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Inledning

Syfte

Finansmarknader är en nyckelverksamhet i dagens efterindustriella näringsliv. 1 Huvud

syftet i denna skrift är att studera mentalitet och värderingar på Stockholms finans

marknad, med fokus på de yrken och de organisationer som bedriver handel med finan

siella instrument. Jag skall beskriva och förstå denna mentalitet på ett djupare plan. Jag

kommer att undersöka samband över tiden mellan finansmarknader och annan ekono-

misk verksamhet, likheter och samband mellan finansmarknad och samhällslivet i öv

rigt, samt i viss mån mellan mentalitet på Stockholms finansmarknad och mentalitet på

utländska finansmarknader.

En näringsgren kan utöva inflytande över värderingar på sfärer utanför

den strikt ekonomiska.2 Eftersom människor på finansmarknader tillhör en elit och

spjutspets inom näringslivet kan värderingar som präglar finansmarknader vara en väg

visare på spaning efter vad samtidens ekonomi bär i sitt sköte.

Den första fråga jag skall besvara är om det är meningsfullt att studera

människor i en näring som en enhetlig mentalitet. Den andra fråga jag skall besvara är

hur och i vilken utsträckning finansn1arknader influeras av föreställningar och normer i

samhället utanför. En tredje fråga är hur finansmarknaden förändrar sin omvärld. En

fjärde fråga jag skall besvara är om historien kan nyttjas för att förstå mentalitet på fi

nansmarknader samt hur mentaliteten på finansmarknaden förändras. Här kommer jag

att anknyta till Max Webers bekanta tes om den protestantiska etiken. Den femte fråga

jag skall besvara är hur mentaliteten på Stockholms finansmarknad påverkar moralen

bland människor inom detta nätverk.

1 En indikation på de finansiella marknadernas ökade betydelse, är att finansiella tillgångars andel av brut
tonationalprodukten sedan det andra världskrigets slut nästintill fördubblats i Sverige. (Larsson, Mats och
Hans Sjögren, Vägen till och från bankkrisen. Svenska banksystemets förändring 1969-94, Stockholm: Carls
sons 1995, s. 27) Finansmarknadernas omsättningssummor har stigit mångdubbelt kraftigare.
2 Se Weber, Max, "Wirtschaft und Gesellschaft", i GrundrifS der Sozialökonomik, vol. III, Tiibingen: ]CB
Mohr 1922 (1920), passim om den ekonomiska sfären som en av olika livssfärer.
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Begreppet finansmarknader

Detta avsnitt behandlar användningen av de synonyma begreppen finansmarknad och

finansiell marknad, samt alternativ till dessa. Begreppen finansmarknad och finans

n1arknad kommer båda att användas. Det förra betonar vad som skiljer olika markna

der åt, medan det senare utgör samlingsnamn för olika finansn1arknader. Begreppen

finansmarknad och finansiell marknad används helt synonymt och motsvarar båda eng

elskans financial markets.

"Markets /. .. / are organized and institutionalized exchange."3 Marknaden är

inte nödvändigtvis en fysisk plats utan kan ses som ett nav i det nätverk, där köpare och

säljare n1öts för att utbyta varor och tjänster.4 Börsen eller finansmarknaden är navet dit

handel i standardiserade finansiella produkter, finansiella instrument, kanaliseras. Valu

tahandel är i Sverige endast en marknad över telefon och bedrivs utan någon faktisk

börs. Handeln koncentreras inte till en central marknadsplats. Till stor del är även pen

ningmarknaden så utformad.

Vad som kallas finansmarknader, och ibland endast marknaden, utgörs

huvudsakligen av fyra typer av marknader där handel med finansiella instrument äger

rum: aktie-, penning-, råvaru- och valutamarknaden.5 Inom vardera finns derivatmark

nader, där derivat på underliggande produkter handlas. Strömningen av anställda mellan

dessa olika finansmarknader är liten. Flera av mina intervjupersoner har bytt arbete

från andra näringar, men ingen från en annan finansmarknad, det vill säga mellan valu

ta-, ränte- eller aktiemarknad.

Råvarumarknader har i Sverige, till skillnad från exempelvis London och

3 Hodgson, Geoffrey M., Economics and institutions, a manifesto for a modern institutionaI economics,
Cambridge: Polity Press 1988, s. 174.
4 Om att marknader är just nätverk, se Hayek, Friedrich A., "The Mirage of Social Justice JJ

, vol. 2 i Law,
Legislatian and Liberty: a New Statement ofthe Liberal Principle ofJustice and Political Economy, London:
Routledge 1993 (1976), s. 107f. Forskare som betonar marknaders brist på sociala inslag, såsom sociologen
W.W. Powell, tenderar att istället göra en åtskillnad mellan marknad och nätverk. (Powell, Walter W.,
"Neither market nor hierarchy: network forms of organization", i Thompson, Grahame, Markets, hierar
chies and networks, the coordination ofsociallife, London: Sage publications 1991, s. 268-274.) Jag kommer
att på finansmarknaden behandla just de sociala element som gör dessa till ett nätverk. Samtidigt konsta
terar jag att marknaden uppvisar just sådan relativ avsaknad av sociala inslag, som får vissa forskare att
betrakta finansmarknaden som något skilt från nätverk.
sPenningmarknaden består av ränte- och obligationsmarknad. Dessa avgränsas från varandra av olikhet i
löptid. Räntemarknad innebär i Sverige handel med räntebärande papper med kortare löptid än ett år.
Till obligationsmarknaden hör värdepapper med löptid som överstiger ett år.
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Chicago ännu i liten utsträckning varit föremål för finansiell handel. Svensk handel i

råvaror befinner sig fortfarande mycket nära råvaruproducenter och deras kunder. Allt

mer handel i råvaror äger rum över Internet. Många råvarumarknader kan vara på väg

att ta sig den abstrakta form som finansiell marknad innebär. Finansiell handel tränger

ut real handel på flertalet marknader, men stöder samtidigt den reala genom att tillföra

likviditet och aktörer.

"Finansmarknader" är en mer precis beskrivning av handel med finansiel

la instrument än begrepp såsom "kapitalmarknad" och "värdepappersmarknad" är. Be

greppet kapitalmarknad innefattar inte valutahandel, trots att denna ligger mycket nära

aktie- och penningmarknaden. Kapitalmarknaden är huvudsakligen primärmarknad; det

vill säga anskaffning av kapital till näringsverksamhet genom exempelvis nyemissioner,

i kontrast till organiserad sekundärhandel nled redan emitterade värdepapper i vår tid

uppfattas som typisk för begreppet marknad. Begreppet värdepappersmarknad innefat

tar inte heller valutahandel, eller derivatinstrument, som aldrig någonsin handlats i

pappersform. I Sverige idag existerar inga viktiga, finansiella instrument i pappersform.

Uttrycket "den finansiella sektorn" hör till en annorlunda klass begrepp.

Det åsyftar snarare de värdepappersinstitut som är integrerade i finansmarknader; verk

samhet inom banker, fonder och fondkommissionärer, kanske även försäkringsbolag

sonl inte innebär handel med finansiella instrument och sålunda inte är föremål för

denna avhandlings intresse. Begreppet den finansiella sektorn har alltför vid extension.6

Likaså är begreppet "finansvärlden" för brett, då det innefattar alla stora ägare av före

tag; såsom de industrialister vilka snarare förvaltar än omsätter sina innehav.

6 Statens offentliga utredningar 2000:11, Finansmarknadsutredningen, Finanssektorns framtid betänkande
av Finansmarknadsutredningen: Finansdepartementet: Stockholm: Fritzes offentliga publikationer 2000,
s. 70. Se F011esdal, Dagfinn, Lars Walloe och Jon Elster, Argumentasjonsteori, språk og vitenskapsfilosofi,
Oslo: Universitetsforlaget 1988 (1978), s. 177f., 181f. och 459-463 om innebörden av extension eller refe
rens av ett begrepp.
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Mina teoretiska utgångspunkter

Mentalitet och hermeneutik är återkommande inslag i föreliggande arbete. Mentaliteter

utgör tröga föreställningar och vanor, som dröjer kvar över ett långt tidsavsnitt.7 Men

taliteten ligger djupt i individen. En mentalitet utgörs av uppfattningar och handlings

mönster som präglar individer i visst område. Begrepp såsom normer, institutioner,

kultur och värderingar gränsar till mentalitet. Exempelvis kyrkan är en formell institu

tion som påverkar informella institutioner.8

Den metoduppsättning och det förhållningssätt till litteratur och inter

vjumateriai jag skall använda är främst av hermeneutisk art. Hermeneutik är konsten

att tolka texter och analysera deras mening. Hermeneutisk metod begränsar sig inte till

tolkning av texter i traditionell bemärkelse.9 Jag har använt ett hermeneutiskt betraktel

sesätt såväl i litteraturstudiet som vid genomförande av, och behandling av resultat från

intervjuundersökningen. Jag skriver mer om såväl hermeneutik som mentaliteter i kapi

tel2B.

Frågan hur värderingar och attityder som dominerar finansmarknader

påverkar samhället utanför ekonomins sfär är i mångt och mycket ett outforskat fält.

Kvalitativt inriktade arbeten om finansmarknader har varit ovanliga. Finansiell veten

skap och neoklassisk nationalekonomi har ofta beskrivit finansmarknaden som ratio

nellt uppbyggd utifrån dess egen inre logik, för att bli så effektiv son1 möjligt. 10 Detta

förgivettagande måste kompletteras med en uppfattning och analys av de anställdas be

tydelse för dessa marknader. Finansmarknader är inte endast finansiella flöden och

börskurser på skärmar, utan även människor med en mentalitet.

Individer har värderingar som påverkar marknadernas utformning. Männi

skors uppfattning om vad som är effektivt, snarare än en objektiv, fristående effektivi-

7 Mandrou, Robert, "L'histoire des mentalites", Encyclopedia Universalis, vol. 9, Paris: Encyclopaedia
universalis 1984, s. 367 och Floren, Anders och Mats Persson, "Mentalitetshistoria och mentalitetsbe
greppet", Lychnos. Arsbokför ide- och lärdomshistoria 1985, s. 195 och 201.
8 Se North, Douglass C., Institutions, institutionai change, and economic performance, Cambridge: Camb
ridge University Press 1990, s. 36-53 om skillnaden mellan informella och formella institutioner.
9 Thompson, John B., "Editor's Introduction", i Ricoeur, Paul, Hermeneutics and the Human Sciences
Essays on Language, Action and Interpretation, Cambridge: Cambridge University Press 1981, s. 15.
10 Olsen, Robert A., "Behavioral finance and its implications for stock-price volatility" , Financial Analysts
Journal, nr. 2, vol. 54, 1998, s. 10-18.
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tet, skapar informella institutioner. 11 Bland finansmänniskor är en myt utbredd om det

opersonliga handlandet, som rättfärdigas av anspråk på rationalitet. 12 Organisationer

utformas för att passa en viss hantering. Likaledes uppstår delvis spontant en mentalitet

som överensstämmer med arbetsuppgifternas art. En upplevelse av, eller avsaknad av

ansvar är en aspekt av detta.

Föreliggande avhandling ligger som framgått närmare sociologiska studier

av finansmarknader än ämnet finansiell ekonomi, då den håller sig nära en empirisk

kontext, är tolkande och studerar kulturella aspekter av finansmarknader. Emellertid

intresserar jag mig för mentaliteter, vilket skiljer mig från såväl den sociologiska som

den nationalekonomiska inriktningen. Jag tänker ge en tjock beskrivning aven prak

tik.D Min beskrivning är tjock såtillvida att jag tecknar aktörers arbetsmoral, deras bild

av sig själva och deras arbete samt ger ett historiskt perspektiv till dagens finansmark

nad.

Kulturarv har betydelse för alla individer i ett samhälle. Att visa detta är

en truism, men kulturarvets betydelse för en gren av näringslivet har sällan påvisats.

Religion har antagligen mer än någon annan institution förkroppsligat värderingar ge

nom historien.

Weber behandlade kalvinistiska och puritanska former av protestantism

och uppfattade dessa som den moderna, västerländska, kapitalistiska andans ursprung. 14

Puritanism är en form av asketisk protestantism, som oftast har sitt säte i sekter, men

begreppet används också i utvidgad betydelse som ett paraply för olika riktningar av

protestantism, och då ibland även för ickereligiösa företeelser .15 Sverige har främst präg

lats av luthersk protestantism. I föreliggande arbete skall inflytande från samtliga dessa

former av protestantism beaktas för att ge insikter i mentalitet kring en modern svensk

11 Meyer, John W. och Brian Rowan, "Institutiona1ized Organizations: Formal Structure as Myth and
Ceremony", i Powell, Walter W. och Paul J. Di Maggio (utg.), The New lnstitutionalism in Organizational
Analysis, Chicago och London: University of Chicago Press 1991, s. 41, 44, 47, 50f.
12 Ofstad, Harald, Ansvar og handling: diskusjoner av moral-, sosial- og rettsfilosofiske spnrsmål, Oslo: Uni
versitetsforlaget 1980, s. 33-42 om hur en myt om opersonlig handling rättfärdigas av anspråk på rationa
litet.
13 se Geertz, Clifford, The Interpretation ofCultures, London: Hutchinson 1975 (1973), s. 3-30 om tjock
beskrivning av olika utsnitt av verkligheten.
14 Weber, Max, "Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus", i Die protestantische Ethik,
vol. I, Hamburg: Siebenstern 1975 (i A rchiv fur Sozialwissenschajt und Sozialpolitik 1904-5), s. 165-190.
15 Exempelvis filosofen Tage Lindbom i dennes Modernismen, Borås: Norma 1995, s. 87-91.
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affärsverksamhet. Jag kommer likson1 Weber att använda uttrycket den protestantiska

etiken för att hänvisa till en asketiskt, protestantisk etik, i vilken lutherdomen inte in

går.

Den protestantiska etiken, som den formulerades av Max Weber i "Die

protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus" 1904-5, utgör en grund för att

formulera en idealtyp för inställning i ekonomiska spörsmål och göromål. 16 Idealtyper,

tyskans Gedankenbild, är för förståelse nödvändiga, analytiska förenklingar aven kom

plex företeelse. Syftet med att begagna idealtyper är snarare att bereda hjälp åt en en

skild forskningsuppgift än att avbilda en objektiv verklighet. l7 Idealtypen är upplyft ur

sin kontext och utgör ingen slutgiltig definition. l8 Idealtyper är en mer stringent form

av vagare tankegångar som åtskilliga forskare använder utan att reflektera över det. l9

Den protestantiska etiken är en historisk bakgrund som på många sätt

korresponderar med värderingar på dagens svenska finansmarknad. Så till vida tjänar

den protestantiska etiken som en idealtyp. Vid sidan av det idealtypiska resonemanget

kan studeras hur den protestantiska etiken kan ha traderats genom en historisk process

under vilken den har angripits av sekularisering och annan modernisering. Kan kalvi

nismen i 1600-talets Nederländerna, puritanismen i USA från i600-tal till tidigt i900-tal,

samt den frireligiösa sekterism som var utbredd i den tidiga industrialismens Sverige

under i800-talet vara utgångspunkter för att förstå dagens affärsliv? Lever protestantis

men i en sekulariserad form ännu kvar i dagens svenska finansliv? Jag kommer att söka

16 Om idealtyper se Weber, Max, "Die Objektivität sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Er
kenntnis" (1904), i Weber, Max, Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, Tiibingen: JCB Mohr 1922, s.
192-210.
17 Weber, Max, "Antikritisches SchluBwort zum 'Geist des Kapitalismus'" (1910), i Winckelmann, Johan
nes (utg.), Max TVeber. Kritiken und Antikritiken. Die protestantische Ethik, vol. II, Giitersloh: Giitersloher
Verlagshaus, Carl Mohn 1978 (1975), s. 304.
För att en undersökning som utförs med hjälp av ur verkligheten abstraherade idealtyper ej skall tappa
sin bäring på den verklighet idealtyperna är avsedda att göra begriplig, är det väsentligt att idealtyperna
inte tillåts leva alltför självständigt. Förenklande och förtydligande, analytiska abstraktioner får inte göra
våld på verkligheten. Abstraktioner är endast redskap och saknar i sig värde. Tyvärr tillmäts abstraktio
ner med tiden - då de väl vunnit burskap - ofta värde i sig.

Frågan är i vilken utsträckning idealtyperna här kan fylla kravet på att ha tillfyllest fast
ställda spelregler i analysen, där idealtyperna skall symbolisera verkliga förhållanden. Att fastställa eller
fixera sådana regler är svårt. Något så enkelt som intuition kan emellertid mycket väl leda oss rätt i nytt
jandet. Se även Husserl, Edmund, Logische Vntersuchungen, Bd. 2 "Untersuchungen zur Phänomenologie
und Theorie der Erkenntnis", Tei11, Halle: Max Niemayer 1913, s. 68ff.
18 Weber, Max, "Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus" , s. 49.
19 Eriksson, Gunnar, "Om idealtypsbegreppet i idehistorien" ,Lychnos, 1979-80, s. 288-296.
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en kontinuitet mellan dessa mindre sekulariserade miljöer och moderna finansmarkna

der.20 Internationellt tongivande finansmarknader har under sekler haft inslag av puri

tanism.

Tidigare forskning

Det finns inte mycket skrivet om mentaliteten på finansmarknader. Litteratur som

kommit till användning är sociologen Mitchel Abolafias arbeten såsom Making markets.

Opportunism and Restraint on Wall Street, i vilka han på antropologiskt eller etnogra

fiskt vis har studerat finansmarknader i New York av idag, sociologen 01ivier Gode

chots beskrivning av människor på finansmarknaden i Frankrike i Les Traders: essai de

sociologie des marches financiers och etnologen Mats Lindqvists Herrar i näringslivet: om

kapitalistisk kultur och mentalitet om kultur och mentalitet i dagens affärsliv. Sociologen

Georg Simmel beskrev i Philosophie des Geldes från 1900 pengars betydelse för männi

skor. Hans analys är i synnerhet relevant för att förstå de människor (som finansmänni

skor) som kommer i mycket frekvent kontakt med pengar. Penningen har endast by

tesvärde, saknar bruksvärde och har därmed mycket svag koppling till moral och värde

ringar hos människan.2
! Samtidigt utövar denna amoraliska penning, genom att den

upptar så stort utrymme i den moderne västerlänninngens liv, inflytande över kulturen.

De pengar som idag är i bruk är i flertalet fall än mer abstrakta än vad som var fallet

under Simmels tid. Denna och andra tendenser som redan Simmel beskrev är till och

med än mer påfallande idag.

Mitt arbete är en korsbefruktning av ekonomi, sociologi, teologi, idehi

storia, historia och filosofi. De studier som tidigare bedrivits av finansmarknader rör sig

inom finansiell ekonomi med bakgrund i neoklassisk nationalekonomi, eller corporate

finance-forskning. Verksamma inom finansiell ekonomi har varit benägna att bygga

20 Vissa hävdar att någon sekularisering varken har skett eller sker. (exempelvis lannaccone, Laurence R.,
"Introduction to the economics of religion", journal ofEconomic Literature, nr. 3, vol. 36,1998, s. 1465
1495) Dessa argument har ofta ett kort tidsperspektiv. Den långa sekulariseringens genomslag fluktuerar.
Under enstaka decennier varierar graden av religiositet. Något tydligt slut på den mångsekel1ånga sekula
riseringen kan ännu inte skönjas.
21 Simme1, Georg, "Die GroBstädte und das Geistesleben" (1903), i Simme1, Georg, Brucke und Tur, Stutt
gart: KF Koehler 1957, s. 229; Luhmann, Niklas, Die Wirtschaft der Gesellschaft, Frankfurt: Suhrkamp
Verlag 1988, s. 16, 160, 195.
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analytiska, renodlade och kontextlösa modeller on1 finansmarknader. 22

En tilltagande sociologisk genre behandlar vilket inflytande människor

och grupper på finansmarknader utövar på dessa marknader. Sociologer har betraktat

finansmarknader som ett samhälle, med de mönster utefter vilka anställda där interage

rar med varandra. Dit hör den av Patricia och Peter Adler utgivna antologin The Social

Dynamics ofFinancial Markets från 1984 samt Abolafias arbeten. Merparten forskning

inom båda dessa traditioner har bortsett från värderingar hos ekonomiska aktörer.23

Institutionell teori om finansmarknader behandlar institutioner, till vilka mentalitet bör

räknas som en informell typ. Institutionell teori har exempelvis betonat betydelsen av

väl definierade äganderätter för uppkomsten av finansmarknader.24 Inte heller inom

denna forskningsgren har de värderingar som styr finansmarknader varit en viktig frå-

ga.

Forskning om finansiellt beteende25 beaktar till skillnad från etablerad

forskning inom finansiell ekonomi aktörers beteende. Finansiellt beteende försöker

förklara beteende på finansmarknader, samt förstå och förutsäga inslag i finansmarkna

der som hänför sig till psykologiska beslutsprocesser. Finansiellt beteende tillämpar

såväl psykologi som ekonomiska principer för att förbättra finansiellt beslutsfattande.26

Företagsetisk forskning om finansmarknader har oftast befattat sig med

enskilda frågor såsom insideraffärer och företagsuppköp, och tillän1pat normativ etik på

dessa. Det rör sig inom denna forskning ofta om försök att upprätta generella, etiska

principer för finansmarknader. Forskning om företagsetik är ofta mer normativt och

analytiskt, än deskriptivt och kulturellt inriktad. Exempel på litteratur inom finansiell

etik är Argandoiia, Antonio, (utg.), The ethical dimensions offinancial institutions and

markets, 1995; Frowen, Stephen F. och Mchugh, Francis P. (utg.), Financial Decision-

22 Till dessa forskare hör bland andra 1990 års nobelpristagare William Sharpe, Harry Markowitz och
Merton Miller, samt 1997 års vinnare Myron Scholes och Robert C. Merton.
23 Swedberg, Richard, "Markers as Social Structures", iSmelser, Neil J. och Richard Swedberg (utg.), The
Handbook ofEconomic Sociology. Princeton NJ: Princeton University Press, 1994, s. 265.
24 Exempelvis North, Douglass C. och Barry Weingast, "Constitutions and Commitment: the evolution
of institutions governing public choice in seventeenth-century England", i L. J. Alston, Th. Eggertsson &
D. C. North (utg.), Empirical Studies in Institutional Change. New York: Cambridge University Press
1996, s. 134-165.
25 Behavioural finance.
26 Olsen, Robert A., "Behavioral finance and its implications for stock-price volatility" , Financial Analysts
Journal, nr. 2, vol. 54, 1998, s. 10f.
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Making and Moral Responsibility, 1995 och Williams, Oliver; Frank Reilly och John

Houck (utg.), Ethics and the Investment Industry, 1989. Lika lite son1 inom finansiellt

beteende existerar något samlat teoretiskt fundament inom finansiell etik.27 Såväl mer

övergripande studier som forskning med sin ansats i mentaliteter har hittills varit ovan

liga inom detta fält. Företagsetik är ett tvärvetenskapligt och gränsöverskridande ämne.

Av två etablerade riktningar av forskning inom detta är den första att tillämpa normativ

etik på affärsverksamhet. Det andra alternativet, som jag tagit fasta på, är att undersöka

värderingsgrunder i ekonomisk verksamhet. Etiken är här deskriptiv, inte normativ.

