jag förstår – diskuterats huruvida
totemism verkligen existerar så som sammanhållen religion i den bemärkelse
Durkheim skriver om saken. Till sådana samtal måste jag förhålla mig på
samma sätt som lekmannen. Jag kan inte uttala mig om totemismens förmodade
ställning som enig religion och har överhuvudtaget ingenting att säga om det
empiriska materialets trovärdighet, min expertis lämnar mig svarslös inför
allting sådant. För min läsning av teorin som helhet spelar omständigheterna
däremot föga roll. I skriften kunde jag alltjämt läsa in en teori möjlig att
uppskatta än idag. Härifrån och framåt lämnar jag sådana invändningar därhän
med syfte att försöka introducera teorin med hjälp av just ”totemism”. Raderna
som följer är en frisinnad sammanfattning och ett hopkok vars främsta support
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återfinns i bokens andra del (sid. 99-303). Det etnografiska materialet och de
empiriska illustrationerna har Durkheim hämtat från ursprungsbefolkningen i
Australien.
Stammarna i Australien hade alla en mycket viktig gemensam nämnare som
var ett slags grundbult för hur de organiserade sina småsamhällen: klanen. En
klan är en kollektiv grupp som delar namn men inte nödvändigtvis blod. Klanen
är någonting annat än familjen. Det som skiljer en klan från en annan klan kallas
totem. Alla klaner har en unik totem och alla klanmedlemmar har samma. En
totem är inte bara ett namn utan även ett emblem som också utgör ett slags
symbol för klanen. Symbolen är alltid ett djur eller något hämtat från växtriket;
ett träd eller kanske en färgrik blomma. Vid sidan av att vara en symbol för
klanen, som finns avbildad och fäst på olika emblem, har en totem också andra
funktioner: framförallt markerar och separerar totem allt som är heligt
respektive profant. Med andra ord har en totem religiös karaktär. Låt oss ta ett
exempel:
Om en klan har skallerorm som totem får man inte äta, och ofta heller inte
döda, ormarna såtillvida att måltiden eller mordet inte är del i en ceremoniell
ritual. Vid sådana religiösa tillfällen sker eventuella måltider enligt strikta
restriktioner. Man kan med rätta kalla totem för någon sorts fetisch. Vidare kan
man även märka upp andra föremål med sin totem genom förslagsvis ett
emblem. Detta gör föremålet heligt och i någon mån oantastligt. Också
emblemet har sålunda en religiös aura.
Vid sidan av emblemet och djuret – i vårt fall ormen – betraktas även alla
klanmedlemmar som heliga. Anledningen till detta är att klanmänniskan tror att
hon är en part människa och en part orm. Dessutom bär klanmedlemmarna alltid
sitt totemnamn och ett emblem av sitt totem. På denna grund får man inte
våldföra sig på någon annan eftersom man då skulle göra våld på någonting
heligt. Det kan påpekas att mänskligt blod utgör något av det ”mest heliga” man
kan tänka sig.
Totemismen sträcker sig emellertid längre än till att bara utmåla djur,
människor och emblem som heliga. Vidare används totem till att klassificera
andra saker så som övriga djur och växter. Sett som isolerat fenomen är denna
slags indelning något av ett olösligt pussel eller gåta. Pusslar man däremot
samman den enskilda klanens klassificeringar med alla andra inom samma stam
inlemmas allt av vikt och värde för liv och överlevnad. Tillsammans utgör alla
totem och deras inbördes relationer ett gemensamt system av idéer och namn
som gör tillvaron begriplig – en världsbild. De mest centrala delarna av tillvaron
får med andra ord namn som kan uppfattas och delas av alla. En konsekvens av
detta är sålunda att klanen och ”religion” förutsätter varandra. Båda måste
existera.
Innan vi traskar vidare ska vi göra halt vid en fråga som kan tänkas vara av
intresse: vad är ursprunget till allt som är heligt? Vad gör egentligen djur och
växter, emblem och människor heliga – och varför? Vad är den gemensamma
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nämnaren? Jag lånar in några ord från Durkheim i ett försök att göra en del av
teorin mer gripbar.