Metod och material

Jag har genomfört en intervjuserie för att studera attityden till arbete och liv samt vär

deringar hos anställda i svensk finansmarknad. Intervjuer och samtal gav mig insikter i

personernas syn på arbetet och andra värderingar, såväl uttalade som outtalade.28 Tolv

anställda hos fondkommissionärer, bankers fondavdelningar och liknande, kapitalför

valtare och värdepappersfonder intervjuades. Då svensk finansvärld är avhandlingens

fokus, har jag utfört intervjuer på Stockholms finansmarknad, inte på någon annan

börs. Utländska marknader är viktiga som en jämförelse. Behovet av komparation har

jag tillgodosett genom sekundärlitteratur.29

Redan genomförda, kvantitativa studier av protestantisk arbetsetik kan

nyttjas som ett material i föreliggande arbete.30 Däremot torde förhållandevis lite finnas

att tillföra genom att utföra en enstaka ny kvantitativ studie i ett kvalitativt inriktat

projekt som detta. I mitt arbete torde av ett flertal skäl intervjuer vara att föredra fram

för att genomföra en enkät. Avhandlingen har en hermeneutisk inriktning. Ett kvalita-

27 Om att finansiellt beteende saknar en samlad teori se Ibid, s. 12-15.
28 Dessa intervjuer eller samtal innebär individuella djupintervjuer i och med att intervjuerna har ett
komplicerat innehåll. Aaker, David A. och George S. Day, Marketing Research, New York: Wiley 1990
(1980), s. 163f. jfr. Durgee, ]effrey, "Depth-Interview Techniques for Creative Advertising", Journal of
Advertising Research, nr. 6, vol. 25, 1985, s. 29-37.
29 Exempelvis Cassis, Youssef, Les banquiers de la City al 'epoque Edouardienne (1890-1914), Geneve: Droz
1984 och Abolafia, Mitchel Y., Making markets. Opportunism and Restraint on Wall Street, Cambridge
Mas och London: Harvard University Press 1996.
30 Stanford, Wayne F., "An Instrument to Measure Adherence to the Protestant Ethic and Contemporary
Work Values" ,Journal ofBusiness Ethics, nr. 10, vol. 8, 1989, s. 793-804; Furnham, Adrian, The Protestant
work ethic: the psychology ofwork-related beliefi and behaviours, London: Routledge 1990, passim.
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tivt studium ger en djupare bild än enkäter. Enkätundersökningar lämpar sig bättre för

arbeten med kvantifierande ambitioner. Enkäten avslutar, medan intervjun drar upp

nya spår, som tidigare inte kunde anas.

Intervjuer medger en tjockare beskrivning än enkäter.31 En intervju upp

märksamn1ar ett helt uppförande - hur något sägs - så kallad paraverbel information,

inte bara utsagornas innehåll. Enkätsvar är mindre förpliktigande. Att fylla i en enkät

kräver föga ansträngning eller engagemang av svarspersonen. Den närhet och möjlighet

till djupförståelse som intervjuer medger kan inte uppnås i enkäter. Intervjuers muntliga

utsagor ger en närmare kontakt med undersökningsobjektet än skriftliga dito, i allehan

da former. Ett problem med intervjuundersökningar ligger i att resultatet kan bli

mycket subjektivt.

Enkäter förbrukar ideer, medan intervjuer genererar ideer. Dessutom har

goda resultat tidigare sällan erhållits i enkätundersökningar av mäklare på finansmark

nader. Dålig svarsfrekvens har varit den allvarligaste bristen.32 Eventuellt bortfall bland

tillfrågade, potentiella intervjupersoner är inte ett problem av samma dignitet. Jag har

inte sökt representativitet, vilket är svårt att uppnå i intervjuundersökningar. Represen

tativitet är förvisso inte viktigt, men intervjupersonernas välvilja har inneburit att jag

kunnat intervjua de personer jag velat.

Disposition

Inledning introducerar min metod och forskningsläget. I både del ett och två, Finans

marknadens mentalitet, behandlar jag dagens finansmarknad. Del ett ger en introduk

tion till min tolkning av intervjumaterialet och belyser finansmarknader mer över

gripande och strukturellt, och belyser delvis den andra fråga jag skall besvara, hur och i

vilken utsträckning finansmarknader influeras av föreställningar och normer i samhället

utanför. I denna text tränger jag in i finansiella marknader i sådana avseenden som är

väsentliga för att i del tre behandla denna mentalitet med hjälp av intervjuserien. Analy

sen av intervjuserien är betjänt aven sådan analys av finansiella marknader. Finans-

31 Se Geertz, Clifford, a.a., s. 3-30 om tjock beskrivning.
32 Bergkvist, Lars, Ethics and finance: an empirical study ofethical judgments and attitudes, Stockholm: Stu
dieförb. Näringsliv och samhälle (SNS) 1995, s. 34.
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marknader studeras utifrån olika aspekter i kapitlen ett och två. Två skilda metoder

eller ansatser - att studera marknaden i sig, och sedan intervjua anställda och analysera

dessa intervjuer - kan användas för att förstå samma beståndsdelar av finansmarknaden.

Del ett ägnas en opersonlig, mer strukturell beskrivning av finansmarknader än del två

gör.

I del två betonas istället människor på finansmarknader. Jag belyser sub

jektiva bilder som de har av den egna arbetssituationen. Deras upplevelser snarare än

faktainnehållet och sanningsvärden ligger i fokus. I del två tecknar jag mentaliteten vid

dagens svenska finansmarknad. I denna text utgår jag från enkla observationer avan

ställdas värderingar och attityder, utan att lämna mycket teoretisk tolkning. Detta ar

betssätt närmar sig det fenomenologiska i detta begrepps mer triviala och mindre filoso

fiska betydelse, av ytmässig beskrivning.Jag besvarar här den första, andra och tredje

frågan jag skall besvara. Jag har valt att ta upp tre exempel på mentaliteten på finans

marknaden: utkomst, ten1po och exklusivitet.

Den fjärde frågan, om historien kan nyttjas för att förstå mentalitet på fi

nansmarknader samt hur mentalitet på finansmarknad förändras, inleder jag i del tre.

Här formulerar jag den protestantiska etiken och andra tolkningsramar. Med tolknings

ramar avser jag tidigare forskning som uttrycker någon slags samstämmighet, vilken gör

att den kan användas för att skapa idealtyper. Till dessa tolkningsramar hör här främst

Webers tes, men även historiska förändringar av mentaliteter i västerlandet, men i syn

nerhet i Sverige. Fokus för denna beskrivning är Sverige, och till stor del även övriga

protestantiska delar av västvärlden. I detta avsnitt undersöker jag olika grunder till vär

deringar på finansmarknaden. Kapitlet följer ett historiskt förlopp och är framför allt

kronologiskt ordnat.

Frågan om historien kan nyttjas för att förstå mentalitet på finansmarkna

der samt hur denna mentalitet förändras, besvaras i del fyra. Denna del är en summe

ring av, och instrumentalisering av del tre i syfte att kunna operationalisera den pro

testantiska etiken. I del fyra bryter jag tidsförloppet och genomgående drag ur den hi

storiska exposens litteraturstudium skildras. Jag redogör för ett antal inslag i den puri

tanska attityden till finansiell verksamhet.

11



I del fem framför jag ett sammanfattande resonemang, i vilket relationen

mellan protestantismens etik och finansiella marknader diskuteras i ett historiskt per

spektiv för att besvara den fjärde fråga jag ställt mig. Behjälplig är insikt i finansiella

marknaders historiska utveckling som jag kommit fram till. Hur idealtyperna förhåller

sig till intervjumaterialet och de konsekvenser förändring av mentaliteter har givit på

svensk finansmarknad av idag, behandlas i denna del. Jag låter mina intervjuer och

andra observationer av dagens svenska finansmarknad belysa relationen mellan pro

testantisk etik och finansmarknader. Så till vida bidrar även detta avsnitt till att besvara

frågan om historien kan nyttjas för att förstå dagens mentalitet på finansmarknaden.

Den avslutande delen sex Moral tjänar till att besvara frågan hur mentali

teten på Stockholms finansmarknad påverkar moralen bland dess individer. Detta av

snitt är ett exempel på hur slutsatser om en yrkesmoral kan dras från ett studium av

mentaliteten inom en gren av yrkeslivet.
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Oel1

Finansmarknadens struktur, betydelse och abstraktion

Varför en beskrivning av finansmarknaden?

Främst två mekanismer förbinder arbetsuppgifter med mentaliteten bland dem som

ägnar sig åt en specifik verksamhet. Å ena sidan avgör arbetsuppgifternas art vilka som

lockas till anställning i den ifrågavarande näringen. En näring företer ofta en uppsätt

ning tämligen koherenta drag som får människor att lockas dit. Därigenom har anställ

da en gemensam mentalitet redan innan de inträder i en organisation. Att finansmänni

skor oftast har ekonomiutbildning utgör i sig en formering.! Företag bidrar till denna

homogenitet genom att kontakta främst ekonomistudenter redan under studietiden och

gjuta in dessa tilltänkta anställda i den blivande arbetsgivarens kultur.2 Sociologen Oli

vier Godechot har beskrivit hur nätverk i fransk finansvärld uppstår genom att de an

ställda har liknande utbildning.3 Därtill påverkas människor av vad de ägnar sitt yrkes

liv åt. En viss syssla förmedlar en viss mentalitet och är betjänt av viss mentalitet snara

re än av annan. "För att kunna göra ett bra jobb hos en fondkommissionär på pen

ningmarknaden kan man knappast tycka att inflation är bra.,,4 En intervjuperson häv

dade att: "Oavsett politisk åskådning och du får möjlighet att jobba i en sådan här

bransch, så blir du ganska borgerligt lagd i slutändan. 1...1...man kommer till insikt om

hur världen fungerar."s Utöver att upprätthålla en funktion innebär en sysselsättning

även att skilda insikter och värderingar ackumuleras. Därför är ett studium av finans

marknader som sådana, och betydelsen av dess verktyg, till exempel pengar och derivat-

1 Frank, Robert H.; Thomas Gilovich och Dennis T. Regan, "Does Studying Economics Inhibit Coope
ration?" ,Journal ofEconomic Perspectives, nr. 2, vol. 7, 1993, s. 159-71; Gustafsson, Claes, Produktion av
allvar, Stockholm: Nerenius och Santerus 1994, s. 50f.
2 Bergström, Ola, Att passa in, rekryteringsarbete i ett kunskapsintensivt företag, Göteborg: BAS 1998, pass
SIm.

3 Godechot, Olivier, Les Traders: essai de sociologie des marches jinanciers, Paris: La Decouverte 2001, s.
138ff.
4 Citat intervjuperson Caspar.
5 Citat intervjuperson Friedrich.
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instrument, nödvändigt för att vinna insikt i den mentalitet som hör till finansmarkna

der, och i synnerhet till de människor som verkar på dessa marknader.

Finansmarknaders tilltagande betydelse

Omsättningen vid Stockholms fondbörs trettiodubblats under nittiotalet. 1980 inneha

de elva procent av svenska privatpersoner aktier eller andelar i aktiefonder, medan hela

sextio procent så gjorde 1999. Det samlade n1arknadsvärdet av företag noterade vid

Stockholmsbörsen uppgår till tre biljoner, det vill säga mer än landets bruttonational

produkt. Som en jämförelse noterar exempelvis New Yorks börser aktievärden motsva

rande endast nittio procent av USA:s bruttonationalprodukt.6 Insikt i den typiska

marknadsinstitutionen finansmarknader, är viktig för att förstå vår tid.

Liberaliseringar av ekonomier världen över tog fart efter Berlinmurens

fall. Under åttio- och nittiotalet avreglerades n1arknader och ett stigande antal länder

valde marknadsekonomi av västerländsk eller annan typ. Finansiella marknaders ökade

betydelse är delvis tillkommen aven värderingsförändring i liberal riktning.7 Att tjäna

pengar på pengar blev under detta decennium mer legitimt än tidigare. Finansiella

marknaders opinionsmässiga uppsving och ökade medialitet under 1980- och 90-tal ac

kompanjerades av kraftig börsuppgång. Under åttiotalet uppvisade Stockholmsbörsen

den kraftigaste kursstegringen i den industrialiserade världen.

Från och med tidigt åttiotal har finansmarknaden utvecklats avsevärt.8

Inslaget av teknik i transaktioner och ansträngningar för att analysera värdepapper har

tilltagit. Under hela efterkrigstiden fram till 1980 startades en enda ny fondkommissio

när.9 1981 till 1987 exploderade antalet fondkommissionärer från 18 till 41 trots att flera

6 Bergkvist, Lars-Georg, "Börsindex med tyngd över hela världen", Svenska Dagbladet, 17 maj 1997.
7 Raines, J. Patrick och Leathers, Charles G., "Financial Derivative Instruments and Social Ethics", Jour
nal o/Business Ethics, nr. 3, vol. 13,1994, s. 197-204. Se Boreus, Kristina, Högervåg: nyliberalismen och
kampen om språket i svensk debatt 1969-1989, Stockholm: Tiden 1994 Diss. Stockholm: Univ., passim;
Lindqvist, Mats, Is i magen: om ekonomins kolonisering av vardagen, Stockholm: Natur och kultur 2001,
passim och Norberg, Johan, Den Svenska liberalismens historia, Stockholm: Timbro 1998, s. 303-314, om
1980-talets liberala våg.
8 Statens offentliga utredningar; Finansiell tillsyn: betänkande, av Utredningen med uppdrag att utreda
frågan om den framtida tillsynen över de finansiella instituten och marknaderna, Stockholm: Allmänna
förl., 1991:2, s. 29.
9 Hallvarsson, Mats, "1970-talet - en förberedelseperiod inför 1980-talets omvälvning", i Hägg, Inge
mund (utg.), Riskkapitalmarknad i förändring. Stockholms Fondbörs 125 år, Stockholm: SNS 1987, s. 80.
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firmor fusionerades. 10 Den svenska penningmarknaden är till och med till stor del en

nybildad företeelse. 2001 var 1496 värdepappersmäklare anslutna till Stockholmsbör

sen.l! Som en jämförelse var antalet mäklare 1987 endast 145.12 Under min undersök

ningsperiod 1997-98 var över femtio fondkommissionärer och banker medlemmar vid

Stockholn1s Fondbörs. 13 Av dessa är en tredjedel utländska, så kallade fjärrmedlemmar,

med sin hemvist i städer som London, Köpenhamn eller Helsingfors. Mäklarna befin

ner sig i utländska storstäder, och är uppkopplade till Stockholmsbörsens handelssy

stem. Fjärrn1edlemmarnas anslutning till Stockholmsbörsen svarar mot utländska pen

ningplacerares tilltagande intresse för att investera i svenska aktier. En dryg tredjedel av

svenska börsaktier ägs av utlänningar; en andel som ökar för varje år. 14

A. Struktur

Teknik

Finansiella transaktioner sker idag med ett stort mått av automatik. En allt större andel

av transaktioner sker anonymt, över datorer, vid Stockholms Fondbörs i SAX

systemet. Allt fler placerare utnyttjar möjligheten att utan mellanhänder eller person

kontakt lämna uppdrag över Internet. Vanlig är åsikten: "Teknisk utveckling av mark

naderna bidrar till att marknader blir mer rättvisa."15 Informationsteknik gör det svåra

re att lura kunder, vilka får tillgång till nästan lika snabb och fyllig information om

priser som mäklare, vilka tidigare sågs upp till som experter inte minst i kraft av att de

besatt överlägsen information. Genom Internet får den breda allmänheten direkt till-

10 Ibid, s. 88.
11 OM Group, Antal mäklare per medlem, avista, http://domino.omgroup.com/www/xsse-stati
stik.nsf/Ref/24D8B3D67D7AECDSC12S6A7D002E1DFD/$file/
antal +mäklare +per+medlem, +avista.pdf, nedladdad 28 september 2001.
12 Björklund, Marianne, "Nu ska lagen skärpas", Dagens Nyheter, 5 mars 1999, s. A 11.
13 OM Group, Antal medlemmar på Stockholmsbörsen, http://domino.omgroup.com/www/xsse-stati
stik.nsf/Ref/SBEAOD2DBCECD470C12S6A7D0040E61B/$filel
antal +medlemmar +på+stockholmsbörsen.pdf, nedladdad 28 september 2001.
14 Statistiska centralbyrån, Å'gandet av aktier i bolag noterade på svensk marknadsplats 1983 - 2001; Andelar
av marknadsvärdet, procent, http://www.scb.se/ekonomi/finansmarknad/aktieagandelaktieagaretab.asp,
(nedladdad 2 augusti 2001)
15 Citat intervjuperson Friedrich samt Algott, Stig, Stockholms Fondbörs 100 år, Stockholm: N ord. Bokh
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gång till marknaden. Endast vissa privatplacerare anser att personlig kontakt med mäk

lare har ett värde. Internet-handel innebär att en dator, en abstrakt mekanism ersätter

mäklarens arbetsinsats, vilket underlättar för informerade kunder. Fingertoppskänsla

och skråtrygghet ersätts av algoritmer.

Under åttiotalet började aktörer vid åtskilliga finansmarknader använda

sig av automatiska säljprogram. Dessa algoritmer initierar automatiskt försäljning av

olika finansiella instrument i de fall en kurs faller under en förbestämd nivå, för att mi

nimera förlusterna av ytterligare kursfall. Program som automatiskt köper en aktie som

stigit ett stycke är heller inte ovanliga. I dessa algoritmer kan även mer avancerade kurs

formationer vara inprogrammerade. Olika former av teknisk analys är inprogramme

rad, där algoritmen exekverar ett köp eller försäljning om den känner igen en viss kurs

rörelse. Åtskillig handel pågår utan mänsklig inverkan. Programhandeln hör till den

självreglering som är typisk för definitioner aven effektiv marknad. Programhandel

ersätter den bristande perspektivsyn som individen lider av i en situation, då förluster

känns hotande nära. Att realisera förlustaffärer överlåts till osentimentala maskiner.

Psykologiska beteenden som leder till flockmönster minskar, då beslut om att genom

föra transaktioner tas per automatik. Datorer blir aldrig nervösa eller giriga. Datorer

lider inte av samma irrationaliteter som individer gör och låter sig sålunda inte förledas

av kursrörelser. Ännu har ingen tillverkat en dator som likt Hal 9000 i Stanley Kub

ricks film 2001 - a space Odyssey begåvats med känslor och rädslor. På finansmarknader

hör detta till själva poängen med att använda datoralgoritmer för att initiera transaktio

ner. Tillämpning av programhandel innebär en människans delseger över sin inneboen

de irrationalitet. Hon ålägger sina känslor mekaniska hämskor. 16 Ett annat exempel på

de varierande former av förprogrammerad handel som bedrivs idag är så kallad korg

handel. Denna automatik för handel i ett stort antal aktier så gott som samtidigt brukas

oftast för att utnyttja tillfälliga möjligheter till arbitrage. 17

1963, s. 1. Att båda dessa grupper uttalar sig så är intressant, då de talar ur två vitt skilda epoker.
16 Se även Hirschman, Albert O, The Passions and the Interests. Political ArgumentsJor Capitalism beJore Its
Triumph, Princeton NJ: Princeton University Press 1977, s. 14-19 om hur affekter ansågs negativa under
tidigmodern tid. De lärde föreslog olika åtgärder för att rationalisera bort affekterna.
17 Boatright, John R., Ethics in finance, Malden, Mass.: Blackwe1l1999, s. 140. Arbitrage är riskfri vinst
som en aktör kan nå genom att utnyttja fel i den relativa prissättningen mellan likvärdiga finansiella in
strument.
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I Sverige bedrevs mäkleri över Internet tidigt även om aktiehandel på

persondatorer utrustade med modem eller på datornätverk hade förekommit i begrän

sad omfattning en längre tid i Storbritannien, och i USA ända sedan 1992.18 Aktiehandel

på Internet tog sin början under 1995 och i Sverige under sommaren 1996. Under den

tidiga fasen av Internethandel i aktier, november 1998, hade Sverige elva fondkommis

sionärer med kundhandel över Internet; flest i världen per capita. 19 Sedan dess har anta

let varit relativt konstant.

Aktier blev bland de första varor att börja handlas på Internet. 1997 pas

serade aktiehandel för första gången pornografi som mest inkomstbringande verksam

het på Internet.2o En sänkning av transaktionskostnaderna med 98 procent har nämnts

tack vare tillämpning av högteknologi på finansiella marknader.21 De två första svenska

fondkommissionärer som erbjöd aktiehandel över Internet kunde åsätta mindre investe

rare courtage, avgift på transaktioner, som var ungefär en tredjedel av vad dessa investe

rare dessförinnan hade erbjudits.

I takt med att teknik ersätter personligt handhavande av order, tilltar

andelen människor med informationsteknisk bakgrund bland dem som är verksamma

med transaktioner. Fysiker får anställning som finansiella analytiker, och bildar det nya

yrket kvantanalytiker, som tillämpar fysikens formler på aggregerade finansiella data,

för att skönja generella drag.

Omreglering

Den svenska folkhemsmodellens styrning av ekonomin har internationellt sett i osed

vanlig utsträckning byggt på just regleringar.22 Valuta- och penningmarknader hade re

glerats hårt då staten funnit att kontroll över dessa marknader var särskilt betydelsefull

för rikets väl. En av bevekelsegrunderna var, att vad som handlades på penningmarkna

den till den övervägande delen var statspapper. Fri handel i statsobligationer uppfattades

18 Sanden, Weje, "USA visar vägen. Aktiehandel på Internet på väg bli en storindustri", Veckans Affärer,
nr. 23, 2 juni 1997,s. 40
19 Sanden, Weje, "Överetablerat på finansnätet" , Veckans Affärer, nr. 45, 2 november 1998, s. 56f.
20 Sanden, Weje, Nätet som marknadsplats, de svenska pionjärerna, Stockholm: Kommunikationsforsk
ningsberedningen (KFB), Te1dok, Fritze 1998, s. 37.
21 Albert, Michel, Capitalisme contre capitalisme, Paris: Seui11991, s. 211.
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vara liktydigt med moraliskt tveksam vadslagning om nationens väl och ve. Finansiella

marknader skulle därför tarva mer nogsam reglering än marknader för andra varor och

tjänster. I det längsta hindrades ränta (det vill säga den implicita räntan i priset på obli

gationer och statsskuldsväxlar) och valuta från att underställas utvecklad marknadshan

del. Genom kontroll av den finansiella sektorn kunde staten styra näringslivets kapital

försörjning. Den finansiella sektorn styr kapitalförsörjning till olika delar av ekonomin.

Som spindel i nätet har staten utövat makt över näringslivet.

Finansiella marknader var osedvanligt hårt reglerade i jämförelse med

andra marknader.23 Så hårt reglerade var finansmarknader att de inte alltid kallades fi

nansmarknader före avregleringarna. Begreppen valutamarknaden och penningmarkna

den kom i Sverige i vidsträckt användning först under åttiotalet, då finansnäringen öm

sade skinn. Marknadsmekanismen fick nytt liv.

Till följd av att gamla, nationella regleringar visade sig vara allt mer verk

ningslösa, återupptäckten av näringsgrenens samhällsnytta och allmänhetens minskade

misstro mot finansiella marknader, avreglerades svensk finansmarknad under åttiotalet.

Avreglering var ett väsentligt villkor för att utvecklade, finansiella marknader skulle

uppstå och expandera i Sverige liksom på andra håll.

Omfattande avregleringar av finansiella marknader tog sin början kring

skiftet mellan 1970- och 80-tal i den anglosaxiska kultursfären. Där finner de också sin

ideologiska förankring. 24 USA dominerade idemässigt i det vakuum som bildades, då

Östeuropas kommandoekonomier inte längre utövade någon attraktionskraft. Nylibe

rala stämningar initierade avregleringar, vilka sedan spred sig likt ringar på vatten vidare

till andra länder i Europa.

I november 1985 avskaffades i Sverige de sista delarna av Riksbankens

kreditreglering, bland annat bankernas utlåningstak. Breda lager av allmänheten drogs

med i den därpå följande spekulationsivern. Fallande priser på högbelånade fastigheter

22 Magnusson, Lars, Sveriges ekonomiska historia, Stockholm: Tiden/Athena, Raben Prisma 1996, s. 464.
23 Statens offentliga utredningar: 1991:2, s. 29.
24 Clegg, Stewart R. och Redding, S. Gordon, "Introduction: CapitaIism in Contrasting Cultures", i
Clegg, Stewart R. och Redding, S. Gordon (utg.), Capitalism in Contrasting Cultures, Berlin: De Gruyter
1990, s. 7.
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medförde sedermera en finansiell kris. Staten såg sig då tvungen att stödja banksystemet

genom att garantera såväl sparares, som indirekt flertalet bankers aktieägares kapital.25

Kapitalintresset och företrädare för nyliberal ideologi betraktar avreglera

de marknader som en av de viktigaste ingredienserna i ett gynnsamt investeringsklimat.

Studier visar att omsättningen av värdepapper, som är ett villkor för god kurssättning,

vid redan mycket låga transaktionsskatter sjunker avsevärt. Blotta risken för att sådan

skatt skall införas sänker värdet av värdepapper. Avreglering, och globalisering av inve

sterares portföljval är länkar i en effektivisering av finansiella marknader som minskar

kursfluktuationer. Nationella irrationaliteter i prissättningen avtar. Inslaget kortsiktiga,

utländska placerare har tilltagit kraftfullt efter att avregleringar genomförts. Avskaffade

regleringar och börsrnonopol bidrar till marknaders effektivitet, lägre transaktionskost

nader. Lättflyktigt, internationellt kapital, från främst amerikanska fonder, har under

senare år skrämt såväl placerare som allmänhet.26 Dessa utländska placerare omsätter

oftare innehållet i sina portföljer i en högre hastighet än inhemska placerare gör. För

slag att åter införa regleringar, men denna gång på global nivå kommer att behandlas i

avsnittet "Global integration". Globaliseringen innebär att börser under nittiotalet bör

jat konkurrera med varandra; inte endast om handel nationellt utan även internatio

nellt.27 Denna konkurrens stimuleras av det faktum att börser i Stockholmsbörsens ef

terföljd börjar drivas i vinstsyfte, inte längre endast till fromma för börsens medlem

mar, utan för börsens aktieägare.

Derivatmarknader

Derivatmarknader erbjuder försäkringsmöjligheter medelst optioner och terminer.

Portföljdiversifiering över olika länder, vilken ofta förmedlas av olika investeringsfon

der, fördelar risk rationellt och reducerar risken för aktörer. Aktie- och derivatmarknad

25 Sjöberg, Gustaf, "Brottslig och vårdslös kreditgivning", i Bankerna under krisen· Fyra rapporter till
Bankkriskommiuen; Bankkriskommiuen, Stockholm: Fritze 1995, s. 238f., Wibble, Anne, Två cigg och en
kopp kaffe, Stockholm: Ekerlid i samarbete med Veckans affärer 1994, s. 54f.; Lundgren, Bo, När bubblan
brast, om den svåraste finanskrisen i Sveriges historia, Stockholm: DN 1998, s. 106, 176-190.
26 Majoriteten av utländskt ägande av aktier i svenska företag befinner sig iangloamerikansk ägo.(" 1999
blir ett bra börsår" , i Hagströrner & Qviberg Privat, Portföljstrategi - December 1998, 1998, figur s. 5.)
27 Pagano, Marco och Ailsa Röell, "Trading Systems in European Stock Exchanges: Current Performance
and Policy Options", Economic Policy, nr. 10, 1990, s. 66,101-106.

19



förenklar och förbilligar hantering av risker som hör till näringsverksamhet. Risk förde

las till riskbenägna, som tilln1äter risk endast lågt negativt värde, eller investerare som är

relativt sett mer förmögna än andra att påta sig risk. På derivatmarknader möts riska

verta och riskbenägna, vilka där blir säljare respektive köpare av risk.

Jämförda med exempelvis traditionell aktie- och obligationsmarknad, är

derivatmarknader mer abstrakta. De är mer dominerade av professionella investerare

och lockar färre småsparare än övriga finansmarknader gör. De ger upphov till rubriker

endast i fall en olycka inträffat någonstans i världen, såsom händelserna i Rarings Bank

eller Long Term Capital Management. Sådana olyckliga incidenter tar sig inte bara gigan

tiska, pekuniära dimensioner. De väcker, till skillnad från mer handgripliga former av

merkantila bördor också en känsla av mystik. Den relativt smärtfritt fungerande mark

nad som hör vardagen till, väcker inte medias och allmänhetens uppmärksamhet i

samma utsträckning som obehagliga nyheter av liknande magnitud gör. Ännu upp

märksammar endast en liten del av allmänheten derivatmarknader.

Handelsvolymen på derivatmarknaderna i exempelvis Chicago är Herfalt

större än aktiehandeln vid Wall Street. Derivatmarknaderna får likväl mindre publicitet,

då deras inflytande på aktiemarknaden och därigenom på den reala ekonomin sällan

beaktas. Derivathandel avsätter konsekvenser på samhällsekonomin men döljs oftast

bakom sin respektive avistahandel, det vill säga handel begränsad till underliggande vär

depapper.28 Förvaltare använder derivatinstrument för att reducera och omfördela ris

ker. När banker och försäkringsbolag annonserar om indexfonder, samt delvis garante

rade räntor på lån, kan detta ske tack vare att derivatinstrument används.29 Ändå kom

mer derivatmarknader länge förbli en esoterisk och för den breda allmänheten dold

verksamhet.

Fischer Blacks och Myron Scholes formel för optionsvärdering 1973, och

den snabba utveckling av matematiska metoder på derivatområdet som de initierade,

28 Med underliggande värdepapper avses de instrument - såsom aktier och obligationer - vilka värdet av
derivatinstrument hänför sig till.
29Indexfonder är den minst ansvarstagande bland former av institutionella investerare. Förvaltare av in
dexfonder intresserar sig över huvud inte för företags eller enskilda aktiers utveckling utöver dessas vikt i
index. Där är analytikerna bortrationaliserade. Indexfonder växer kring årtusendeskiftet såväl till antal
som kapital. Denna utveckling tog sin början i finansiellt mogna länder som USA där indexfonder fortfa
rande är ett avsevärt mer utbrett fenomen än någon annanstans.
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legitimerade derivatmarknader vetenskapligt.30 På Black-and-Scholes-formeln följde en

explosion av optionshandeln. 1997 erhöll Scholes och Robert Merton dessutom eko

nomipriset till Nobels minne för utveckling av formler för optionsvärdering. Denna

formel var ett villkor för tillväxten av rent finansiella derivat. En kontinuerlig ström av

allt nler avancerade, finansiella innovationer har sedermera medfört en urvalsprocess

mellan olika derivat: såsom diverse ränte-, valuta- och aktieoptioner, amerikanska och

europeiska optioner. Optioner, terminer och swappar finns i ränte-, valuta- och aktie

indexform.31 Swappar finns som cap- (tak),jloor- (golv), collar- (tak plus golv), och swap

par som utgörs av kombinationer av olika underliggande värden, quanto equity swaps,

total return equity swap och strypes (eller strava), bara för att nämna ett fåtal. De instru

ment som visar sig mest användbara överlever utslagningsprocessen. Metaderivat, så

kallade exotiska optioner, vägberoende såsom knock outs, knock ins, look backs, shout-,

steg- och ratchet-optioner, eller asiatiska, eller multivariata, chooser- och compound

optioner där optionsvillkor staplas på optionsvillkor, utvecklas och röner framgångar

som instrument för finansiell handel och som bärare av mening.32

1985 startade Olof Stenhammar OM; Sveriges första derivatbörs och värl

dens första börs med eget vinstintresse. OM har vuxit kraftigt och deras transaktions

teknologi vinner internationell spridning. Den dåvarande tonåringen OM fick under

sent nittiotal köpa den anrika Stockholmsbörsen. En vidgad tolerans inför derivatin

strument närs av ökad kunskap hos allmänheten, samt en växande yrkeskår. I London

där finansmarknader är en framträdande näring, åtnjuter dessa marknader stor respekt.

OM startade som litet, fristående bihang till aktiehandeln 1986 och har nu

slukat Stockholmsbörsen. Derivatmarknader är barnet till avistamarknader. Derivat

marknader är fostret som allt mer frigör sig från sin moder, men aldrig helt kan frigöra

sig. Derivatmarknader är alltid symbiotiskt avhängiga sin moder. Genom att transak

tionskostnaderna långsiktigt minskar snabbare på derivatmarknader, sker den snabbaste

30 Black, Fischer och Myron Scholes, "The Pricing of Options and Corporate Liabilities", Journal ofPoli
tical Economy vol. 81, 1973, s. 637-654. För uträkningen av pris genom denna formel krävs parametrarna,
kurs och lösenpris för underliggande vara, löptid, riskfri ränta och volatilitet (kursrörlighet).
31 En swap är ett i förväg avtalat utbyte av på en bas av finansiella instrument, betalningsströmmar som är
väl definierade, men till utfallet okända.
32 Se Tjeder, Johan, "Exotiska optioner - allt annat än 'plain vanilla'" , OM Omsatt, nr. 4, 2000, s. 12f. för
en uppräkning av ett antal typer av optioner.
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ökningen i omsättning där. Ju bättre vi lär oss behärska dessa instrument och dessa där

igenom åtnjuter allt större acceptans, desto mer kommer handel att förskjutas från un

derliggande tillgångar till derivatinstrument. Derivatmarknader kan komma att växa i

jämförelse med återstoden av finansiella marknader. 33 Transaktionskostnaderna minskar

därigenom, samtidigt som prisfluktuationerna även på underliggande instrument avtar.34

Samtidigt som derivatmarknader reducerar kurssvängningarna i underliggande varor,

kommer underliggande produkter i allt fler fall ha högre transaktionskostnader. Intres

set för kortsiktiga placeringar i underliggande instrument kan komma att avta. Deri

vatmarknader blir en dominerande investeringsform. Terminsaffärer i aktieindextermi

ner är redan billigare att genomföra än aktieplaceringar. I flertalet råvaror är termins

handeln mångdubbelt större än avistahandeln. Förvisso är en stor del av denna termins

handel inte strikt finansiell, utan reell och substantiell. Liksom industrialismens fram

gång gjorde jordbruk perifert, kommer finansmarknadens fran1gång visa sig i att aktier

försvinner ur blickpunkten ersätts av annat, mer abstrakt.35 Aktier ersätts av derivatin-

strument.

Finansiella objekt har genomgått en abstraktion alltifrån guldn1ynt till me

taderivat.36 Derivatinstrument börjar tillmätas värde först i nyare tid. Handel i rent fi

nansiella derivatinstrument tog sin början under tidigt sjuttiotal. Även derivatinstru

ment i sig blir mer abstrakta. Allt mer komplexa metaderivat, exotiska derivatinstru

ment, främmande från den fysiska, och för lekmän förståeliga verkligheten utvecklas.

Indexterminers och -optioners värde återförs till en matematisk funktion aven korg, ett

index av ett antal värdepapper. För att avgöra dessa instruments värde är ogripbara,

matematiska formler oundgängliga. Ägande av flertalet derivatinstrument är inte för

enat med besittning av fysiska föremål. Fysisk överföring av produkter son1 var all han-

33 Med "återstoden av finansiella marknader" avses handel i de underliggande varor (aktier, obligationer
etc.), vilka derivatinstrument härleder sitt värde ifrån.
34 Derivatinstrument stabiliserar prissättning på underliggande varor.(Lindgren, Ragnar, "Appendix, Det
samhällsekonomiska perspektivet, ett expertutlåtande för Optionsutredningen" , i Berg, Lars och Näs
lund, Bertil (red), Finansiella innovationer - Om en marknad i utveckling, Stockholm: Norstedts 1988, s
168-171 och Lindgren, Ragnar, "Options and Futures Trading - Economic Effects", Skandinaviska En
skilda Banken Quarterly Review, nr. 4, 1988, s. 96-103)
35 Se även Kelly, Kevin, Den nya ekonomin, Stockholm: Timbro 1999 (eng. orig. 1998), s. 32 om hur eko
nomiska revolutioner inte omintetgör det gamla, utan endast gör det mer perifert.
36 Metaderivat eller exotiska derivatinstrument byggs med andra, enklare derivatinstrument eller derivat
villkor som beståndsdelar.
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dels ursprung blir allt mer ovanlig. Finansmarknader övergår till kontant slutavräkning.

Syftet med marknaden blir portföljhantering av risker istället för egentligt utbyte av

produkter. Derivatinstrument är symptomatiska för vår tids ekonomi i det att de endast

har bytesvärde; inget bruksvärde. Så heter derivatinstrument också instrument. Resultat

monetariseras omedelbart efter att transaktioner genomförs. Liksom pengar inte längre

kan växlas mot guld hos centralbanker, kan derivatinstrument inte bytas mot några

underliggande objekt, utan endast nlot kapital. Liksom en elementarpartikel som neu

trinon, samt planeter utanför vårt solsystem, kan endast spår av derivatinstrument avlä

sas. Sådana exoplaneter har till en början endast varit möjliga att observera indirekt.37

Med skickligare metoder, i både astronomi och finansiell vetenskap tack vare allt mer

sofistikerad matematik, kan observation ske mer direkt, med åtminstone vad som inom

dessa vetenskaper benämns direkt observation. Lika viktigt är emellertid att kunskap

byggs ovanpå äldre kunskap. Här kommer betydelsen av att tillmäta mening in. Direkt

observation är med dagens teknik inte möjlig. Det är typiskt för vår tid att experter

inom olika områden genom avancerade metoder gör abstrakta företeelser konkreta.

Detta skapar en klyfta mellan experter och allmänhet, samtidigt som det minskar klyf

tan mellan ogripbara företeelser och konkreta som människor i alla tider förstått och

nyttjat. Genom förbättrad vetenskaplig och teknologisk förmåga kan finansiella aktörer

bemästra instrument som tar i anspråk allt mer komplicerade uppsättningar av para

metrar som påverkar prissättningen. Investerare lär sig hantera finansiella instrument

vetenskapligt-teknologiskt genom matematisk formulering och datorkraft, men även

psykologiskt, genom att börja åsätta dem mening. Allt nler komplicerade instrument

kan därigenom bli föremål för likvid marknadshandel. Derivatinstrument konstrueras

matematiskt, lever inte fysiskt. Av att de inte kan upplevas uppstår kritiken och mot

ståndet.

Att risker som finns på, och hanteras på finansmarknader leder till höjd

risk i samhället är en populär föreställning. 38 Att riskhantering - såsom sker på derivat

marknader - expanderar som en självständig verksamhet skulle öka samhällets totala

37 Tidigare observerades planeter utanför vårt solsystem genom att den stjärna som planeten kretsar kring
sätter planeten i vaggning, och numera genom den skugga planeten avger.
38 Exempelvis Elmbrant, Björn, Hyperkapita!ismen, Stockholm: Atlas 2000, s. 95f.
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risk. Derivatmarknader uppfattas som upphov till risk, snarare än som en plats för re

duktion och utbyte av risk. För att motarbeta denna hotbild, söker OM legitimitet för

derivathandeln genom att sin retorik om derivat som riskhämmare; exempelvis genom

att publicera detta uttalande i sin tidning: "Användningen av derivat har passerat olika

stadier. Till en början fanns ett spekulationsmoment. I ... I Nu används derivat alltmer

som ett sätt att balansera avkastningskrav och risktagande."39

Fonder

Fondsparande har bidragit till att göra aktieägande till en folkrörelse. Fonder fyller be

hovet bland många mindre initierade människor som under senare år ändå valt att pla

cera kapital i aktier. Aktie- och pensionsfonder träder in och fördelar människors kon

sumtion mellan olika tidsavsnitt och livsperioder. Fonder paketerar olika investeringsal

ternativ för att locka nya investerare eller till omplaceringar från andra, traditionella

aktieinvesteringar. Privatinvesterare tappar närhet till de bolag deras kapital går till, då

allt fler placerar i fonder istället för direkt i företagets aktier. Mer fondinnehav innebär

ett nytt filter mellan investeraren och företag.

Fonder har blivit de viktigaste aktörerna på finansiella marknader världen

över. Från och med sextiotalet accelererade denna utveckling mot fler institutionella

och färre privata investerare i USA.40 Institutionellt aktieägande ökade från femton pro

cent av New York-börsen 1965 till 45 procent 1990.41 USA föregriper förändring i Eu

ropa i detta fall som så många andra.42 Den andel av börsvärden som innehas direkt av

privata placerare har sjunkit avsevärt under senare år. Allt fler privatpersoner väljer att

istället placera i fonder.

39 Tomas Ljungkvist, chef S-E-Banken Aktiehandel Göteborg, intervjuad i Ekholm, Niklas, "S-E-Bankens
nya strategi gav resultat", OM Omsatt, nr. 2, 1996, s. 12.
40 Lowry, Ritchie P., "Structural Changes in the Market, The Rise of Professional Investing", i Adler,
Patricia A. och Peter Adler (red.), The Social Dynamics o/Financial Markets, Greenwich, Conn.: JAI Press
1984, s. 23.
41 Useem, Michael, Executive deftnse: shareholder power and corporate reorganization, Cambridge, Mass.:
Harvard Univ. Press 1993, s. 29-31.
42 Om USA som dominerande normbildare i samtidens globala näringsliv se Engwal1, Lars, "The Carriers
of European Management Ideas" , CEMP Report Nr. 7, December 1999,
http://www.fek.uu.se/cemp/pdf-files/cempreport07.PDF. nedladdad 10 Apr 2001, s. 19f., 24.
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Allmänheten minskar sin andel banksparande och övergår till fondinve

steringar. Kapital samlas upp i investeringsfonder har bättre förutsättningar än den en

skilde småspararen att hantera information och analysera marknad och värdepapper.

Likaså har småsparare i ökad utsträckning börjat spara i räntebärande papper istället för

traditionell bankräkning. Allmänhetens kunskaper om det finansiella systemet har vux

it och tilltar. Avregleringar har varit ett bidragande upphov till nya investeringsalterna

tiv såsom olika slag av derivat och försäkringar. Finansiella institutioner har till följd av

avregleringar tillåtits och, av den åtföljande konkurrensen, i syfte att säkra sin överlev

nad även tvingats, att konkurrera om privatsparares kapital på ett nytt sätt. Innovatio

ner av finansiella instrument ger upphov till produkter son1, i kraft av att vara förenade

med risk verkar höja risk, men även till i sig mindre riskabla investeringar som kapital

och pensionsförsäkringar.

Standardisering och skräddarsytt på finansiella marknader

För att bemästra den abstrakta verksamheten på finansmarknader krävs standardisering

till kontrakt. Standardiseringen är utpräglad på finansiella marknader, i synnerhet på

derivatmarknader där handel bedrivs i de artificiellt konstruerade storheter som be

nämns derivatinstrument. Med standardisering på finansiella marknader avser jag i för

sta rummet att finansiella instrument beskrivs formellt, för att kunna göras till föremål

för handel vid en marknadsplats. Mer generellt innebär denna standardisering produk

tion av texter, att fästa det till synes illusoriska, knappt ännu existerande, abstrakta de

rivatinstrumentet på pränt; för att sålunda ge det en högre grad av realitet. 43 Standardi

sering är ett villkor för god likviditet,44 vilken förutan ett finansiellt instrument inte kan

överleva. I synnerhet i konkurrensen mellan de immateriella objekt som dagens värde

papper utan papper är, slår bästa standardisering ut mindre framgångsrikt standardise

rade alternativ, då standardisering är vad som håller ihop abstrakta företeelser. 45

43 Bay, Thomas, And- and- and-: reiteratingfinancial derivation, Stockholm: U niv. 1998, s. 77.
44 Brunsson, Nils, "Standardisering som social form", i Brunsson, Nils; Bengt Jacobsson och medarbetare,
Standardisering, Stockholm: Nerenius & Santerus 1998, s. 215; Brunsson, Nils och Bengt Jacobsson, "Den
viktiga standardiseringen", i Brunsson, Nils; Bengt Jacobsson och medarbetare, a. a., s. 25.
45 Kel1y, Kevin, a. a., s. 94-97 om standardiseringens stora betydelse, då immateriella företeelser konkurre-
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Börser har övertagit merparten av den handel som 1800- och det tidiga

1900-talets stadsmäklare, bankirer eller fondkommissionärer förmedlade utanför organi

serade börser.46 Idag tenderar återigen allt mer handel att ske utanför börser. Fond

kommissionärer bedriver handel i aktier i mindre företag - en handel som kan liknas vid

bankirers vid det förra sekelskiftet - samt derivatinstrument som är mer skräddarsydda

än de som organiserade optionsmarknader marknadsför. Platslösa transaktionsnätverk

som Archipelago, Instinet och Jiway tar allt större del av handel från etablerade börser.

Alternativ till standardisering i produktionen av derivatinstrument är att skräddarsy

kontrakt, som då ofta benämns over the counter-kontrakt. Andelen skräddarsydda finan

siella instrument tenderar att öka i Sverige, på bekostnad av derivatbörsen OM:s andel.

Traditionella, standardiserade marknader befinner sig under konkurrens från mer flex

ibla OTe-marknader. Varje marknadstyp tillfredsställer olika behov. Avancerade trans

aktionstjänster erbjuds alltmer utanför traditionella börser. Börser uppstod före hög

teknologins födelse och måste förändras för att internalisera teknisk utveckling. Både

ny transaktionsteknik och avreglering är drivkrafter till att tidigare monopolbörser får

konkurrens.