[T]otemism is not the religion of certain animals, certain men, or
certain images; it is the religion of a kind of anonymous and
impersonal force that is identifiable in each of these beings but
identical to none of them. None possesses it entirely, and all
participate in it. Such is its independence from the particular subjects
in which it is incarnated that it both precedes and outlives them. (sid.
191)

Ett ord som kan nyttjas för att sammanfatta den ”kraft” som det är fråga om
kunde vara gud. Kraften (eller gud, eller den totemiska principen) förser alltså
klanen, såväl som stammen, med tro, regler och direktiv för handling. Kraften
har på samma gång både en moralisk och fysisk verkan. Den som inte följer
kraften riskerar inte bara att bli utstött utan kan även må fysiskt dåligt. Den som
inte tror eller lever efter kraften försakar med andra ord både klan – dvs.
medmänniskor – och världsbild – dvs. förståelse av världen. En sådan tillvaro
lär vara outhärdlig, för att inte säga omänsklig. Utan religion eller totem vore
det antagligen svårt att leva. Genom sin totem delar klanen sin moral och
existens samtidigt som den skänker tillvaron mening och ett sammanhang.
Härvidlag träder ännu en fråga fram: vad betyder då ”kraften” – eller gud – och
varifrån kommer den? Varifrån härstammar moralen som vägleder människan
och dikterar hennes liv?
För att kunna besvara frågan vänder vi oss till totemismens ursprung, däri
vilar svaret på gåtan. Att ”kraften” skulle komma från djuren eller växterna
själva håller Durkheim för osannolikt. Naturen kan inte ha förtrollat djur- och
växtlivet enligt så välavvägda moraliska ritningar. En orm, eller blomma, kan
av egen låga heller inte antas ha åstadkommit tillräckligt kraftfulla känslor för
att människan ska ha börjat ”dyrka” dem. Av detta följer att det måste vara den
mänskliga symboliken i alla totem som utgör själva kärnan – inte djuren eller
växterna själva. Vi läser gåtan i originalformulering: “The totem is above all a
symbol, a tangible expression of something else. But of what?” (sid. 208). En
totem är en symbol för två saker. Från ena sidan är en totem den synliga kraften
som dikterar människans liv, villkor och tro och från den andra sidan är den
symbolen för klanen i ett givet samhälle.
Thus, if the totem is the symbol of both the god and the society, is
this not because the god and the society are one and the same? (sid.
208)

Kombinationen av härledning (åtminstone hos Durkheim, och i original) och
implikationer samt effekt gör tolkningen smått hisnande. Människans gudar är
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förvrängda och dolda versioner av hennes eget samhälle. Eller tvärtom:
människans samhällen består av en dold kraft – en gud. Klanens gud är klanen
själv. Genom sin totem dyrkar klanen på symbolisk basis sin egen existens.
Över allt är det samhället som är religionens själ och väsen. Religion är alltså
ingen inbillning utan en representation av samhället på symbolisk omväg.
Vidare: för att samhället ska kunna fungera krävs det en gemensam
världsbild och handlingsmoral (jfr etik), samhället behöver någon form av
religion. Än vidare: religion fyller inte bara syftet som ett slags samhällets
smörjmedel, också individerna och klanmedlemmarnas psyken och personliga
välmående tillgodoses av religiositeten. Den som tror är en starkare och mer
självsäker person – den som inte tror är mer ömtålig och ensam. Religion
skänker troende trygghet, kunskap och självförtroende. Samhället – när det
fungerar – skänker individer trygghet och självförtroende.
All these facts enable us to grasp how it is possible for the clan to
awaken in its members’ the idea of forces existing outside them, both
dominating and supporting them – in sum, religious forces. (sid. 216)

Den som tvivlar kan tänkas ha det tuffare. För att reducera eventuellt tvivel och
stärka samhällets sociala sammanhållning genererar religion – eller samhället –
ritualer. Det profana livet, vardagen, är monotont. Mest består det av tråkiga
men nödvändiga upprepningar som av egen kraft har svårt att skänka människan
mening och tillfredsställelse. Om allt liv skulle vara profant torde samhället ha
svårt att fungera. På lång sikt kan utbredd tristess och känslor av meningslöshet
tänkas erodera hela samhällsmaskinen. Religion skulle riskera att dö ut, och
med det samhället. För att detta inte ska inträffa samlas människor för att
kollektivt påminna varandra om att de hör samman och håller somliga saker för
heliga. Dessa träffar har två utmärkande drag som separerar dem från det
profana livet: de är isolerade i tid och rum.