Det sentimentala felslutet

Detta avsnitt behandlar frågan om marknaden är en arena eller en aktör. Marknaden

konstitueras av efterfrågan och utbud. Människors handel och handlingar är upphov till

denna inrättning. Marknaden är däremot inte i sig mänsklig. Inte sällan framförs stor

slagna konspirationsteorier, där marknaden ges en förmänskligad gestalt. Människor

tvivlar, oavsett om fenonienet anses gott eller ont, på att fenomen kan skapas av spon

tana processer.47 Marknadens hydra skulle leva ett eget liv och med prissättning som

ultimatum kräva genomdrivandet av vissa politiska beslut. Hydrans lakejer, handlare

och mäklare, skulle styra beslutsprocesser. Denna åsikt påvisar inte bara viljan att finna

syndabockar. Därtill avspeglas häri en förhoppning att marknaden inte bara utgörs av

rar med varandra.
46 Algon, Stig, a. a., s. 46 om den handel som 1800- och det tidiga 1900-talets stadsmäklare, bankirer eller
fondkommissionärer förmedlade utanför organiserade börser.
47 Se även Hayek, Friedrich, Det stora misstaget: socialismens felslut, Stockholm: Ratio 1990 (eng. orig.
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kall och själlös teknik, och ekonomisk nödvändighet i form av opåverkbara matematis

ka mekanismer, utan därtill något påtagligt mänskligt och begripligt. "Marknaden"

tillmäts i den mediala debatten ett egenartat, personifierat liv. Marknaden skulle vilja

något, eller vara rädd. I kristider används gärna patologiska metaforer - som smitta - för

att beskriva vad som försiggår på finansiella marknader, som vore de krassliga organis-

mer.

Konstkritikern John Ruskin har beskrivit the pathetic fallacy, vilket skulle

vara karakteristiskt för människors perception av verkligheten. Detta sentimentala fel

slut avser att människor felaktigt tillskriver den icke levande världen mänskliga egen

skaper; en antropomorfisering. John Ruskin uppfattade att konst och litteratur skulle

lida av denna åkomma,48 och hävdade att känslomässig motvilja är fundamentet till det

felaktiga förmänskligandet. "All violent feelings have the same effect. They produce in us a

falseness in all Dur impressions ofexternal things, which I would generally characterize as the

'pathetic fallacy ",49 Åtskilligt talar för att människor gör detta affektiva misstag i uppfat

tandet av sin omvärld, dit ekonomin hör. I de fall människor upplever marknaden som

hotfull blir reaktionen känslomässig. Att dess kraft personifieras i människors med

vetanden är en psykologisk reaktion, vilken är avhängig önskan att skapa en gripbar

hotbild aven abstrakt finansmarknad. Ett sådant sentimentalt felslut får många att upp

fatta marknaden som mänskligt levande. Ett annat skäl till det sentimentala felslutet är

att människor vill konkretisera och visualisera. Ju mer komplicerade och människo

främmande fenomen är, desto sämre blir liknelserna.

Under 1990-talet väckte ofattbart stora, tio- eller elvasiffriga förlustsum

mor i derivatsammanhang sonl kring Barings eller Sumitomo Bank samt Orange Coun

ty, ett främlingsskap i människors medvetanden, vilket överträffar vad mer konkreta

påfrestningar kan skapa. Människors rädsla inför den okända makten i det främmande

finansiella kan liknas vid en slags xenofobi.

1988), s. 67-119.
48 Ruskin, John, Modern Painters, vol. III, Orpington och London: George Allen 1892 (1856), s. 157-172.
Jfr. Landow, George, P., The Aesthetic and Critical Theories o/John Ruskin, Princeton NJ: Princeton Uni
versity Press 1971, s. 32f, 378-385.
49 Ruskin, John, a. a., s. 160.
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Valuta- och räntenoteringar tjänar för många samma roll som pollenrapp

orter och mätningar av ultraviolett strålning. 50 Allmänheten vill förvissa sig om att ing

et är på tok. Aktörer och utomstående beskriver osäkerhet och instabilitet som negativa

fenomen på finansiella marknader.51 Kursras väcker oro. Kursnoteringar fyller bi

dragstagare och skattebetalare med oro för att villalånet skall fördyras eller att landet

inte skall kunna bedriva en självständig, ekonomisk politik.

Ingen ser själva marknaden; endast manifestationer av den såsom, kursno

teringar, börsmäklare och andra aktörer. Människor redovisar och beskriver dessa ma

nifestationer. Immanuel Kants teori om människans perception innebar att människan

observerar endast skenet från objekt som egentligen är dolda för henne. Liksom sådana

Dinge an sich52 kan själva marknaden inte studeras direkt, utan endast genom sina mani

festationsformer. Finansmänniskor uppfattar också marknaden så. Sålunda beskrev två

handlare marknaden som till "99.99999% anonymous" och som en "greater being" .53

Att finansmarknader skulle vara ondsinta, det vill säga drivna av ond vilja,

är en vantro som förekommer främst bland lekmän och sprids genom massmedias för

sorg.54 Individer på finansiella marknader skulle enligt detta betraktelsesätt samverka för

att genomdriva vissa politiska beslut. Sådana beslut skulle tvingas fram genom att

marknadsaktörer exempelvis "väljer" att höja marknadsräntorna. Många människor ser

finansiella marknader som ett hot. Incidenter med ogynnsamma konsekvenser antas

SOSe Persson, Anders, "Kris och risk - diskurser och katastrofen", Tvärsnitt, nr. 1,1996, s. lO-210m pol
lenrapporter och mätningar av ultraviolett strålning.
51 Oro missgynnar marknadsvärden och därmed flertalet investerare. Finansmarknadens anställda och
institutioner missgynnas inte nödvändigtvis, utan kan utnyttja situationen. Kursgivande markets makers,
marknadsgaranter får under lugna marknadsbetingelser svårare att tjäna på den spread, glipa, som öppnar
sig mellan deras köp- och säljbud. Antalet marknadsgaranter på svensk penningmarknad har sålunda
sjunkit avsevärt sedan den kraftiga kursrörligheten under tidigt nittiotal tonat ut. De till kapital och antal
expanderande hedge-fonderna är beroende av viss volatilitet. Emellertid vågar ingen aktör säga sig önska
volatilitet, eller ens hävda sig tjäna på volatilitet, då detta skulle vara inopportunt.
52 (tys.); tinget i sig. Kant, Immanuel, Kritik der reinen Vernunjt, Leipzig: Reclam 1878 (1781), s. 235-9.;
Kant, Immanuel, "Uber eine Entdeckung Kritik der reinen Vernunft", (1790), s. 1-78 i Immanuel Kants
K!einere Schriften zur Logik und Metaphysik, Abt. 3, Leipzig: Meiner 1905, s. 20.
53 Bruegger, Urs och Karin Knorr Cetina, "The market as an object of attachment: Exploring postsocial
relations in financial markets", Canadian Journal o/Sociology-Cahiers Canadiens de Sociologie, nr. 2, vol.
25,2000, s. 141-168.
54 Symptomatiskt är att denna vantro främst sprids av det medium som mest av alla inriktar sig på att
locka mediekonsumenters känslor; TV. (McLuhan, Marshall, The Gutenberg ga!axy, the making o/typo
graphic man, London: Routledge & K Paul 1962, passim om TV:s känslomässiga karaktär)
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indikera finansmarknadens instabilitet och imperfektion.55 Även i den utsträckning fi

nansmarknader uppfattas som effektiva kan detta inge människor en känsla av främ

lingsskap. Det abstrakta, snabba, opersonliga utbytet av värdepapper, som teknik bidrar

till, benämner jag finansmarknadens anonymitet. Denna anonymitet oroar många.

Marknaden uppfattas stå i motsättning till en jämlik fördelning av landets

tillgångar. Finansmarknader möter fientlighet från många som inte sympatiserar med

marknaden som fördelningsmaskineri. Marknadens makt antas tillta om den inte tuktas

hårt. Att så göra blir allt svårare, då finansmarknader globaliseras och samtidigt omfat

tar allt fler företeelser och därmed integreras djupare i samhället och omformar det

samma. På senare tid handlar mycken skepsis om att globala marknader uppfattas av

hända nationalstatens politiker makt.56

Ideologiska hot mot finansmarknadernas framfart är socialism, då finans

kapitalet förknippas med en renlärigt liberal marknadsekonomi och anses förorsaka

orättvis fördelning, samt en ofta konservativt betonad ekonomisk nationalism, enligt

vilken landets väl och självständighet hotas av globala finansmarknader.

I det moderna samhället riktas människors oro allt mer mot människoska

pade, abstrakta system,57 av vilka finansiella marknader är ett. I forntiden ingav natur

fenomen människan skräck. Den moderna människan tror sig ha tyglat naturen, och

lever inte med påtaglig rädsla för att en tämjd natur skall tränga sig på. Då hon väl trott

sig ha övervunnit naturens krafter fyller den mänskliga rationalitetens tillkortakom

manden allmänhet och modernitetens förespråkare med skräckblandad förvåning.

Många antar att alla företeelser måste ha en fast myndighet bakom sig för

att existera.58 Att Svenska Akademien skulle härska över det svenska språket är en ut-

55 Detta finansmarknadernas tillkortakommande och brist på rationalitet uppfattas ofta ha materialiserats
i de globala börskrascherna 1929, 1987 och 1998. Om 1987 i detta avseende se, Warner, Kee, och Harvey
Molotch, "Information in the Marketplace, Media Explanations of the '87 Crash", i Social Problems, vol.
40,1993, s. 167-188.
56 Martin, Hans-Peter och Harald Schumann, Die Globalisierungsfalle. Der AngrifjaufDemokratie und
Wohlstand, Hamburg: Rowohlt 1997 (1996), passim.
57 Beck, Ulrich, Risikogesellschaft, aufdem Weg in eine andere Moderne, Frankfurt am Main: Suhrkamp
1986, s. 35-45, 48-54; Beck, Ulrich, Att uppfinna det politiska: bidrag till en teori om reflexiv modernisering,
Göteborg: Daidalos 1996 (ty. orig. 1993), s. 37, 43. Rädslan att datorer skulle krascha år 2000, samt diver
se konspirationsteorier, vilka går ut på att naturfenomen konspirerats fram av mänsklig ond vilja och
rationalism; såsom att HIV-virus skapats i laboratorier är några bland samtidens otal skräckföreställningar
inför människoskapade företeelser.
58 Se även Hayek, Friedrich, a. a., s. 67-119.
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bredd vantro.59 Likaledes anses moral kräva demokratiskt fattade beslut för att existera.

Många människor hyser en djup misstro mot att en marknad skulle fungera utan att

politiker styr. Om politiker så inte gör anses mäklare sitta i styrhytten. Språket utveck

las emellertid inte genom Svenska Akademiens försorg. Även om Svenska Akademiens

ordlista utövar en smula inflytande över språket, och lagar i någon mån påverkar män

niskors moral, utgör dessa främst kodifieringar av redan inträffad, spontan utveckling.

Svaret på frågan vi ställde oss i inledningen av detta avsnittet är alltså att marknaden är

en arena, inte en aktör.

B. Betydelse

Aktieägarvärden

Att avdiversifiera koncernen, det vill säga minska antalet verksamhetsområden tog i

USA sin början redan under sjuttiotalet.60 De tidigare passiva, och allt större fonderna

tar, på bekostnad av professionella företagsledare, så sakteliga allt större ansvar för före

tags beslut. Aktieägare och finansanalytiker förmår ställa verkningsfulla krav som i allt

större utsträckning beaktas av företagsledningar. 61 Att finansmarknader ställer krav på

företag att handla enligt finansmarknaders logik likriktar det omgivande samhället med

finansmarknader, och gör denna omgivning mer fördelaktig för finansn1.arknader. De

får fler verksamheter och mer kapital att sysselsätta sig med. Privatiseringar är det vikti

gaste exemplet. Företag inriktas allt mer på att följa marknadssignalers retningar och

aktieägares önskemål. Företags tidigare hierarkiska struktur avlöses allt mer aven nivel

lerad planlöshet.62 Högsta mode i tidens antiauktoritära anda är nätverk, av vilka mark

nader är en form och virtuella företag en annan. Informationsteknik kan integrera stor-

59 Lindström, Fredrik, Världens dåligaste språk, tankar om språket och människan idag, Stockholm: Bonni
ers 2000, s. 15-18.
60 Chandler, Alfred D. Jr., Scale and scope: the dynamics ofindustriaI capitaiism, Cambridge, Mass.: Belknap
Press 1990, s. 624. Ett uttryck för att industriföretag gör sig av med innehav av aktier i andra företag är
att ickefinansiella företags innehav av börsaktier sjönk från 22.3 till 6.7 procent av hela börsvärdet från då
1990-talet började till december 2000. [Statistiska centralbyrån:
http://www.scb.se/ekonomi/finansmarknad/aktieagande/aktieagaretab.asp (nedladdad 2 augusti 2001)]
61 Useem, Michael, a. a., passim.
62 Marknader utgörs inte bara av kontrahenter i enskilda transaktionstillfällen, utan även av ett sammel
surium av potentiella aktörer, som konstituerar efterfrågan eller utbud på marknaden.
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skaliga strukturer utspridda i olika delar av världen istället för att enskilda fabriksenhe

ter måste bli allt större, vilket varit industrialismens tendens. Plats- och nationsbestäm

da jättekoncerner lämnar plats för anonyma kedjor av underleverantörer. Finansmark

nader är viktiga länkar för att integrera löst hopfogade, eftermoderna organisationer.

Marknader med deras höga grad av spontan ordning ersätter auktoritära och hierarkiska

företag som ekonomins organiserande grundstruktur.63 Stora företag börjar idag syste

matiskt dela ut dotterbolag eller skifta ut kapital utöver normala utdelningar till aktie

ägare eller sälja ut företagets delar eller kapital. Därtill tillåts företag i allt större ut

sträckning att köpa tillbaka egna aktier. Dessa skeenden får till följd att företagen på

sina håll börjar krympa,64 även om detta generellt inte är fallet. Samtidigt som företags

ledningar på ovanstående vis låter plocka sönder investeringsalternativ, väljer företag att

paketera produkter åt konsumenter, för att få dessa att svälja mer än de gapar efter. In

vesterare har tröttnat på att köpa hela paket av verksamheter som ett diversifierat före

tags aktier innebär. Företag väljer att återvända till sin kärnverksamhet efter lång tid av

diversifiering.65 Företagskulturen tillerkänns allt större betydelse oavsett onl den är or

ganiskt framvuxen eller om försök har gjorts att artificiellt skapa gemensamma värde

ringar i enlighet med 1990-talets företagsledningslitteratur. Det talas allt oftare om att

företag bör förfara varsamt med sin kultur och inte späda ut den. Många såväl i närings

livet som i livsvärlden började under nittiotalet söka sina rötter. Renodling är ett hon

nörsord inom denna diskurs. Detta belyser hur även finansmarknader avspeglar tren

der. Finansmarknader liksom andra kulturskapelser påverkas av och bidrar till trender i

samhället.

1980-talets avreglering av finansiella marknader har givit den finansiella

sfären dominans på bekostnad av den industriella.66 Finansmarknader utövar stort infly

tande över det internationella näringslivet. Detta innebär en utveckling i anglosaxisk

63 Boltanski, Luc och Eve Chiapel1o, La nouvel esprit de capitalisme, Paris: Editions Gallimard 1999, s. 459.
64 Powell, Walter W. och Laurel Smith-Doerr, "Networks and Economic Life", iSmelser, NeilJ. och
Richard Swedberg (utg), The Handbook ofEconomic Sociology. Princeton NJ: Princeton University Press
1995, s. 381.
6S Nota bene att många företag inte endast tvingas till att återvända till sin kärnverksamhet. De påskyndar
även denna utveckling. En ny generation företagsledare gör karriär och konkurrerar ut en äldre genera
tion delvis i kraft av att tillämpa och föreskriva en ny logik. Drivande har emellertid aktieägare, i synner
het fonder varit.
66 Hutton, Will, "Whither Global Capitaiism?", i Crouch, Colin och David Marquand (utg.), Ethics and
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kulturriktning över hela världen67 och är en del aven efterindustriell ekonomi. I världs

ekonomin har internationella investeringar övertagit den farthållning, som internatio

nell handel tidigare stått för i näringslivets utveckling och finansiella investeringar har

tagit reala industriinvesteringars plats.68 Ägande av finansiella kontrakt är enklare att

flytta, än arbetare och tillhörande fabriker. 1977 stod finansiella transaktioner för 72

procent av den totala handeln i världen och 1995 för 98 procent.69

En allt viktigare sektor som finansmarknader direkt producerar genom sin

verksamhet allt mer inflytelserika texter; dels konkret läsbara som börskurser och tid

ningsartiklar/o dels texter i överförd bemärkelse som inte är direkt avläsbara utan krä

ver tolkning för att röjas på mening, såsom klädsel och uppförande, fyllda av näringens

mentalitet.71 Texterna är en viktig faktor till att skapa samhällets värderingar. Männi

skor som arbetar i en näring formas av den mentalitet som hör näringen till och breder

sedan, genom sin verksamhet och möten med människor utanför yrket, ut denna när

ingens mentalitet till samhället utanför.

I Sverige har aktiemarknaden varit mindre omgärdad av regleringar än

penning- och valutamarknader. Detta har bidragit till att aktiemarknaden har störst

andel små, privata aktörer, vilka bildar ett finmaskigt nätverk, men av mindre täthet än

denna marknad utgjorde i äldre tid, då mängden aktieägare var mindre och dessa hade

nära kontakt med varandra. Antalet svenskar med direkt aktieägande uppgår idag till

två miljoner. Om fondinnehav medräknas är 63 procent av Sveriges vuxna befolkning

aktieägare i någon form. Båda talen utgör absolut världstopp. I exempelvis USA är en

dast hälften av befolkningen aktieägare i någon form. Den stora andelen aktieägare i

Sverige bidrar till att allmänheten blir välvilligt inställda till företag och företagsamhet.

Allt fler medborgare gör aktiemarknadens normer till sina egna. Aktieägarvärderingar

Markets - Co-operation and Competition within Capitalist Economies, Oxford: Blackwell 1993, s. 140f.
67 Viney, John, The Culture Wars - How A merican andJapanese Businesses have outperformed Europe's and
why the fu ture will be different, Oxford: Capstone Publishing 1997, s. 96.
68 Khoury, Sarkis J. och Ali Ghosh, "Overview" , i Khoury, Sarkis J. och Ali Ghosh (utg.), Recent Deve
lopments in International Banking and Finance, vol. 2, Lexington, Mass.: Lexington books 1988, s. 1-43, s.
6.
69 Himmelstrand, Ulf, "För ett humant kontrakt om ekonomin", Svenska Dagbladet, 15 juni 1997.
70 Det tilltagande intresset från allmänhetens sida för aktiemarknaden har starkt bidragit till expansionen
av sådana texter.
71 Om detta se vidare avsnittet "Klädsel".
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utbreder sig i Sverige liksom i andra utvecklade ekonomier.72 Paradoxalt nog är många i

denna majoritet aktieägare ofta samma människor som motsätter sig att marknaden 

vars makt folkmajoritetens investerade kapital bidrar till att konsolidera - åsätter

tryck på demokratiskt valda politiker.

Finansiella marknader har nyligen uppnått en central ställning och dirige

rar andra sektorer i ekonomin. Denna aktiemarknadens makt har banat väg för att en

ideologi som stödjer finansmarknader - iden om aktieägarvärde - har utbrett sig. Detta

förstärker i sin tur finansmarknadens ställning. Att vara aktieägarevänlig är i finansak

törers ögon den mest adekvata strategin för företagsledningar. Stegring av aktieägarvär

de anses vara den högsta form av rationalitet ett företag kan uppvisa. Målet för allt fler

företag är att tillförsäkra sina aktieägare tillväxt i deras investerade kapital. Detta tän

kande som kommer från finansmarknader styr också flertalet företagsledare. Kontakter

med investerare har blivit centrala för allt fler industriföretag. Företagsledare i USA

beräknas ägna en femtedel av sin arbetstid med relationer till analytiker och investera

re.73 Finansmarknaders dominans i västerländska ekonomier har lockat ut företagsledare

från den reala produktionen till aktiemarknadens skenvärld av förväntningar och reto

rik.

Länge var normen inom näringslivet en hierarkisk struktur där företags

ledningen härskade allsmäktigt. Under sent åttiotal agerade en outsider-kategori av ag

gressiva investerare med aktieägarnas värdetillväxt som rättesnöre.74 Framträdande var

lånefinansierade uppköp, LBO:s, utförda av företagspirater som T-Boone Pickens och

Carl Icahn med hjälp av Michael Milken och andra djärva investmentbankirer. Följden

blev stora vinster för dessa aktörer och stora kontroverser mellan två normsystem. Un

der denna aktieägarvärdets Grunderzeit nådde företagsuppköpen i USA rekordnivåer.75

Då företagsledningar väl hade internaliserat den nya handlingslogiken, avtog lönsamhe

ten i den radikala uppköps- och styckningsaktivitet. Flertalet företagsledare har sedan

72 Chernow, Ron, The death ofthe banker, the decline andfall ofthe great financial dynasties and the triumph
ofthe small investor, London: Pimlico 1997, s. 77.
73 Useem, Michael, a. a., s. 132ff.; Henwood, Doug, Wall Street: how it works andfor whom, London: Ver
so 1998 (1997), s. 291.
74 Useem, Michael, a. a., s. 18, 21f. och Thomas A. Kochan, Michael Useem, "Creating the Learning Or
ganisation" i Kochan, Thomas A. och Michael Useem (utg.), Transforming organizations, New York:
Oxford University Press 1992, 392f.
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kommit att följa ledstjärnan aktieägarvärde, låt vara i en mindre aggressiv form. 76 Den

anonyma och ohierarkiska marknaden kom att härska över traditionella företag. Före

tagsledare får allt större delar av sin ersättning utefter hur väl de uppfyller målet aktie

ägarvärde.77 Företag har anpassat sig till en delvis ny omgivning av analytiker, media

och investerare som omhuldar aktiers värdetillväxt. En sköld har etablerats till aktie-

ägarvärdets försvar. Undervisning i ekonomi har kommit att impregneras av teorier om

aktieägarvärde.78 Under hela denna process har institutionella ägare, främst fonder, ver

kat till fördel för paradigmet om aktievärde.79 De har lyckats tillvälla sig varaktig makt

genom att ställa sig på det nyas och snart därefter dominerandes sida.80 Samtidigt som

affärsidealen blivit hårdare än tidigare vinner intressentmodellen och balanserade

styrkort insteg, vilket humaniserar samhällstillvända företag.

Om föreställningen att finansmarknader symboliserar marknads-

principen

Frågan om marknaden är perfekt är viktig, då finansaktörer utifrån sin övertygelse om

marknadens perfektion skapar sig en bild av vad deras arbete går ut på, men också en

självbild. Finansaktörers tilltro till marknadens perfektion ger upphov till en positiv

självbild och stärker de anställdas självförtroende.

Inom finansiell vetenskap finns omfattande forskning om finansmarkna

ders effektivitet. Merparten av denna beskriver att marknaden uppvisar någon slags ef

fektivitet, vilken skulle bidra till finansmarknadens samhällsnytta. Enligt Milton Fri

edman hindrar en process liknande naturens evolution irrationellt agerande spekulanter

75 Useem, Michael, a. a., s. 22-25; i synnerhet figur s. 23.
76Ibid, s. 57-88. Ändå kan finansmannen Martin Ebner från det kalvinistiska Schweiz väcka uppmärk
samhet i Sverige i sitt enträgna propagerande för aktieägarvärdet. Ännu finns motståndsfickor mot aktie
ägarvärdets primat.
77 Ibid, s. 106-124 om att belöning åt företagsledare under nittiotalet allt mer kom att utgå utefter hur väl
de tillfredsställer målet aktieägarvärde. Optioner och bonus är de två vanligaste bland belöningar, som
grundar sig i aktiekursens utveckling, åt företagsledare utefter hur de höjer aktiens kurs.
78 Exempel på kurslitteratur som förespråkar teorier om aktieägarvärde är Copeland, Tom; Tim Koller
och Jack Murrin, Valuation, measuring and managing the value ofcompanies, New York: Wiley 1990,
passlm.
79 Useem, Michael, a. a., s. 22.
80 Norberg, Peter, "Hädelsens kretslopp", i Hädelse, Stockholm: HSFR 1999, s. 55f.
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från att långsiktigt snedvrida marknaders kurssättning. Som en följd av sina återkon1

mande förluster skulle sådana investerare i det långa loppet slås ut från marknaden.sl

Subjektiv irrationalitet reformeras till objektiv rationalitet. Marknadens aktörer skulle

skapa rättvisande priser. Ju skickligare aktörer på finansmarknader är, desto mer effek

tiva blir marknader och till större materiell nytta för samhället är de. Även om endast få

aktörer är rationella räcker denna andel för att tillförsäkra marknaden ett visst mått av

rationalitet. På motsatt vis gäller att, medan irrationaliteter såsom flockmönster förelig

ger i marknadens funktion, vilka inte existerar i individen själv, blir marknaden, kollek

tivet, på detta vis mer irrationell än individer. Finansmarknader är inte perfekta, men

de mest effektiva bland marknader. Finansmarknaders transaktionskostnader är de lägs

ta i samhällsekonomin.

"Marknaden" har i folkmun blivit synonym med finansiella marknader.

En orsak till detta är att finansmarknader är en god sinnebild för den perfektion som

ofta förknippas med begreppet "marknaden". Finansmarknader förkroppsligar den

osynliga handen och liknar det neoklassiska idealet.82 I sin perfektion, i jämförelse med

andra näringar, är finansiella marknader tongivande i den hyperkapitalistiska symfonin.

De symboliserar en ren och perfekt form av kapitalism.

John Maynard Keynes påpekade hur irrationell närsynthet ofta ersätter in

sikt i aktiemarknaders historiska realiteter.83 Om marknaden är effektiv skulle investe

rare i det långa loppet inte uppnå en högre avkastning än vad en genomsnittlig aktie

portfölj genererar. Detta gäller vid en given risknivå. Däremot kan investerare uppnå

systematiskt större vinster genom att påta sig en högre risknivå än en genomsnittlig

aktieportfölj, genom att exempelvis belåna portföljen eller inneha riskabla papper. Vissa

kursnivåer får en näst intill övernaturlig betydelse i investerares medvetande och be

nämns ofta magiska. Det finns såväl kollektiva, magiska nivåer, som individuellt upp

levda nivåer. De senare har sin grund i enskilda placerares transaktioner och beslut, och

81 Friedman, Milton, Essays in Positive Economics, Chicago: The University of Chicago Press 1953, s. 175
177.
82 North, Douglass C., a. a., s. 19f. Tidigt tillmättes marknaden perfektion i Adam Smiths osynliga hand,
vari marknadsprincipen kanaliserar individers egennytta till samhällsnytta.
83 Meeks, J. Gay Tulip, "Keynes on the Rationality of Decision Procedures under Uncertainty, the In
vestment Decision", i Meeks, J. Gay Tulip (utg.), Thoughtful Economic Man -Essays on Rationality, Moral
Rules and Benevolence, Cambridge: Cambridge University Press 1991, s. 134, 156, 158.
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investerares egen reaktion på dessa händelser. Båda formerna av magiska nivåer påver

kar kurssättning. Aktieägare tycks lida aven begränsad rationalitet och suboptimerar

utfallet genom att upprätta speciella mål för en investering.84

Finansmarknader ger med sin kyligt kalkylerande mekanik intryck av att

vara de mest effektiva och rationella bland marknader. Emellertid tillför de individer

som handlar med och mäklar värdepapper ett irrationellt element. Allt oftare anses in

vesterares psykologi styra börskurser85 och konkurrerar med antagandet att fysikens

lagar bäst beskriver kursrörelser och avbildar finansmarknadens funktion.

Marknader har på många plan blivit på modet under den andra halvan av

1900-talet.86 Allt fler marknader i fysiska produkter kryddas med handel i finansiella

instrument. Denna finansiella handel understödjer redan existerande marknader i reala

produkter. Allt fler fenomen såsom elström och bostadslån standardiseras för att kunna

bli handelsvaror vid börser. Då investeringsalternativ monteras ned till allt n1er elemen

tära beståndsdelar omfattar marknadsprincipen fler företeelser som blir objekt för

marknadshandel. Marknadsmekanismen griper kring allt fler objekt. En aspekt av detta

skeende benämns värdepapperisering och innebär att finansiella överenskommelser 

exempelvis bostadslån - omvandlas till värdepapper.

Marknadsprincipen omfattar allt större fält av mänskligt liv och uppnår

sin mest opersonliga form, finansiell marknad. Allt får ett marknadsvärde, vilket ställer

sig i andra värdens ställe.87 Mänsklig verksamhet formas allt oftare av marknadssfären

som tenderar att inkräkta på alternativa sfärer av mänsklig samvaro.88 Merkantila hand

lingar anpassas alltifrån sin begynnelse till efterfrågan som förväntas materialiseras på en

marknad.89

84 Simon, Herbert, Administrative behavior: a study ofdecision-making process in administrative organiza
tion, New York: Macmillan 1961 (1947), s. 74-77, om handlingar i ekonomiska sammanhang över huvud;
inte endast sådana som äger rum på finansmarknader.
85 Warner, Kee och Harvey Molotch, a. a., s. 167-188.
86 Exempelvis Abratt, Russell och Diane Sacks, "The Marketing Challenge: Towards Being Profitable and
Socially Responsible", Journal ofBusiness Ethics, nr. 7, vol. 7, 1988, s. 497-507.
87 Fromm, Erich, The sane society, London: Routledge & Kegan Paul 1956 (1955), s. 116ff.
88 Walzer, Michael, Spheres ofJustice, New York: Basic 1993, s. 95-128 ger, med tydlig inspiration av Tön
nies, Ferdinand, Gemeinschaft und Gesellschaft: Grundbegriffe der reinen Soziologie, Berlin: Karl Curtius
1912 (1887), s. 9- 104, exempel på hur det ekonomiska och pengar inkräktar på andra sfärer och att de så
inte borde. Istället är samverkan eller åtminstone terrorbalans mellan olika sfärer ett villkor för samhäl
lets fortbestånd
89 Vissa intentioner skapar återkommande resultat. Ett koherent mönster bildas. Baxandall, Michael,
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Finansiella marknaders betydelse har tilltagit delvis tack vare att penning

en blivit en elementarpartikel inom allt fler områden av samhället. Värdegrunden för

finansiella derivat är monetära, inte fysiska entiteter. Penningen bidrar till den exakthet

som präglar de avritualiserade kontrakt av finansiell och annan art som karakteriserar

moderniteten.9o När mer än hälften av befolkningen äger aktier berör aktiemarknader

folkdjupet på ett historiskt unikt sätt.

Moderna, högteknologiska finansmarknader beskrivs ofta och med viss

rätt som typiska för marknadsprincipen. Finansmarknader är sålunda osedvanligt käns

liga för ideologisk eller religiös kritik som framförs mot modern affärsverksamhet som

helhet. De har bevakats och reglerats strängt av politiker som är skeptiska mot markna

den som fördelningsnyckel. Fiender till marknadsliberalismen ringaktar finansmarkna

der mer än andra marknader, medan många marknadsförespråkare hyllar finansmark

nader mer än andra institutioner för deras rena avspegling av marknadsprincipen och

deras effektivitets skull.91 Dessa marknader tjänar mer än andra branscher på värdering

ar som gynnar kapitalistisk verksamhet.

Marknadens inflytande

Banker har som långivare alltid noggrant inspekterat låntagande företag. Detta har

emellertid inte tidigare skett med den exakthet och hastighet som idag är fallet på ak

tiemarknader världen över. Som en följd av bland annat ny teknik utmäter börser, med

kurssättning som indikator varje sekund ett betyg åt företagsledare. Genom börskurser

utövar aktiemarknaden mer opersonlig kontroll över företag, än vad banker gjort.92

Patterns ofIntention - On the Historical Explanation ofPietures, New Haven: Yale University Press 1985, s
48-58 beskriver hur existensen aven marknad format konstnärers inspiration.
90 Simme1, Georg, "Die Grosstädte und das Geistesleben" (1903), i Simme1, Georg, Brucke und Tur, Stutt
gart: KF Koehler 1957, s. 230f.
91 Om marknadsliberala föreställningar bland anställda på finansmarknader genom historien se Cassis,
Youssef, Les banquiers de la City al'epoque Edouardienne (1890-1914), s. 311; North, Douglass C. och Bar
ry Weingast, a. a., s. 159-163.
92 Av tradition har storägare haft personlig relation till företagsledningen. Dessa ägare hyste en tillit som
gjorde att de inte upplevde behov av att få ständig information. Samtidens media, analytiker och investe
rare å sin sida har ingen genuin tillitsfull relation till företagsledare. Genom att ledningen av företag är
skild från ägandet, förlorar ägaren insyn och kontroll som skapar förtroende. Dessa otåliga intressenter
som dominerar samtidens aktiemarknad kräver därför ett oavlåtligt flöde av information och snabb vär
detillväxt.
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Analytiker bistår finansmarknader med information som krävs för prissättning i det

efterindustriella tidevarvet. Mer information tillverkas på alla håll. Mer kursinforma

tion tillverkas och konsumeras. Investerare avläser kursutvecklingen minutligen istället

för som tidigare i tidningen dagen efter. Samtidigt som analytiker tillverkar allt fler ana

lyser, län1nar företag ifrån sig fler och mer omfattande rapporter och annat material till

analytiker och media.93

Med organisationsforskaren Peter Hägglunds ord: "Analysts" modeling of

reality is robust enough to travel globally, to be translated to settings weil outside the finan

cial community.,,94 Varje minut av penningmarknads- och valutahandel hålls politikerna

i schack av räntelägets förskjutningar. Marknadens signaler påkallar att vissa politiska

beslut genomdrivs eller förhindras. Börsers kurssättning delar dagligen ut betyg åt poli

tiker.

Företagsledare beter sig i vår mediala tidsålder i många fall som politiker.

Liksom dem är företagsledare beroende av att skapa uppmärksamhet genom utspel; vad

gäller politiker för att hålla opinionssiffror uppe, medan företag försöker hålla sin börs

kurs uppe, eller stigande. Att kortsiktigt upprätthålla aktiekurser är en improduktiv

ansträngning. Förr värderade riksdagsval respektive ett företags årsbokslut politiker och

företag kvantitativt. Numera sker detta fortlöpande i kursutveckling och opinionsun

dersökningar. I informationssan1hället är både företag och politiker underkastade

snabbhet som aldrig tidigare.

Många vill uppleva sig som vinnare och köper därför aktier som redan

varit på väg upp en tid, och därigenom erhållit positiva rubriker. Företag vars kurser

befinner sig på uppgång omges aven nimbus, vilken får analytiker att justera upp sina

värderingsparametrar.

93 HäggIund, Peter B, Företaget som investeringsobjekt: hur placerare och analytiker arbetar med att ta fram
ett investeringsobjekt, Stockholm: Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögsk. (EFI): 2001, Diss.
Stockholm: Handelshögsk., s. 4.
94 Häggiund, Peter B, Sensemaking into stable quasi-companies. Enabling reality with analysts) valuation
modets, Presented at the Academy of Management, Toronto, August 2000, passim.
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Individuella investerares integration

I detta avsnitt skall jag behandla hur enskilda placerare på finansmarknader hänger

samman. Anställda är djupare och investerare mer ytligt integrerade i marknaden. Den

allt större andelen av befolkning som är investerare tar del i finansmarknadens mentali

tet. Många investerare väljer oftast omedvetet i syfte att bli en del av gruppen investera

re att bete sig så att de uppfattas som en i gruppen. Åtskilliga av dessa har en vänkrets

med ett stort inslag av andra investerare. Att tillhöra en grupp medför att personligt

ansvar delvis upphävs. Ett element av lydnad kommer in.95

Många investerare väljer att följa auktoriteter för att minska risken att

göra misstag och slippa egenhändigt företa sig dyr och tidsödande analys.96 Investerare

tillämpar fondkommissionärers analyser och rekommendationer om att köpa eller sälja

värdepapper eller väljer liksom analytiker att helt enkelt extrapolera trender uppåt eller

nedåt i kurser, och förstärker genom sina påföljande transaktioner dessa trender.97 Auk

toritetstron ger upphov till svängningar i marknader.98 Individer stöder sig på sitt med

lemskap i nätverk, eller söker sådant för att hantera situationer där osäkerhet är fram

trädande. När osäkerheten - som oftast fallet är på finansmarknader - är stor, blir imita

tion en vanlig strategi.99 Ett annat skäl till flockbeteende är att aktörer liknar varandra

avsevärt, då de har liknande utbildning, och tar del av samma kultur. loo Olika anställda

möter likartade förväntningar från arbetsgivare och kunder. Aktörer som är lika var

andra reagerar på ett likartat sätt på en given signal. Flertalet fonder har den gemen

samma målformuleringen att slå index. Den som tror att någon annan person är bättre

95 Canetti, Elias, Masse und Macht, Masse und Macht, Diisseldorf: Claassen 1981 (1960), s. 11-99; Bauman,
Zygmunt, Modernity and the Holocaust, Cambridge: Polity 1989, s. 76.
96 Simon, Herbert, a. a., s. 74-77, om att beslutsfattares kapacitet till informationsbehandling är begränsad,
och att resultatet av handlingar sålunda blir suboptimal.
97 Häggiund, Peter B, Företaget som investeringsobjekt: hur placerare och analytiker arbetar med att ta fram
ett investeringsobjekt, s. 57
98 Se även Coleman, James S., a. a., s. 166-182; Warner, Kee, och Harvey Molotch, a. a., s. 178f.
99 Se DiMaggio, Paul j., och Walter W. Powel1, "The Iron Cage Revisited: Institutionai Isomorphism and
Collective Rationality in Organizational Fields" ,American Sociological Review, nr. 2, vol. 48, 1983, s. 151
om hur organisationer tillämpar imitation som strategi, då osäkerheten upplevs vara stor.
100 Cote, Jane och Jerry Goodstein, "A breed apart? Security analysts and herding behavior"
Journal ofBusiness Ethics, nr. 3, vol. 18, 1999, s. 305-314. Anställda på finansmarknader är relativt entydigt
påverkade av sin utbildning, i synnerhet nationalekonomisk, då utbildning inom nationalekonomi under
några decennier varit snävt inriktad mot neoklassiska ansatser inom vetenskapen. Studenter, tillika bli
vande yrkesverksamma, får ett relativt entydigt intryck från den vetenskap de först studerar och sedan i
viss mån tillämpar.
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informerad om en viss tillgång försöker gärna ta del av sådan information genom att

härma den personens beteende. I den psykologiska reaktionen förankring låter männi

skor sig påverkas även av sådant de vet är irrelevanta uppgifter. 10l Människor förankrar

sig mentalt i de kurser som noteras, vilka också är naturliga att utgå från. 102 Investerare

förankrar sig i den omedelbara kursutvecklingen och påverkas därigenom av trender i

kurser. Denna förankring i det tillfälliga ger upphov till kortsiktighet. 103 Människor leds

av den pragmatiska övertygelsen, att de blir framgångsrika förutsatt att de följer pulsen

från den marknad, som uppfattas ha rätt. Fondförvaltares nervositet för att hamna nå

gon tiondels procent på fel sida från index ger upphov till flockbeteende. Fonder ger

genom sin likhet och den kortsiktighet de snabba aktioner dessa företar i syfte att inte

misslyckas slå index, upphov till mer kursrörlighet än privatpersoner gör. Även analy

tiker strövar i flock. 104 Att ge ett värdepapper en positiv analys innebär att kursen på

detta stiger. Kursstegring ger i sin tur ett värdepapper eller en hel näring på uppgång en

aura av framgång som får andra analytiker att snarare avge positiva än negativa omdö

men om värdepapperet. Aktier som gått upp mycket fortsätter ofta att efterfrågas så

länge att de blir övervärderade.

Då tempot är högt uppdrivet på finansmarknader blir inslaget av följa

John-beteende stort. Att följa John förenklar. Då en aktie stiger måste den majoritet av

förvaltare som har någon slags ambition att efterlikna index vikta upp, det vill säga öka

sina innehav, i den stigande aktien. De köporder dessa aktörer lämnar får aktien att yt

terligare skjuta i höjden. Det motsatta förloppet gäller om kursen på aktien sjunker.

Finansiella marknader skapar av sig själva kursrörlighet, utöver vad som är befogat av

ny information som påverkar värderingen av företag. lOS Flockbeteende är ett viktigt skäl

till att marknader själva ger upphov till kursrörlighet, vilket hämmar marknadens effek-

tivitet.

101 Se "anchoring" hos Kahneman, Daniel och Amos Tversky, "]udgement under uncertainty: heuristics
and biases", i Kahneman, Daniel, Paul Slovic och Amos Tversky (utg.), Judgement under uncertainty:
heuristics and biases, Cambridge, Cambridge U.P. 1982, s. 14-18.
102 Abolafia, Mitchel Y., "Markets as cultures: an ethnographic approach", s. 75.
103 Kahneman, Daniel och Amos Tversky, "Intuitive prediction: biases and correction procedures" , i
Kahneman, Daniel, Paul Slovic och Amos Tversky (utg.), Judgement under uncertainty: heuristics and
biases, Cambridge: Cambridge U.P. 1982, s. 416.
104 Cote, Jane och Jerry Goodstein, a. a., s. 305-314.
105 Shiller, Robert J., Market Volatility, Cambridge, MA och London: The MIT Press 1990 (1989), s. 105.
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Marknader tenderar att främja vissa värden och missgynna andra. På fi

nansmarknaden används ofta konsensus som ett positivt laddat uttryck för denna

strömlinjeformning inom den egna näringen. i06 Det finns till och med en fondkommis

sionärer som heter Consensus. Finansmarknader gör i kraft av sin konsensus ett relativt

entydigt avtryck på samhället. Ett exempel på en konsensusuppfattning inom finans

världen är det tidigare nämnda citatet: "För att kunna göra ett bra jobb hos en fond

kommissionär på penningmarknaden kan man knappast tycka att inflation är bra."i07

Uttalanden styr marknaden och samhället i en viss riktning. Att alla drivs av samma

myt om rationalitet gör marknaden förutsägbar. Att aktörer har en grad av konsensus

förenklar exempelvis inflationsprognoser. Existensen av gemensamma normer är funk

tionell och hjälper centralbanker att bedriva penningpolitik, vilket stabiliserar kurssätt

ning av värdepapper.

Att konsensus tenderar att uppstå på finansmarknader kan också ge upp

hov till vågrörelser. En konsensus innebär en gemensam tolkningsram och gemensam

ma tolkningar inom en näring. Där de anställda bekänner sig till en gemensam åskåd

ning förprogrammeras hos de anställda en stereotyp inställning till enskilda, uppdykan

de frågeställningar. Inställningen till enskilda, uppdykande frågeställningar är delvis

förprogrammerad inom en näring där de anställda bekänner sig till en gemensam åskåd

ning. Den konsensus i värderingar som råder på finansmarknader kan skapa lojalitet

mot branschen som helhet. Anställda identifierar delvis sitt egenintresse med hela när

ingens bästa, då de upprätthåller en gemensam ideologi. Lojalitet är både svårare att

uppbåda och mer nödvändig, då anställdas motivation och kunskap som på finans

marknader är av säregen vikt för företaget. Lojaliteten är emellertid dålig på finansinsti

tut. i08 Inom näringen talas ofta om laganda,109 för att dämpa individualism och brist på

lojalitet.

106 Exempelvis Ahldin, Robert, "Sommarstrategi", Matteus Fondkommission, Veckobrev från Matteus, 29
juni 1998, s. 1f.; Germer, Björn, "Stabilare börs väntar", Matteus Fondkommission, Veckobrev från Mat
teus, 17 augusti 1998, s. 1.
107 Citat intervjuperson Caspar.
108 Lewis, Michael, Bluffpoker, minnen från mitt liv på tradinggolvet, Stockholm: Svenska dagbladet 1990
(eng. orig. 1989), s. 44.
109 Ibid, s. 67.
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Global integration

I detta avsnitt skall jag behandla hur olika finansmarknader hänger samman. I kraft av

att de utbytte information om geografiskt åtskilda marknader, var mycket stora

bankirer såsom Rotschilds, under 18aO-talet sammanknutna på finansiella centra värl

den över. IIC Den politiskt-nationella styrning av ekonomin som bredde ut sig under lång

tid in på 1900-talet avlänkade nationella ekonomier från varandra. 1l1 Den brittiska fri

handelslinjens världshegemoni bröts. 112 Under efterkrigstiden avreglerades internatio

nell handel i relativt jämn takt trots konflikter. l13 Såväl tullar som andra handelsrestrik

tioner minskades. 114 Likväl fortsatte regleringar att prägla respektive inhemska ekono-

mier. 115

I ekonomin pågår sedan några decennier återigen en globalisering. Med

global integration avses här en intensifierad integration av geografiskt åtskilda platser

och områden. Global standardisering nivellerar handlings- och värderingsn1önster. Fi

nansiella marknader är både globaliseringens kanske viktigaste kännetecken, och en

drivkraft till en homogenisering av affärslogiker över världen, med USA som före

bild. 116 Den globala integrationen av idag är inget kvalitativt nytt, utan utgör en nivå i

en lång process, som försiggått under sekler med vissa avbrott. Världshandeln har under

lång tid ökat betydligt snabbare än produktionen av varor och tjänster. Mer än hälften

av anställda i Sveriges största företag är anställda utomlands. Den utländska andelen av

omsättningen är än större. 117 1999 var 39 procent av börsvärdet utlandsägt mot åtta

1991.118 Detta inslag kommer säkerligen att öka ytterligare framöver.

110 Heckscher, Eli F., An economic history o/Sweden, Cambridge, Mass.: Harvard University Press 1954, s.
106.
111 Jfr. Cameron, Rondo, A Concise Economic History ofthe World - From Paleolithic Times to the Present,
Oxford & New York: Oxford University Press 1993 (1989), s. 347-370.
112 Arrighi, Giovanni, The Long Twentieth Century. Money, Power, and the Origins o/Our Times, London
och New York: Verso 1994, passim.
113 Gilpin, Robert; assisterad av Jean Millis Gilpin, The challenge ofglobal capitalism, the world economy in
the 21st century, Princeton, N.J.: Princeton University Press 2000, s. 62-65, 99-113.
114 Chandler, Alfred D. Jr., Scale and scope: the dynamics ofindustrial capitalism, s. 608.
115 Yergin, Daniel och Joseph Stanislaw, The commanding heights, the baule between government and the
marketplace that is remaking the modern world, New York: Simon & Schuster 1998, passim.
116 Henwood, Doug, Wall Street: how it works and/or whom, London: Verso 1998 (1997), s. 4f.; Engwall,
Lars: "The Carriers of European Management Ideas", CEMP Report Nr. 7, December 1999,
hup://www.fek.uu.se/cemp/pdf-files/cempreport07.PDF. nedladdad 10 april 2001, s. 23, 77.
117 Selander, Johan, "Osvenska företag behåller blågul flagg", Svenska Dagbladet, 17 maj 1997.
118 Sundin, Anneli och Sven-Ivan Sundqvist, Å'garna och makten i Sveriges börsjöretag, Stockholm: Dagens
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1992 fanns en enda utländsk firma bland medlemmarna vid Stockholms

Fondbörs. Då 1900-talet tog slut var två tredjedelar av Stockholmsbörsens medlemmar

utländska. Under senare år har allt fler fondkommissionärer blivit utlandsägda till följd

av finansmarknadernas avreglering, och den allt större lockelse Stockholmsbörsens vär

depapper utövar på utländska aktieplacerare.