Det heliga livet kan enbart upplevas till fullo vid speciella tillfällen på
speciella platser, ofta under upprepade former och enligt återkommande
tidsmönster. Ofta innehåller ritualerna sång, musik, dans och spel. Med andra
ord lyser de upp det annars mer gråaktiga livet så att människor känner sig
levande och uppfyllda av stormande känslor. Ännu en ingrediens är att de ofta
har ett ”kreativt” inslag så att det finns möjlighet att uppleva upphetsningen på
nyartade sätt – allt för att inte riskera att falla in i ett alltför slentrianmässigt
format. Vid sidan av att ”göra dagen” för det stora flertalet reproducerar
tillställningarna även samhällets moral och ordning. Kort och gott stärks den
sociala och samhälleliga sammanhållningen.
Once we have fulfilled our ritual duties, we return to profane life with
more energy and enthusiasm, not only because we have placed
ourselves in contact with a higher source of energy but also because
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our own capacities have been replenished through living, for a few
moments, a life that is less tense, more at ease, and freer. Religion
gains thereby an appeal that is not the least of its attractions. (sid. 386)

Det är även i dessa magnetiska sammanhang som religionen borde ha fötts (jfr
sid. 200). Låt oss titta på ett potentiellt sådant tillfälle genom att reflektera över
en klansamling efter en lyckad jakt. Folk är lyckliga och entusiastiska och, inte
minst, mätta. Därtill innebär detta per automatik att folk interagerar – och detta
i stor omfattning. (Diskussionen avser alltså perioden innan totemism och andra
primitiva religioner, med andra ord tiden innan samhällen existerade.) Folk
samlas, gläds och äter i grupp. Utan att vara alltför modig och spekulativ torde
det vara ett rimligt antagande att utgå ifrån att människor i dessa stunder smakar
på livets höjdpunkter.
Ponera att det under ett sådant tillfälle flyger förbi några fåglar av samma art.
Ponera att det även under nästa kalas av dylik dignitet – på samma plats och vid
ungefär samma tidpunkt – seglar runt en fågelflock av exakt samma släkte. En
icke särskilt vild gissning kunde vara att människorna börjar associera sina
fantastiska tillfällen med fågelarten ifråga. Känslan börjar förknippas med
fågeln och gruppen tar den som en symbol för den fina dagen och allas
välmående. Gruppen (klanen) som delar middag och jaktlycka kan även
förväntas vilja särskilja sig från andra grupper inom stammen varpå de tar fågeln
som gemensam symbol och skapar emblem och ritualer till dess ära. Fågeln lyfts
bort från det profana livet och blir för alltid helig. Fågeln kan sägas materialisera
känslan av sammanhållning och kollektiv tillhörighet. Över tid och generationer
blir berättelsen och därmed ursprunget alltmer suddigt och svårgripbart, inte
minst därför att skriftspråk saknas. Myter, sånger och dans får istället hålla
klanens totem vid liv. Meningens ursprung ebbar bort samtidigt som religionen
har fötts och kan leva vidare.
Enligt Durkheim – och ovanstående tankekomplex – kan religion aldrig dö.
Religion är en elementär del av samhället och det sociala livet. Uttryckssätten
kan däremot förändras och ”moderna” religioner antas se annorlunda ut.
Civilisation och vetenskap har förändrat betingelserna för det religiösa livet
samtidigt som dess grundform, enligt teorin, förutsätts vara densamma. Vari
består då religion idag och hur kan olika moderna varianter tänkas se ut? En
illustration – en tolkning inspirerad av dessa durkheimska rader – står att läsa i
föreliggande bok.
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