Att försöka åter förankra abstrakta företeelser är karakteristiskt för en tid

som vår som kommit att ingärdas så av abstrakta företeelser. 119 I svallvågorna av dyr

köpta erfarenheter av det tidiga nittiotalets finanskris och globalisering, har röster höjts

för att det expanderande och abstrakta, finansiella systemet skall integreras djupare i

samhället. 120 Att marknaden skall underställas demokratisk kontroll och spekulativa

finanstransaktioner regleras är stundtals vanliga och publikknipande förslag. Efter att

många nationella regleringar misslyckats och avvecklats under åttiotalet i västvärlden

och under nittiotalet även i stora delar av övriga världen, förespråkas istället globala

lösningar. Ofta nämns en global transaktionsskatt på finansiella flöden, vilken skulle

göra finansiella flöden långsammare och bromsa snabba, världsomspännande kursrörel-

ser. 121

c. Abstraktion

Näringsgrenars utvecklingsstadier

I varje stadium av ekonomisk utveckling är vissa näringar framträdande. Varje stadium

och näring bebos aven viss mentalitet. Allt mer rörliga produktionsfaktorer - såväl ar

betskraft som råvaror har blivit mer rörliga - erhåller allmänhetens acceptans. Nyare

produktionsfaktorer balanseras i mindre utsträckning av sin kulturella bakgrund.

nyheter 1999 (1985), passim.
119 Stockholms tunnelbanestationer, vilkas utformning ursprungligen var avsedd att utstråla generalitet,
tillfogas allt fler platsspecifika detaljer såsom historien om den plats stationen är belägen på. Detta utgör
ett tillfälligt steg tillbaka i abstraktionsprocessen. Postmodernismen har bromsat abstraktionsprocessen på
vissa fronter medelst bland annat kontextualismens platsbundenhet. Uencks, Charles, Modern movements
in architecture, Harmondsworth: Penguin 1985 (1973), s. 374-77.]
120 Martin, Hans-Peter och Harald Schumann, a. a., s. 118-122,303-309,322-329; Elmbrant, Björn, a. a., s.
97-102, 199-214. Krav på ökad reglering av finansmarknader har ofta varit fallet efter finanskriser tidigare
i historien.
121 En populärt föreslag på global transaktionsskatt på finansiella flöden har sitt ursprung i Tobin, James,
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Utvecklingen går i en bestämd riktning mot abstraktion, men alla led be

står, även om äldre stadier blir mer perifera. Ännu finns bönder och jordbruk. Varken

alstrings- eller uttynandeprocessen är helt sekventiell. Olika stadier av produktion över

lappar varandra. 122 Flera nivåer kan samexistera. En högre nivå förpassar underliggande

näringar eller produkter till att bli mer standardiserade, stabilare och nlindre avantgar

distisk i ekonomin. Som Randall Collins påpekat: "Markets for a particular item ofex

change tend to give rise to superordinate markets trading upon the terms oftrade themsel-

ves. "123

I datoriserad värdepappershandel ser kontrahenterna inte varandra, och är

anonyma gentemot marknaden. Den nutida marknadsinstitutionens anonymitet och

opersonlighet skiljer sig från äldre tiders finansiella transaktioner. Internet innebär att

handel avskärmas från människor när genuint mänskliga uttryck som mäklarens rop

och prat samt kroppen ivrigt signalerande rör sig i hög hastighet över börsgolvet ersätts

av teknik. Efter att informationstekniken kommit sentimentaliseras den gamla ordning

en liksom annat kroppsarbete. Företaget Marketsound ägnar sig till och med åt att spela

in ljudet från det stojiga marknadsgolvet och sälja detta ljud till investmentbanker som

vill återge sin arbetsplats liv.124

Den snabbaste formen av produktionsfaktor, det abstrakta finanskapitalet,

väntar ännu på att nå allmän acceptans. Idag accepteras och hyllas industrikapitalismen

aven bred folkmajoritet, så inte finanskapitalismen. 125 Industrin uppfattas ge arbeten,

medan finansiella flöden skulle vara en ovälkommen börda på slitna ryggar.126 Att hju

len skall snurra, men marknaden tämjas är ett mantra son10fta upprepas i samhällsde

batten, inte minst vid de tillfällen, då utländska långivare bestraffar svenska politikers

frikostighet med skattemedel. Liksom en gång industrikapitalismen, möts nu finanska-

"A Proposal for International Monetary Reform", Eastern Economic Journal, vol. 4, 1978, s. 153-159.
122 Se även Williams, Raymond, "Base and Superstructure in Marxist Cultural Theory", i Problems in
Materialism and Culture, London: Verso 1997 (1980), s. 39-42.
123 Se Col1ins, Randall, "Marker Dynamics as the Engine of Historical Change", Sociological Theory, nr. 2,
vol. 8, 1990,~ 132[
124 Företagets verksamhet återges på http://www.marketsound.com/.
125 Förvisso finns idag kritik mot industrialismen från exempelvis miljövänner.
126 Shiller, Robert J., "Stock prices and Social Dynamics" i Thaler, Richard H., Advances in behavioral
finance (utg.) New York, Cambridge, Mass.: Russell Sage Foundation 1994 (1993), s. 183.
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pitalismen av utbredd skepsis. 127 En stor del av allmänheten känner ännu inte förtroen

de, tillit till finansmarknader. Förtroende och tillit är särdeles viktiga för abstrakta före

teelser, n1en abstrakta företeelser får svårligen tillit. Människors uppfattning om pro

duktivitet och nytta, och för att uttrycka sig mer generellt, uppfattning om mening, har

ännu inte nått finanskapitalismen. Att även finansmarknader skulle accepteras torde

emellertid, i enlighet med samhällets tilltagande abstraktion, stå för dörren.

Allt mer rörliga produktionsfaktorer dök upp vid tiden för industrialis

mens gryning under 1600- och 1700-tal. En antagonism föreligger mellan dessa nya pro

duktionsfaktorer gentemot mark och andra solida former av kapital. Till en början

blossade konflikter om det rörliga kapitalets moraliska halt. Det industriella kapitalet

ansågs alltför abstrakt för att vara verkligt produktivt och samhällsnyttigt. Inte minst de

franska fysiokraterna var skeptiska128 till det produktiva i detta nya inslag i den feodala

ekonomin. Fysiokraterna placerade markinnehav och förädling därav i det högsäte

merkantilismens män satt det rörliga kapitalet i. 129 I den etablerade åsikten ekade Tomas

av Aquinos hierarki av värdigheten i olika mänskliga sysselsättningar.130

Industrins massproduktion avfärdade föreställningen om det unika origi

nalet och befrämjade en explosiv, materiell tillväxt. Det naturliga värdets princip, som

hade fördön1t massproducerade objekt som förfalskningar, begränsade inte längre pro

duktionen. Produktion eller konsumtion av allt annat än original hade ansetts som en

ovärdig syssla. Efter dessa initiala konvulsioner rönte industrikapitalet stor popularitet

och fick stor betydelse för samhällsutvecklingen.

127 Mer egentligt"fortfarande" . Jag vill emellertid betona att vi befinner oss i ett stadium, då finansiella
marknader är det skikt inom ekonomin som kan vara på väg att vinna acceptans; att deras samhällsnytta
kan komma att erkännas av den breda allmänheten.
128 Hirschman, Albert O, The Passions and the Interests. Political Arguments for Capitalism before lts Tri
umph, Princeton NJ: Princeton University Press 1977, s. 94f.
129 Fysiokrater som Turgot, Quesnay och de Gournay hyllade jordbruk och markinnehav. Merkantilister
som finansminstern Colbert förespråkade export för att ge landet ett inflöde av ädla metaller.
130 Rose, Michael, Reworking the work ethic: Economic values and socio-cultural politics, London: Schocken
1985, s. 28; Grenholm, Carl·Henrik, The Protestant Work Ethic - a Study o/Work Ethical Theories in Con
temporary Protestant Theology, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis 1993, s. 38-41.
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Misstron mot att tjäna pengar på pengar

Detta avsnitt behandlar misstron mot att människor tjänar pengar på pengar och hur

denna bygger på att sådan avkastning uppfattas som onaturligt och abstrakt. Redan

Aristoteles gav ord åt åtskillig fientlighet mot finansmarknader. 131 Det moderna närings

livet rör sig bort från den konkreta hushållningens oikonomia Aristoteles istället propa

gerade för. 132 Idag arbetar nästan ingen för sådan produktion till det egna hushållets di

rekta konsumtion. Fler producerar för försäljning åt andra konsumenter eller arbetar

som underleverantörer till producenter av mer komplexa varor. På finansmarknader

produceras inte ens något gripbart. Att finansmarknaders produkter växer idag är ett

led i en process, där tjänster efterfrågas allt mer; delvis på bekostnad av producerade

ting. l33

Flertalet religioner, förutom puritanska framgångsteologier, är skeptiskt

inställda till finansiella marknader;134 liksom flertalet religioner, förutom puritaner varit

mot finansmarknaders förutsättning räntetagande. 135 Traditionen att förakta dem som

sysslar med penningen drabbade länge exempelvis judar över hela Europa och hugenot

ter i Frankrike. Finanshus och deras verksamhet har tidigare i historien föraktats inte

minst till följd av att de har drivits och ägts av främlingar. l36 Genom globaliseringen

framträder återigen en kommersiell elit av utlänningar i Sverige. l37 Den helt övervägan

de delen av anställda vid svenska finansmarknader är emellertid svenskfödda.

131 Aristoteles, Politik, Leipzig: Felix Meiner 1912 (350-talet f. KL), s. 21 (1258b).
132Ibid, s. 16-19 och Solomon, Robert C., Ethics and Excellence - Cooperation and Integrity in Business,
New York: Oxford University Press 1993 (1992), s. 101f.
133 Witt, lTlrich, "Economics and Darwinism" presenterat vid konferensen Evolutionary Economics as a
Scientific Research Programme, Stockholm 1997, s. 12f. och Kelly, Kevin, a. a., s. 17, om att tjänster efter
frågas allt mer, delvis på bekostnad av producerade ting.
134 Coleman, Simon M., "America Loves Sweden", i Roberts, Richard H. (utg.), Religion and the Trans
formation ofCapitalism, ComparativeApproaches, London och New York: Routledge 1995, passim om
välviljan till finansmarknader inom framgångsteologier. McCann, Dennis P., '''Accursed internationa
lism' of finance, Coping with the resources of Catholic social teaching", i Williams, Oliver F.; Frank K.
Reilly och John W. Houck (utg.), Ethics and the Investment Industry, Savage, MD: Rowman and Littlefield
Publishers 1989, s. 129-137 om motviljan mot finansmarknader inom katolsk sociallära.
135 Se även Weber, Max, "Wirtschaft und Gesellschaft", i Grundrifl der Sozialökonomik, vol. III, Tiibingen:
JCB Mohr 1922 (1920), s. 334-7.
136 Simme1, Georg, Philosophie des Geldes, Leipzig: Duncker & Humblot 1907 (1900), s. 220, och 226. Hu
genotter blev paria i sitt hemland Frankrike efter att toleransediktetet från Nantes upphävdes 1685.
137 Om hur framträdande utländska, kommersiella eliter var i Sverige under 1600-talet se Heckscher, Eli
F., a.a, s. 106-109.
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Stora delar av allmänheten anser ännu idag, trots att religiösa påbud avta

git, att det att människor ägnat hela sin arbetstid åt att tjäna pengar på pengar är dubi

öst. Bland anställda på finansmarknader däremot anses att förmera kapital inte vara nå

got konstigt. Detta är rimligt mot bakgrund av att finansmänniskors närhet till den

egna näringen ger insikt i hur kapital förmerar sig. Dessutom väljer många människor

yrke delvis mot bakgrund av var de upplever sig kunna göra något gott eller produk

tivt. 138 Sålunda väljer finansmänniskor sitt yrke åtminstone till någon del på grund av

att de där tror sig kunna bidra till det gemensamma bästa.

Genom en lång tradition löper en motvilja mot pengar som fötts ur peng

ar, då denna alstring ansetts vara varken produktiv eller naturlig. Kritiken drabbar fi

nansiell hantering, där inte ting, utan pengar är både arbetets verktyg och dess resultat.

Den katolska läran vidmakthöll länge en fientlig attityd mot ocker, vilket var dåtidens

begrepp för räntetagande över huvud. Så gjordes för att förhindra att individer profite

rar på pengar, vilka definierades som improduktiva i sig. Den som tog ränta ansågs sko

sig på medbröder i pekuniärt beråd. Fientligheten mot arbetsfria inkomster var utbredd

före reformationen. 139 Bakom kritiken låg uppfattningen att ekonomin och i synnerhet

ren penninghantering är ett nollsummespel. Vad den ene vinner ansågs en annan förlo-

ra.

Attityden till att förmera kapital avviker, i denna näring där de anställda

lever på pengars avkastning, skarpt från den skepsis som hör till vår kulturtradition.

Frågan om det skulle vara omoraliskt att tjäna pengar på pengar avvärjer flertalet inter

vjupersoner med något i stil med "Det tänker jag inte på, utan försöker bara göra mitt

jobb" .140 De som resonerar vidare, försvarar sig i slutändan med att deras insats tjänar

samhällsnyttan. Intervjupersoners resonemang ligger nära utilitarism; ett av näringsli

vets ideologiska fundament.

138 Campbell, Colin, "Character and Consumption", Culture and History, vol. 7,1990, s. 42.
139 Weber, Max, "Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus", s. 46f.
140 Citat intervjuperson Amanda.
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Abstrakta betalningsmedel

Detta avsnitt behandlar hur betalningsmedel och annat kapital blir allt mer abstrakt och

hur sådana abstrakta företeelser med viss eftersläpning accepteras av allmänhetens. Exi

stensen av allt mer abstrakta betalningsmedel främjar allt mer abstrakta näringsgrenar.

Penningen blir genom historien allt mer abstrakt. 141 Redan Georg Simmel konstaterade

att penningens abstraktion främjas av internationalisering. 142 Ett gott exempel utgörs av

de första sedlarna som trycktes då den övernationella valutan euron etablerades. Euro

peisk arkitektur skulle stå som motiv på sedlarna. Vad som kom att avbildas var inte

verkllga byggnader, utan abstrakta stilstudier av olika epokers arkitektur. Brian Rotman

har beskrivit hur sådan "...xenomoney anonymises itselfwith respect to individuals and

nation states. "143

Länge var penningen en väldefinierad och noggrant fixerad företeelse, med

guld eller annan metall son1 yttersta bas genom äkta metallinnehåll i mynt, eller senare

genom guldmyntfoten under sent 1800- och tidigt 1900-ta1.144 Under 1800-talet rådde en

konflikt kring rättfärdigheten i den snabbrörliga och abstrakta form av kapital som

papperspengar utgör. 145 Då väl dessa accepterats, abstraherades penningen ytterligare

genom att dess ädelmetallfot under tidigt 1900-tal avskaffades runt den industrialiserade

världen. Från att värdet av penningen var dess material, upprätthålls penningens värde

därefter istället aven centralbanks auktoritet. Penningen blev allt mindre fysisk och

istället avhängig människors tillit till staten. Kontanters betydelse avtar och ersätts allt

mer av kreditkort, Internet-dollar eller e-pengar. I den tilltagande användning av sådana

kvasipengar stegras abstraktionen i betalningsmedel ytterligare. Penningens substans

värde trängs allt mer tillbaka till förmån för dess funktionsvärde. 146 Sociologen Simmels

uttalande vid det förra sekelskiftet: "Die Steigerung der intellektuellen, abstrahierende Fä

higkeiten charakterisiert die Zeit, in der das Geld immer mehr zum reinen Symbol und ge-

141 Weatherford, Jack, Pengar,lrån sandsten till cyberrymden, Lund: Leander Malmsten 1998 (eng. orig.
1997), s. 368f.
142 Simme1, Georg, Philosophie des Geldes, s. 169.
143 Rotman, Brian, Signifying Nothing: The Semiotics 01lero, London: Macmillan 1987, s. 90.
144 Denna stabilitet avtog något redan under Bretton Woods-systemet, då den amerikanska dollarn förmed
lade guldets värde till andra valutor.
145 Simme1, Georg, a. a., s. 175.
146 Ibid, s. 117.
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gen seinen Eigenwert gleichgultig wird. "147 gäller ännu idag. En analogi med Greshams lag

kan hjälpa oss att förstå skeendet. Liksom sämre mynt uttränger bättre i det ekonomis

ka kretsloppet, tilltar abstraktionen under den historiska utvecklingen i kraft av att ab

strakta penningar har lägre omkostnader och högre flexibilitet. Substansen avtar i den

mediala tidsåldern.

Överlämnande är ett lämpligt exempel för att belysa pengars anonymitet.

Till skillnad från överlämnandet av ett föremål,148 efterlämnar pengar som överlämnas

inte på samma sätt hos mottagaren någon känsla av skuld till givaren. 149 En penning

summa absorberas helt anonymt i en förmögenhet och efterlämnar inga kvalitativa

spår, utan förändrar endast en kvantitet. iSO Förvisso konkretiseras även pengar på vissa

områden, genom att människor anknyter pengar till sin lokala erfarenhet och livsmöns-

ter. 151

Abstraktion i finansiella instrument

Ägande blir sedan åtminstone några sekler tillbaka allt mer immateriellt. I västvärlden

blev äganderätt en abstrakt princip under tidigt 1800-tal.152 Tillkomsten av moderna

aktiebolag kring mitten av 1800-talet runt den då industrialiserade världen var ett vik

tigt steg mot att göra kapital och marknad mer anonyma. Juridiska personer såsom ak

tiebolag uppkom som rättssubjekt och avpersonaliserade ekonon1iska mellanhavanden.

Det juridiska och moraliska ansvar för företaget som ägande av aktier är förenat med är

begränsat. Som kontrast mot individuellt ägande blev från sekelskiftet 1900, som histo

rikern Jan Glete konstaterat, anonymt ägande vid fondbörsen av stor betydelse. 153 I Sve

rige av idag är aktieinnehav utspridda i de breda folklagren främst genom fonder. Under

147Ibid, s. 128. "Stegringen av de intellektuellt, abstraherande förmågorna karakteriserar tiden, då pengar
blir allt mer till en ren symbol och likgiltig inför deras egenvärde." (egen övers.)
148 Se Mauss, Marcel, "Essai sur le don en sociologie et anthropologie", i Sociologie et anthropologie, Paris:
Presses Univ. de France 1950 (1923-24) hur överlämnande av ett ting efterlämnar en skuld till givaren.
149 Simme1, Georg, a. a., s. 413.
150 Luhmann, Niklas, a. a., s. 16, 160, 195.
151 Zelizer, Viviana A., The Proliferation of Social Currencies", i Callon, Michel (utg.) The laws ofthe
markets, Oxford: Blackwell 1998, s. 58-68.
152 de Soto, Hernando, The mystery ofcapital: why capitalism triumphs in the West andfails everywhere else,
London: Bantam 2000, passim.
153 Glete, Jan, Ägande och industriell omvandlin~ ägargrupper, skogsindustri, verkstadsindustri 1850-1950,
Stockholm: SNS, Institutet för ekonomisk-historisk forskning vid Handelshögsk. (EHF) 1987, s. 17.
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mitten av i800-talet däremot innehades aktier aven snäv krets, där nära relationer före

låg mellan aktörerna. 154 Stor vikt knöts till vilka personer som tecknade nyemitterade

värdepapper. Personliga relationer krävdes för att skapa den tillit som en marknad var

ken kan uppstå eller bestå förutan. 155 Aktier med begränsat ansvar upplevdes som nytt

och abstrakt, och krävde inbäddning i sociala nätverk för att anses legitima,156 och där

med attraktiva att handlas och innehas.

God likviditet gör en marknad mer attraktiv för investerare och drar där

igenom till sig ytterligare handel. 151 Allmänhet, media och politiker oroar sig över att

aktörer på finansmarknaden skulle vara kortsiktiga. Börser däremot marknadsför sig

med, och anger som tecken på att de fungerar väl - är effektiva - att värdepapper som

där noteras omsätts i hög takt. företrädare för börser uppfattar ökning av omsättnings

hastigheten som en sund utveckling. Det genomsnittliga aktieinnehavet på Stockholms

börsen löpte 1990 över sju år men hade 1999 sjunkit till 13 månader. Då aktier sålunda

allt oftare byter ägare, blir ägande mer flytande.

Det finns flera tecken på hur marknad och allmänhet anlägger vitt skilda

perspektiv. I åtskilliga fall reagerar finansmarknader positivt på sådant som befolkning

en i allmänhet beklagar. En minskning av arbetslösheten stegrar finansaktörers infla

tionsförväntningar. Så ger uppgifter om minskande arbetslöshet i Sverige eller i USA

stundtals upphov till, vilket följs av höjda räntor, det vill säga sjunkande obligations

kurser och oftast sjunkande svenska aktiekurser. Rationaliseringar av företag, som för

sätter stora mängder anställda i arbetslöshet leder i åtskilliga fall till omedelbara kurs

stegringar för företag som genomför åtgärderna. 158 Sådana, till synes perverterade kurs

rörelser bänder upp en förtroendeklyfta. Många fås att tro att skadeglädje är det bränsle

154 Ibid, s. 53f. Skälen till att aktier innehades aven snäv krets var många. En kuriös sådan var att priset på
aktier kring det förra sekelskiftet nominellt sett ofta var högre än vad som idag är fallet. Om man beaktar
hur penningvärdet rasat under 1900-talet och allmänhetens inkomster samtidigt skjutit i höjden även
realt, inses att endast få kunde kosta på sig en enda aktie kring det förra sekelskiftet.
155Se även Fritz, Sven, Louis Fraenckel1851-1911: bankman och finansman, Stockholm: Almqvist & Wik
sell International 1994, passim.
156Se även Nilsson, Göran B., Andre Oscar Wallenberg, del 2: Gyllene tider 1856-1866: Stockholm: Nor
stedt: Institutet för ekonomisk historisk forskning vid Handelshögsk. 1989, s. 181.
157 Om att aktörer på svensk aktiemarknad anser att likviditet är mycket viktigt se Prospera, Stockholm, a
market place for internationally trades shares, en studie på uppdrag av bland annat OM och Svenska fond
handlarföreningen 1999.
158 Hedberg, Christer, "Fortsatt börsjubel över nedskärningarna", Svenska Dagbladet, 14 juni 1997.
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aktiekurser drivs av. De som hyser denna tro, uppfattar rimligtvis marknader som djupt

omoraliska. Kursrörelser, där marknadsaktörer tjänar på sådant som drabbar vanliga

människor, tenderar att ge luft under vingarna åt traditionella, marxistiska utsugnings

teorier, där kapitalet sätts i motsats till allmänintresset.

Att inta en negativ - pessimistisk - position i ett värdepapper med hjälp av

derivat blev tillåtet i Sverige under tidigt 1990-tal. Rent tekniskt låter sig detta göras

medelst köp av säljoptioner, utställande - försäljning - av köpoptioner, blankning eller

terminsförsäljning. 159 I samtliga dessa fall säljer investeraren något denne inte äger. Att

sälja något man inte äger. Detta bruk har en relativt skamfilad historia. 160 Blankning har

gamla anor bakåt till exempelvis 1600-talets Nederländerna. Det kalvinistiska Neder

länderna under 1600-talet var första gången blankning kom i bruk. 161 Idag sker blank

ning i mer kontrollerad form än vad som varit fallet historiskt, och organiseras genom

att aktier lånas upp från ägare av verkliga aktier.

Skuggaktier är en sorts avmaterialiserande i finansvärlden. Deras börsvärde

skall motsvara det virtuella värdet i ett företags dotterbolag. Dotterbolag kan ändå ägas

helt av moderbolag. Skuggaktier som noteras medför inget ägande, utan korresponderar

endast med dotterbolags värde.

Engelska språket,162 statistik och matematik är globalt sammanlänkande

kunskapsfält som är föga beroende av kontext, och kan därför lätt spridas över världen.

Dessa tre kunskapsområden möts i Blacks och Scholes optionsformel, vilken blir den

ekonomiska sfärens esperanto. Denna derivatinstrumentens universalformel används

för att förstå allt mer i ekonomin. Optionsteori har visat sig vara tillämplig på skilda

områden. Derivatinstrument har blivit typbild för att nå insikt i skilda sakförhållanden.

Andra objekt och kontrakt har i syfte att förstås reducerats till optioner. 163 En vara blir

159 Blankning är försäljning av aktier som säljaren inte äger.
160 Raines, J. Patrick och Leathers, Charles G., a. a., s. 197-204; Schama, Simon, Mellan Gud och mammon·
Nederländerna under guldåldern 1570-1670, Stockholm: Bonniers 1989, (eng orig 1987), s. 359.
161 Ibid, s. 359.

162 Det handlar om en global och funktionell, men osofistikerad"euroengelska", där det lokala och histo
riska rötter är avslipade.
163 Exempel på hur objekt och kontrakt i syfte att hanteras har reducerats till optioner finns i Brealey,
Richard A. och Stewart C. Myers, Principles ofCorporate Finance, New York: McGraw Hill 1988 (1981),
s. 478. Där beskrivs hur exempelvis obligationer och planer att prospektera efter råvarufyndigheter inne
fattar dolda optioner. Se även Häggiund, Peter B., Sensemaking into stable quasi-companies. Enabling reali
ty with analysts' valuation models, passim om hur viktigt meningsskapande är på den abstrakta finans-
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sålunda både vara och den underliggande penningen.164

På sanln1a sätt som atomen uppfattats som elementarpartikeln i materia,

betraktas optionen som affärsverksamhetens mest elementära partikel, men liksom

atomer har brutits ned till elektroner, protoner och neutroner för att sedan reduceras

ytterligare till kvarkar, och kvarkar vidare till strängar; är optioner bara ett led i reduk

tionsprocessen. Optioners tIllvaro som affärsverksamhetens elementarpartikel är lika

instabil som existensen för de supertunga grundämnen som framställs i laboratorier.

Annat kommer att träda i optioners plats. Även optioner kommer att reduceras vidare

till entiteter som synbarligen är mer elementära, och för människor än svårare att be

gripa och observera.

Vad som konstruerar människors uppfattning om näringar är främst om

dömet om de produkter som näringen utmynnar i. Därjämte är det svårt att uppfatta en

näring som samhällsnyttig i fall produktionsprocessen såsom på finansmarknaderna är

mycket abstrakt. Det blir över huvud taget svårt att uppfatta vad som där produceras. I

synnerhet derivatinstruments abstraktion bidrar till att de inte upplevs vara verkliga.

Att tjäna pengar på något sådant uppfattas vara såväl improduktivt som omoraliskt.

Valutamarknader är abstrakta genom att i tilltagande omfattning domine

ras av spekulation. Endast en mindre del av transaktioner hänför sig till varuhandel.

Valutamarknader snör sig av från den reala ekonomin. Mindre än fem procent av värl

dens valutaströmmar har handel i reella varor som grund. Återstående 30 000 miljarder

kronor per dag är spekulation, arbitrage och tekniska portföljjusteringar. Dessa former

av transaktioner bidrar inte direkt till materiell produktion, utan det produktiva insla

get är dolt. Sådana transaktioner omgärdas av detta skäl av skepsis. 165 Deras andel tende

rar att öka; en långvarig process som näppeligen kommer att vändas i sin motsats inom

överskådlig framtid.

Finansmarknader och annat i samtidens ekonomi är abstrakt i jämförelse

med äldre tiders näringsverksamhet. Det abstrakta har trots allt uppstått i en historisk

marknaden. Så gör även detta citat om vad som önskas av ett företag i en analys: "A-com måste / ... / bli
begripligare." ("Gör om mig", Affärsvärlden, nr. 40, vol. 100, 2001, s. 30)
164 Bay, Thomas, a. a., s. 217.
165 Hellden, Arne, Maskinerna och lyckan, ur industrisamhällets idihistoria, Stockholm: Ordfrant 1986, s.
39.
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process. Även abstrakta företeelser har vuxit fram i och med en kultur, som fortfarande

är dessa företeelsers hemvist. Därtill tämjs det abstrakta elementet i all innovation av att

det måste förankras i konkreta sammanhang bland människor. Acceptans bland all

mänheten uppnås exempelvis genom att innovatören eller någon som tillämpar abstrak

ta företeelser påvisar deras relevans och samhällsnytta. Företeelser av innovativ karaktär

ger mer prestige, men bör för att kunna användas, förstås och över huvud tillmätas me

ning, inte vara väsensskilda från det redan etablerade. Behovet av acceptans och social

funktionsduglighet dämpar den process från abstraktion till anonymitet och amoralitet

som inte n1inst teknisk utveckling frammanar.

Hur derivatinstrument blir allt mer abstrakta

Vår tids derivatmarknader utgör en avancerad nivå i ekonomins utveckling. Derivat

funktionen kan kombineras med traditionell värdepappershandel. Så sker exempelvis då

Stockholms Fondbörs och derivatbörsen OM slagits ihop. Derivatmarknader kan idag

ses som en ändpunkt i det ekonomiska systemet, en yttersta utpost i meningsskapandet.

Derivatinstrument är den gräns för abstraktion och mening som råder inom ekonomin

och förskjuter i kraft av sin utveckling ständigt denna gräns. 166 Detta innebär en ostadig

position bortom etikens gränser, då etik har med människor att göra. Med företagseko

nomen Thomas Bays ord: "OM's interest has been hovering at the edge ofreality, de

limiting the limit between origin and derivative, hedging and speculation, between different

types ofeconomie realities."167

Derivatinstrument kan döva individuellt ansvarstagande, genom att tillva

rons alla risker försäkras bort och överlåts till den anonyma marknadsmekanismen. 168

Derivatmarknader kan komma att bäddas in genom att annat tar deras plats som ytter

lighet i ekonomin, och derivatmarknaderna får en historia. 169 Uppkomsten av allt mer

166 Se även Rotman, Brian, a. a., s. 93-97 och Bay, Thomas, a. a., s. 116f. och 229-263.
167 Ibid, s. 116.
168 Raines, J. Patrick och Charles G. Leathers, a. a., s. 197-204.
169 Detta skulle vara bra ur etisk synvinkel. Emellertid kan som vissa intervjupersoner påpekar, mindre
avhängig det förflutna borga för mer rationalitet och högre effektivitet. Tradition hämmar rationell ny
daning.
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avancerade finansiella instrument som minskar transaktionskostnaderna i ekonomin är

oundviklig, och ekonomiskt sett önskvärd. Risker fördelas härigenom allt mer effektivt.

Vissa människor känner fascination inför abstrakta fenomen i allmänhet

och finansmarknader i synnerhet. Likväl känner flertalet människor igen sig bättre i

konkreta yrken som ligger närmare vad människor i allmänhet sysslar med och respek

terar lättare dessa. Fler accepterar påtagliga företeelser, än det abstrakta på finansmark

nader. 170

Derivatmarknader utgör en metanivå till avistadelen av finansmarkna

den. 171 Derivatmarknader härleder än så länge sina instrument och sin mening från avis

tamarknader. l72 De abstrakta, finansiella instrument som produceras på derivatmarkna

der är ogripbara. De undflyr fysisk beskrivning och befinner sig ovan den reala ekono

min och symboliserar den högmodernitet finansiella marknader av idag utgör. "Mit dem

Derivatgeschäft habe sich J die Finanzwelt von der Realsphäre emanzipiert'." som författar

na och journalisterna Martin och Schumann påpekat. 173

Ibsen lät sin Peer Gynt säga om personligheten att den likt löken saknar

botten och bara består av lager på lager. 174 Detta gäller lika väl för nutidens ekonon1i.

Derivatinstrument och derivatmarknader är i sig abstrakta företeelser. Därtill blir dessa

instrun1ent och denna handel i sig allt mer abstrakta. Tre sätt hur skall behandlas i detta

avsnitt. Derivatinstrument är i allt fler fall rent finansiella. Istället för att fysiskt leverera

de underliggande värden som derivatinstrument avser, slutavräknas kontraktets värde

kontant på slutdagen. För det andra har att "gå kort", det vill säga inta en negativ, pes

simistisk position med hjälp av derivatinstrument eller genom att låna aktier och sälja

dessa, i allt större utsträckning blivit accepterat och lagligt. Allmänheten accepterar i allt

170 Walton, Clarence C., "Investment Bankers from Ethical Perspective... With Special Emphasis on the
Theory of Agency", i Williams, Oliver F.; Frank K. Reilly och John W. Houck (utg.), a. a., s. 223, Statens
offentliga utredningar 2000: 11, Finansmarknadsutredningen, Finanssektorns framtid betänkande av Fi
nansmarknadsutredningen: Finansdepartementet: Stockholm: Fritzes offentliga publikationer 2000, s. 49.
171 Avistadelen av finansmarknaden är handel med underliggande instrument.
172 Begreppet derivat kommer av latinets derivare - härleda. I vissa av de allt fler fall, då derivatinstrument
är mer omsatta, har som tidigare nämnts till och med försök gjorts att värdera avistainstrument utefter
derivatinstruments pris.
173 Martin, Hans-Peter och Harald Schumann, a. a., s. 80.
174 Ibsen, Henrik, Peer Gynt: dramatisk dikt, Stockholm: Litteraturfrämjandet 1991 (no. orig. 1867), s.
189f., se även s. 161.
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större utsträckning finansiella derivat, som av tradition identifierats med vadslagning. 175

För det tredje uppfinns och handlas exotiska metaderivat ovanpå redan abstrakta deri-

vatinstrument.

Ett derivatinstrument vandrar obevekligt mot sin död. Åttio procent av

alla derivatinstrument saknar värde då deras sista förbrukningsdag är till ända. Derivat

instrument lever oftast i endast ett antal månader. Sedan upphör deras värde och me

ning. De försvinner lika spårlöst som de en gång uppstod. Endast en procent av de deri

vatinstrument som över huvud taget kan växlas in i underliggande värdepapper används

till det köp eller försäljning av ett värdepapper som derivatinstrumentets villkor an-

ger. 176 Denna ynka procent av derivatinstrument återgår till sin grund; underliggande

värdepapper. Då sådan lösen sker är det till och med oftast följden av ett misstag.

Liksom allt annat genomlöper derivatinstrument en livscykel, under vil

ken de uppstår ur något annat, ger upphov till ett tredje och till slut själv upphör att

existera. Att derivatinstrument försvinner i intet är sålunda en sanning med modifika

tion. Dessa instrument har som andra företeelser konsekvenser på omvärlden under sin

levnad. Monetära resurser flyttas beständigt mellan innehavare och utställare av derivat

instrument i ett nollsummespel. Däremot är den mer ändamålsenliga riskspridning som

användning av derivatinstrument bidrar till, samhällsekonomiskt rationell. Den risk

som döljer sig under varje derivatinstrument har under ett derivats levnad omfördelats.

D. Slutsatser

Ett skäl till att finansmarknaden blivit viktigare är att fler är anställda på finansmarkna

der, samt att allt fler områden i samhället underställs eller styrs aven finansmarknadens

logik. Då dessa marknader tillskrivs idealet för marknadsprincipen - vilken allt fler

kommit att uppfatta som bra - får finansmarknader tjäna som mall för näringslivet och

även för offentlig sektor. Finansanalytiker utövar allt större inflytande över företag. För

det andra är fler aktieägare eller ägare av andelar i aktiefonder. För det tredje skapas en

ny, abstrakt och virtuell nivå i de stora summorna. Derivatinstrument lyfter sig från

175 Raines, J. Patrick; Leathers, Charles G, a. a., s. 197-204.
176 Bay, Thomas, a. a., s. 174,226. Siffrorna avser aktie- och aktieindexoptioner på OM i Stockholm.
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sina rötter i den reala ekonomin. Vi skall i nästa kapitel se hur denna abstraktion ger

avtryck i mentaliteten inom det nätverk som befattar sig med handel med finansiella

instrument. Symptomatiskt nog är en speciell form av habegär, abstrakt girighet ett vik

tigt inslag i denna mentalitet.
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Del2

Finansmarknadens mentalitet - ett intervjustudium

A. Teori

Hermeneutik

En tidsanda avläses i texter som produceras inte endast skriftligt; utan även i praktisk

handling. Sådana "texter" är mindre informationstäta och kan för historiska mentalite

ter röra sig om odlingsmetoder, kosthållning etc. Alla texter är impregnerade aven viss

tids anda.

I bearbetningen av texter bär vi med oss vår egen förförståelse. Erfarenhe

ter är en brunn som slutsatser hinkas upp ur. I tolkningen bör detta göras till en möj

lighet och inte ett hinder. Att förhålla sig till sin förförståelse 1 av världen påverkar, som

filosoferna Martin Heidegger och Hans-Georg Gadamer beskrivit, sättet vi uppfattar

världen. Denna insikt är en pusselbit i sökandet ut ur den egna tankegrottan till kun

skap om omvärlden.2 Att vi alltid tolkar då vi uppfattar världen har grävt grottan.3 Må

let blir att åtminstone söka efter en väg ut ur grottan för att nå "die Lichtung", den

skogsglänta där det rena varat, kan skådas.4 I koncentriska, hermeneutiska cirklar när

mar vi oss, men når aldrig ett Ding an sich. Inte heller kan vi - eller behöver - vara säkra

på att det existerar. Ett sådant avtäckande av den egna förståelsehorisonten överens

stämmer med den hermeneutiska metod som Gadamer beskrivit i sin Wahrheit und

Methode. 5 En lyckad sammansmältning med en annan förståelsehorisont kräver en öp

penhet inför den text uttolkaren möter. Verstehen - förståelse - är centralt i många her-

l Gadamer, Hans-Georg, Wahrheit und Methode - Grundzuge einer philosophischen Hermeneutik, Tlibingen:
JCB Mohr (Paul Siebeck) 1975 (1960), exempelvis s. 246f.
2 Ibid, s. 282f.
J Heidegger, Martin, "Sein und Zeit" (1927), i Gesamtausgabe, Bd. 2, Frankfurt am Main: Vittorio Klos
termann 1977, s. 22f., 43-51 och Gadamer, Hans-Georg, a. a., s. 260.
4 Heidegger, Martin, "Besinnung" (1938-39), i Gesamtausgabe, Abt. 3, Unveröffentlichte Abhandlungen,
Vorträge - Gedachtes. Bd. 66, Frankfurt am Main: Klostermann 1997, s. 83ff, 108f, 112ff. och Heidegger,
Martin, "Brief liber den Humanismus" (1946), i Gesamtausgabe, Abt. 1, Veröffentlichte Schriften 1914
1970, Bd. 9, Wegmarken, Frankfurt am Main: Klostermann 1976, s. 323-7.
5 Gadamer, Hans-Georg, a. a., s. 286-90.
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meneutiska teorier. Med Verstehen åsyftade filosofen Wilhelm Dilthey psykologiska

processer i riktning mot förståelse i samspel mellan medvetandet och världen. Enligt

Dilthey kan denna process inte reduceras till logik och enhetliga regler. Istället tilldelas

den kulturella och historiska kontexten en roll i förnuft och kunskap.6

I syfte att utveckla ett teoretiskt fundament har jag lagt tonvikten vid en

empatisk läsart. Jag har sammanställt en teori av element från olika håll, vilket är av

vikt i en forskningsuppgift som sträcker sig över flera traditionella fält. En "misstankens

hermeneutik" dominerar i empirin, i syfte att med hjälp av tolkning lyfta fram värde

ringar som är verksamma i det praktiska livet bakom intervjupersoners yttranden.7

Mentalitet kan, trots att begreppet aldrig nämns i dessa texter, läsas mellan raderna och

jag kan på hermeneutiskt vis avlocka dessa texter en mening ingen författare avsett att

nedlägga i texterna. Hermeneutik innebär att röja mening. För att uppnå en djup för

ståelse aven fråga krävs komplement till den inlevelse någon som lever mitt i en viss

situation innehar. En viss förmåga till distansering är av godo. Att tillåta ett samspel

mellan empatins och misstankens hermeneutik är gynnsamt. Både försoningens empa-

6 Dilthey, Wilhelm, "Plan der Fortsetzung Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissen
schaften" (1907-10) i Gesammelte Schrifien, vol. 7, Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1927, s. 205-20,
224-227; Dilthey, Wilhelm, "Einleitung in die Geisteswissenschaften" (ca. 1880-90), i Gesammelte Schrif
ten, vol. 19, Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1982, s. 277f. och Dilthey, Wilhelm, "Die geistige
Welt: Einleitung in die Philosophie des Lebers. Erste Hälfte: Abhandlungen zur Grundlegung der Geis
teswissenschaften" i Gesammelte Schrifien, vol. 5, Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1924, passim.
7 Med empatins hermeneutik avser jag en önskan att leva sig in i den tankevärld som en författare återgivit
i en text. Begreppet är en modifiering av begreppet försoningens hermeneutik. [Bärmark, Jan och Ingemar
Nilsson, Poul Bjerre - Människosonen, Stockholm: Natur och Kultur 1983, s. 16-20] I jämförelse med det
senare begreppet, betonar en empatins hermeneutik i större utsträckning inlevelse och inkännande. Em
patins hermeneutik handlar därtill mindre om att förstå ett specifikt subjekt än försoningens hermeneutik
gör. Försoningens hermeneutik är mer relevant i biografiskt material, medan empatins hermeneutik äger
sitt berättigande i alla texter i traditionell mening.

Misstankens hermeneutik innebär att försöka tolka fram under det uttalade, medgivna.
Misstankens hermeneutik innebär att nå bakom aktörer för att nå en egen - och högre nivå av - förståelse
ovan aktörernas självförståelse. Intervjupersoner antas ha även andra motiv än de själva anger, mena an
nat än vad de uttalar och utsäga annat än de avser. För misstankens hermeneutik, se vidare Ricoeur, Paul,
De l'interpretation - essai sur Freud, Paris: Seuil1965, s. 35-67, 478f, 508-11, 521, Bärmark, Jan och Ingemar
Nilsson, a. a., s. 18-21. I misstankens hermeneutik är tillvägagångssättet att läsa fram det som står mellan
raderna. En uppgift har här varit att spåra värderingar som döljs i mer positivistiska arbeten om finansiel
la marknader inom området finansiella ekonomi.

Metoden kan i misstankens hermeneutik vara ett klassperspektiv i marxistisk efterföljd,
Freuds psykoanalys eller Frankfurtskolans kritiska läsning med namn som Habermas. Misstankens her
meneutik har åtskilligt gemensamt med kritisk hermeneutik. (Om kritisk hermeneutik se vidare Ricoeur,
Paul, a. a., s. 220ff.) Även ett maktperspektiv från Foucault, eller en dekonstruktion med rötter hos Der
rida kan vara på sin plats. Ingendera av dessa har jag följt nära, men delvis låtit mig inspireras av i an-

58



tiska, och misstankens hermeneutik krävs, då studieobjektet i vissa avseenden förstår sig

själv bäst, medan betraktaren bättre kan förstå andra aspekter av den betraktade. En

person och andra komplexa företeelser i tillvaron, är helheter som också bör förstås

som helheter.

Jag anlägger ett hermeneutiskt tillvägagångssätt fram och tillbaka mellan

historien och nutiden för att vidga förståelsen av dagens finansiella mentalitet. Herme

neutik innebär ett växelspel mellan närhet och distans, problematisering och problem

lösning, samt en integration av analys och syntes. Hermeneutik är vårt naturliga sätt att

förhålla oss till världen, även då vi inte är medvetna om detta. Hermeneutik tjänar såväl

till kunskapsteori som vetenskapsteori. I mitt fall kommer ekonomisk verksamhet i

allmänhet att användas som en yttre föreställningsram kring ett centrum av handel med

finansiella instrument.

Mentaliteter

Varför begreppet mentalitet?

Mentalitet har som verktyg rönt framgångar främst i fransk, mentalitetshistorisk forsk

ning, men även inom etnologi. Att ta del aven mentalitet hör till att vara en social va

relse. Mentaliteten är ett samlande begrepp som uttrycker kvaliteter som ligger djupt i

individen. Mentaliteter är tröga föreställningar och vanor som dröjer kvar över ett långt

tidsavsnitt.8 En mentalitet utgörs av uppfattningar och handlingsmönster med viss be

ständighet, vilka präglar en grupp individer inom ett geografiskt område eller verksam

hetsområde.

Kultur inbegriper materiella element som endast är uttryck som en menta

litet manifesterar sig i. Detta materiella är inte i sig mentalitet. Mentalitet befinner sig

på en psykologisk, och ofta omedveten nivå. Sociologen Mitchel Abolafia har studerat

greppssättet mot materialet. Dessa element inom misstankens hermeneutik har inympats efter hermeneu
tikens Grunderzeit, 1800-talets tyska, idealistiska hermeneutik.
8 Mandrou, Robert, a. a., s. 367 och Floren, Anders och Mats Persson, a. a., s. 195 och 201.
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finansmarknad i nordöstra USA som en kultur. Kultur har nära empirisk anknytning,9

medan att studera en mentalitet kräver mer idehistorisk koppling. Jag har valt att an

vända begreppet mentalitet, istället för branschkultur. Avsikten är att anknyta till etno

logisk och historisk forskning om mentaliteter, samt att betona att inte mentalitet i en

bransch, som fondkommissionärs- eller banknäringen, utan mentalitet inom ett nät

verk, finansmarknaden; människor inte i organisationer, utan i nätverk kring handel

med finansiella instrun1ent, befinner sig i brännpunkten för denna studie. Jag skapar

med Bourdieus ord ett fält, "I ... I a structured space o/social/orces and struggles /. .. /"10

istället för att ta en yrkeskategori som föreligger för given. I det senare fallet binds fors

karen av tidigare forskning, indelningar i fackföreningar etc. Det förra alternativet in

nebär ett mer aktivt ställningstagande och utmanar det självklart accepterade. 11

Mentaliteters utsträckning i tid och rum

Mentaliteter är i sig mer trögrörliga än de synliga uttryck mentaliteten tar sig. Mentali

teters kontinuitet är påfallande. 12 Mentaliteter består av ".. .föreställningar och värde

ringar, som är immanenta i människors vardagliga liv".13 Mentaliteter utgör beteende

benägenheter hos en stor mängd individer. 14 Tankar och handlingsmönster emanerar ur

mentaliteten, och återskapar denna. Några yttringar aven mentalitet är rättskänsla, se

der och bruk.

Enskilda mentaliteter saknar objektivt givna, välavgränsade definitioner.

Försök att upprätta exakta gränser för de individer vilkas föreställnings- och tankeliv

omfattas aven mentalitet blir endast artificiella konstruktioner. Mentaliteter är ett teo

retiskt begrepp som får gestalt i forskarens öga. Även om mentaliteter inte existerar

som objektiva entiteter, utan konstrueras som sådana, är en mentalitet inte en rent ve

tenskaplig eller social konstruktion, utan har förankring i den objektiva verkligheten.

9 Abolafia, Mitchel Y., "Markets as cultures: an ethnographic approach", i Callon, Michel (utg.), The laws
ofthe markets, Oxford: Blackwell1998, s. 84.
10 Bourdieu, Pierre och Lo'ic Wacquant, An Invitation to Reflexive Sociology, Cambridge: Polity 1992, s.
243.
11 Ibid, s. 241-8.
12 Le Goff, Jacques, "Les mentalites: une histoire ambigue", i J Le Goff, och Pierre Nora, Faire de l histoi
re, vol. 3, Paris: Gallimard 1974, s. 81f.
13 Österberg, Eva, Folk förr. Historiska essäer, Stockholm: Atlantis 1995, s. 173.
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Att betrakta mentaliteten såsom existerande ovan människor är en analy

tisk förenkling för att vinna insikt i hur människors mentalitet samspelar med omvärl

den. Mentaliteter befinner sig i världen, men kräver viss beskrivning för att kunna nytt

jas som begrepp i analys av verkligheten. Egentligen lever mentaliteten hela tiden i och

genom individer. Mentaliteter är oplanerade följder aven samling individers tänkande

och handlande. Utan avsikt bidrar otaliga individer med sina tankar och handlingar till

att konstruera en mentalitet. Mentala strukturer är dynamiska och styr inte människan

på något entydigt sätt. Människor tar mentaliteten i det sammanhang de befinner sig för

given och inrättar sig efter den. Individer förhåller sig inte till dessa inslag i livsvärlden.

En mentalitet befinner sig på en delvis omedveten nivå, och underställs sällan diskus-

sion. ls

Mentalitetsbegreppet har en släktskap med ideahypsbegreppet. En mentali

tet är lika lite som en idealtyp naturgiven. Däremot kan den formuleras utifrån insikter

i verkliga förhållanden. Innebörden av begreppet mentalitet har en idealtypiskt central

tyngdpunkt i betydelseuniversum.16 Ju mer faktiska företeelser avviker från definitio

nen, desto mer avklingar relevansen gentemot vad som är fallet i centralbetydelsen.

Som begreppet tidsanda antyder, tenderar varje epok åtminstone i histo

risk tillbakablick mot koherens i mentaliteten. Skilda företeelser vinner legitimitet i

kraft av att överensstämma med mentaliteten. Sålunda återskapas mentaliteten. Olika,

delvis motsatta mentaliteter kan samleva i skilda konstellationer. Flera mentaliteter kan

samtidigt existera i ett geografiskt område. Ett pluralistiskt samhälle som vårt uppvisar

inte en enhetlig mentalitet, utan inrymmer flera delmentaliteter. Delmentaliteter upp

spaltas av skilda etniciteter, att människor ägnar sig åt skilda verksamheter, befinner sig

i olika samhällsklasser etc. En uppsättning delmentaliteter vid en viss tid och i ett speci

fikt område utgör i sin helhet en unik mentalitet. Ett samhälles mentalitet bildas av ett

växelspel mellan olika skikt av mentaliteter.

14 Ödman, Per-Johan, Kontrasternas spel, vol. I, Stockholm: Norstedts 1995, s. X, och Ibid, vol. II, s. 303f.
15 Floren, Anders och Mats Persson, a. a., s. 191, 198 och Ödman, Per-Johan, a. a., vol. II, s. 305.
16 Det vill säga inom vilket område en logisk sats gäller. Vidare om begreppet "betyde1seuniversum", se
uppslagsordet "univers du discours" i Lalande, Andre, Vocabulaire technique et critique de la philosophie,
vol. 2: N-Z Paris: PUF 1992, s. 1167f.
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Utbredning och återskapande av mentaliteter

Samtidigt som en mentalitet påverkas, är mentaliteten i all sin konturlöshet en kraft

som påverkar. Människan forn1ar sin mentala omgivning, vilken i sin tur sedan bidrar

till att forma henne. l7 Handling och mentalitet återverkar på varandra. ls Samtidig be

stämning mellan mentaliteten och dess omgivning råder.

Även impulser av säregen kraft kan endast med fördröjning rubba en men

talitet. Förändring av människors mentalitet tar alltid avsevärd tid i anspråk. Ett intryck

måste anpassas till en redan existerande mentalitet för att kunna integreras in i den gam

la mentaliteten. Mentaliteten "kreoliseras" under en tid, för att sedan finna en ny, för en

tid fast form. l9 I den utsträckning en ny ide inte harmonierar med gamla strukturer

måste det nya budskapet anpassas till den etablerade mentaliteten, varefter mentaliteten

med viss eftersläpning förändras. Att det gamla ackommoderar, det vill säga inrättar sig

efter, det nya kan endast omfatta ytligt liggande föreställningar. 2o Det nya får en form

som delvis skiljer sig från impulsens ursprungliga innehåll. Receptionen av nya kultur

element har alltid ett element av förutsägbarhet. Mentaliteten söker efter explicita dog

mer som harmonierar med mentaliteten. En mentalitet är för sitt fortbestånd avhängig

både individuella och kollektiva element. En överideologi med en laddning som liknar

mentalitetens främjar en etablerad n1entalitet. Det överindividuella ger legitimitet åt,

och förstärker det personliga om de båda nivåerna är likriktade. Brist på överensstäm

melse ger en impuls till förändring.

En befintlig mentalitet förstärks av återkommande påfyllning av nya tän

kare och nya myter för att inte tyna bort, eller förändras till oigenkännlighet. En men

talitet riskerar alltid att begränsas och uttunnas i kontakt med angränsande mentaliteter,

precis som isflak nöts i kanterna i krockar med andra isflak. Liksom vårens inträde får

isflak att smälta och brytas sönder, sker med vissa intervall stora exogena förändringar

som påverkar en mentalitet.

17 Abolafia, Mitchel Y., a. a., s. 76f. beskriver hur marknadsgaranter på obligationsmarknaden formar sin
mentala omgivning.
18 Österberg, Eva, a. a., s. 173.
19 För begreppet kreolisering se Hannerz, Ulf, "Center-Periphery Relations and Creolisations in Con
temporary Culture", i Annick Sjögren och Lena]anson, Culture and management in the field ofethnology
and business administration, Stockholm 1992, s. 38-40.
20 Ödman, Per-]ohan, a. a., s. 303ff.
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En person präglas av den mentalitet som råder i den omgivning denne le

ver och verkar i. Oavsett om en människa bekänner sig till någon kulturspecifik åskåd

ning eller inte bär denne ändå på den respektive mentalitet som är en omistlig del av

varje verksamhet och kultur. Liksom tankar, bär och förmedlar handlingar en mentali

tet. Människor kan inte undgå att fylla sina handlingar med den mentalitet de bär på.

Varje sådan yttring aven mentalitet ger energi och beständighet. En förstärkande ener

gipuls går från ett centrum ut i hela den periferi som mentaliteten fyller. Processen kan

liknas vid ett hjärta som pumpar ut blod till ett vidsträckt blodon1lopp av mentalitet.

Utan en kontinuerlig ström av friskt blod förtvinar den organism av mentalitet som

annars närs av hjärtats puls.

Det är lätt att förvillas till att uppfatta brott i tidsandan som häftigare än

de i verkligheten är. Det språkligt uttalade ytskikt som vi tolkar är utsatt för snabbare

växlingar än djupare värderingar. Ytan är inte lika stadigt förankrad i individ och kul

tur, utan är mer modekänslig. Olika skikt samverkar och påverkar emellertid varandra.

Handlingar är liksom tankar förmedlare av mentalitet. Genom sin verksamhet bidrar

en person till att sprida en mentalitet till nya områden.

Hur undersöks en mentalitet?

Vi har ovan beskrivit hur mentalitetshistoria formulerat mentalitet utifrån olikartat

historiskt material. Geert Hofstede och etnologen Åke Daun har givit exempel på hur

mentaliteter kan studeras i samtiden. Hofstedes huvudbegrepp mental programmering

ligger nära det mentalitetsbegrepp som jag använder.21 Ledtrådar av nationella, mentalt

baserade värderingsmönster kan dras från Hofstedes statistiskt behandlade, mångnatio

nella värderingsenkäter. Med rigorösa, statistiska metoder genererade han kategorier

direkt ur enkätsvar. Vi kan benämna dessa kategorier för teorier som refererar till en

empirisk verklighet.

Kategorier konstrueras ur generella beskrivningar av mentaliteter, varvid

liknande kategorier blir brukbara i studier av olika områden. Stor roll i föreliggande

skrift spelar begrepp som jag valt för att beskriva just finansmarknader och inte andra

21 Hofstede, Geert, a. a., s. 13-17.
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mentaliteter. Jag försöker utnyttja en rik bakgrund av insikter och erfarenheter. Då

måste kategorier specifika för den studerade mentaliteten nyttjas.

Åke Dauns begrepp är mer påtagliga än Hofstedes. Daun behandlar en

mentalitet i bredare mening än jag gör. Han studerar hela den svenska mentaliteten me

dan jag studerar svensk finansmarknad. Han orienterar sig i sitt material med hjälp av

generella begrepp som känslor och förnuft. Jag fokuserar mer på just arbete. Daun be

skriver en mentalitet genom att jämföra denna med andra mentaliteter.22 Denna inrikt

ning är användbar men tillämpas inte i renodlad form i denna text. Jag kommer att pri

oritera fyllighet i beskrivningen istället för att jämföra med andra mentaliteter i detalj.

Liksom Daun väljer jag att behandla kategorier, vilka är typiska för den grupp jag be

handlar. Jag betonar de personlighetsdrag som kännetecknar anställda vid finansmark

nader.

Avsnitt inom redovisningen av resultaten från intervjuundersökningen har

tillkommit på tre skilda sätt. De två första grupperna av avsnitt är koncentrerade från

teoretiskt genererade kategorier och vägledde mig genom intervjuerna. Vissa texter är

härledda för att analysera vilken mentalitet som helst, varför de är generaliserbara och

överförbara till studiun1. av andra mentalitet. Till denna grupp hör "Utkomst" och

"Moral". Andra texter är direkt avpassade för att studera den mentalitet som hör till

finansmarknader. Dit hör "Stress och fokusering på arbetsuppgiften" och "Vartör hög

inkomst?". Den tredje gruppen utgörs av empiriskt genererade rubriker som jag kom

mit fram till genom intervjuer. Erfarenheter från genomförda intervjuer bildar genom

induktion kategorier som belyser mentalitet hos dessa människor. 23 Till denna grupp

hör avsnittet "Objektivering".

Få av de olika delar - vilka nedan beskrivs - av vad som utgör finansmark

nadens mentalitet är i sig unika för finansaktörer. Däremot blir helheten av ofta före

kon1.mande karaktärsdrag hos finansmarknadens anställda unik och skapar en mentali

tet. Under olika rubriker nedan avspeglas olika delar som tillsamn1.ans utgör en mentali

tet. Förståelse av finansmarknader som helhet befruktar förståelse av enskilda anställda

22 Daun, Åke, Svensk mentalitet: ett jämförande perspektiv, Stockholm: Raben & Sjögren 1989, s. 12f.
23 Detta tillvägagångssätt att empiriskt generera kategorier liknar Glaser och Strauss grounded theory.
[Glaser, Barney G. och Anselm L. Strauss, The Discovery ofGrounded Theory: Strategiesfor Qualitative
Research, Chicago: Aldine 1971 (1967), s. 2-6 och 22-43.]
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vid finansmarknader. Delmentaliteter på finansmarknader omfattas av skilda yrkes

grupper såsom verkställande direktör, analytiker, mäklare och back office-personal. In

divider är besläktade i kraft av att gemensamma egenskaper återkommer. Denna rela

tion belyses av Wittgensteins beskrivning av familjelikhet. 24 Medlemmar aven familj

delar inte en specifik egenskap, utan uppvisar en uppsättning liknande drag. En grupp

individer - exempelvis anställda på finansmarknader - kan i analogi därmed sammanfö

ras under ett begrepp: en finansmarknadens gemensamma mentalitet.

Finansmarknader som en mentalitet

Samhällets delkulturer gestaltar enskilda delmentaliteter. Enstaka delar aven mentalitet

vid en viss tidpunkt och plats kan vara antagonistiska mot huvudmentaliteten. Exem

pelvis föreligger skillnader mellan olika yrken och olika sorters organisationer inom

finansmarknaden.

Att upprätthålla en tydligt motstridig delmentalitet som motsäger andra

delar av mentaliteten är svårare än att anpassa sig. Därigenom har varje yrkesgrupp eller

näringsgren en mentalitet relativt fri från inre motsägelser. Oavsett skillnader mellan

delmentaliteter, finns oftast element som binder samman och skapar en gemensam men

talitet. Stockholms finansmarknad har sålunda en mentalitet som avviker från andra

mentaliteter i samhället, men som samtidigt är en del av svensk mentalitet.

Att n1änniskor är verksamma inom olika verksamheter skapar olika men

taliteter. Här skall en marknads mentalitet studeras. En näring med dess mentalitet ut

gör tillsammans ett mem. Memer betecknar kulturella gener och är levande strukturer. 25

Skälet till att jag skriver finansmarknadens mentalitet och inte finansmänniskors n1enta

litet är egentligen inte för att jag skulle anse att människor bär på en mentalitet och att

mentalitet istället skulle kasta sig över människor, men människor är till stor del offer

för en mentalitet som kommer utifrån dem.

24 Wittgenstein, Ludwig, Philosophische Untersuchungen / Philosophical investigations, Oxford: Basil
Blackwe1l1953, s. 31 och 32.
25 För membegreppets innebörd se Dawkins, Richard, The Selfish Gene, Oxford: Oxford University Press
1976, s. 203-15. Med Dawkins egna ord: "Examples ofmemes are tunes, ideas, catch-phrases, clothes fashions,
ways ofmaking pots and building arches. Just as genes propagate themselves in the gene pool by leapingfrom
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Även om personliga värderingar sällan vägleder anställda kring finans

marknader kan dessa personer inte frigöra sig från näringens mentalitet. En medveten

nivå med värderingar ligger ovanpå en snarast omedveten nivå av värderingsgrunder,

såsom den historiska traderingen av värderingar. Till sådana värderingsgrunder hör

samhällets mentalitet och denna mentalitetets historia; såsom Webers beskrivning aven

kapitalistisk anda som ett utflöde ur den protestantiska etiken.

För att täcka in de olika sorters röster som näringen inrymmer och ge en

beskrivning av mentalitet som en helhet krävs en delvis polyfon skrivart. 26 Emellertid

är urvalet intervjupersoner inte tillräckligt stort för att dra många slutsatser om olika

grupper inom finansmarknader. Detta är dock inte heller min avsikt, utan att beskriva

mentaliteten på finansmarknaden som en helhet. Jag betonar det gemensamma för an

ställda inom det nätverk av personer som handlar värdepapper. Detta har intervjuserien

gjort möjligt.

B. Metod

Genomförande av intervjuer och deltagarobservation

Intervjuerna har varit semistrukturerade.27 Vid sidan av intervjuer har jag också genom

fört viss oorganiserad deltagarobservation. Genom att under sex år ha drivit ett mindre

investmentbolag har jag haft förmånen att vara deltagare på finansiella marknader,

främst aktie- och aktiederivatmarknader. I kontakter med fondkommissionärer som

intervjuare eller kund, har jag observerat atmosfären på kontoren, de anställdas livsfö

ring och beteende i arbetet. Förståelse av de finansiella marknadernas tradition, samt

sociala och symboliska betydelse stöds därav.28 Denna deltagande observation har varit

en hjälp åt avhandlingsarbetet. Kombinationen av dessa ansatser öppnar en bred snittyta

body to body... so memes propagate themselves in the meme pool by jumpingfrom brain to brain.... memes
should be regarded as living structures, not just metaphorically but technical!y", Ibid, s. 206.
26 Bachtin, Michail, Dostojevskijs poetik, Gråbo: Anthropos 1991 (ry. orig. 1929), passim.; Hazen, Mary
Ann. "Toward Polyphonic Organization," Journal ofOrganizational Change Management, nr. 5, vol. 6,
1993, s. 15-24.
27 Aaker, David A. och George S. Day, a. a., s. 163f.
28 Jag använer förstå och förståelse i anslutning till Wilhelm Diltheys begrepp Verstehen, [Dilthey, Wil
helm, "Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften", i Gesammelte Schriften, vol.
VII, Leipzig och Berlin: BGTeubner 1927 (1910), s. 205-227.]
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i finansmarknadens kött. De två ansatserna har befruktat varandra och fördjupat be

skrivningen.29

Närheten i form av eget deltagande kan samtidigt utgöra ett problem, då

jag tar del av finansmarknadens tradition och därigenom präglas av språk och tankar i

denna tradition. Fondkommissionärer där jag är kund har uteslutits för att personliga

band inte skall störa undersökningen. Att möta helt obekanta personer gynnade min

ambition att ställa frågor förutsättningslöst. Jämsides med att jag genomförde själva in

tervjuerna, kunde vissa för avhandlingen relevanta sidoobservationer göras vid intervju

tillfällena. Dessa observationer har avsett klädsel, kontorens utforn1ning, estetik och

arbetsmiljö.

En andra form av deltagandeobservation är att jag under hela den tid jag

skrivit avhandlingen varit bosatt ett kvarter från Sveriges finansiella centrum Stureplan

i Stockholm.30 Många anställda i den svenska fondkommissionärsbranschen befinner sig

i dessa trakter även utanför arbetstid. Detta har givit mig tillfällen att observera den

finansiella kulturen i det mer avslappade tillstånd, där finansmänniskor inte på samma

sätt som under intervjuer är medvetna om att de studeras.

Urval av intervjupersoner

Värdepappersinstitut är den juridiska samlingsbeteckningen för samtliga de organisatio

ner jag kommit i kontakt med inom avhandlingsarbetet. Banker är i allmänhet mer be

tydande värdepappersmäklare än fondkommissionärer. 31 Banker sysslar emellertid med

åtskilligt utöver värdepapperstransaktioner och präglas av åtskilligt annat än finans

marknader. Vad som är specifikt för finansiella marknader återfinns tydligare bland

fondkommissionärer. Dessa firmor ägnar sig åt handel och förvaltning på finansmark-

29 Se även om triangulering, det vill säga hur olika ansatser kan befrukta varandra, genom att nyttjas pa
rallellt i Denzin, Norman K., The research act, a theoretical introduction to sociological methods, Englewood
Cliffs, N.J.: Prentice Hall 1989 (1970), s. 13 och 243f.
30 Om detta se vidare avsnitten Finansmarknader som storstadsfäreteelse och Avtagande exklusivitet.
31 Endast en fondkommissionärer, placerar sig bland de fem största aktiemäklarna i Sverige. I övrigt åter
finns där två investmentbanker och två affärsbankers fondavdelningar.(tabell i "Jättarna rycker fram",
Affärsvärlden, nr. 37, vol. 100, 2001, s. 55) Ändå är merparten av medlemmar vid Stockholmsbörsen just
fondkommissionärer.
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nader och är, till skillnad från banker, organisationer som är starkt fokuserade på just

finansmarknaden.

Mäklare och handlare är de yrkeskategorier, vilka befinner sig närmast vad

som idealtypiskt kan uppfattas som finansmarknaden. 32 Det är just finansmarknader

som jag studerar, inte någon specifik yrkeskategori, såsom mäklare eller förvaltare, eller

näringsgren, som banker eller fondkommissionärer. Jag har emellertid intervjuat indi

vider som befinner sig närmast handel med finansiella instrument. Banker är inte typis

ka för finansmarknader. Det gäller snarast att undvika att komma alltför nära banker.

Jag har intervjuat bankanställda som är sysselsatta med värdepappershandel. Väsentligt

var att ta intryck från flera typer av organisationer och yrkeskategorier kring finans

marknader.

Under perioden 1997-1998 intervjuade jag åtta anställda vid fondkommis

sionärer, en bankanställd och tre fondförvaltare. 33 Jag valde ut nio intervjupersoner som

befattade sig med aktiemarknad, två som var anställda vid penningmarknad och en på

valutamarknad. Intervjupersonerna hade arbetat alltifrån ett till femton år inom fi

nansmarknaden. Deras ålder varierade mellan 24 och 47 år. Förhållandevis få av de in

tervjuade är gifta och har barn.

Jag valde ut fondkommissionärer och andra organisationer bland de fyrtio

till femtio organisationer som under intervjuperioden var medlemmar vid Stockholm

Fondbörs. Fjärrmedlemmar uteslöts ur undersökningen, då avsikten var att studera vär

deringar som präglar svenska finansmarknader. Fjärrmedlemmar torde vara djupare

integrerade i utländska än i svenska finansmarknader. Detta smittar rimligtvis av sig

även på de anställda hos fjärrmedlemmar som handlar med svenska värdepapper. Där

emot är vissa av de fondkommissionärer som ingått i intervjuserien helt eller delvis ut

landsägda.

Speciellt intressanta kategorier av anställda kom högst på önskelistan.34

Två grupper av anställda blev till följd av sina framåtsyftande sysslor särskilt intressanta.

32 Handlare anställda på fondkommissionärer och banker handlar värdepapper för det egna företagets
räkning.
33 Se även Glaser, Barney G. och Anselm L. Strauss, a. a., s. 47f. om behovet av att medvetet välja antal
intervjupersoner.
34 Jfr. Rossiter, John R., Qualitative Research, AGSM, (opublicerat manuskript) 1997, s. 23.
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Dessa var anställda sysselsatta med derivathandel, samt anställda vid de allt fler fond

kommissionärer och banker som ger kunder möjlighet att handla aktier över Internet. I

synnerhet var det av intresse att ta del av denna senare grupps anställdas uppfattning av

teknisk utveckling. Oftast är aktie- och derivatmäklare samma personer. Det fåtal som

endast är sysselsatta med derivat var särskilt intressanta att intervjua. Det abstrakta var

speciellt viktigt att avhandla med dessa personer.

Kärnan av finansmarknader är handel med finansiella instrument, även om

också analys blir allt mer betydelsefull. Intervjupersoner är specialister som befinner sig

i centrum för just handel med finansiella instrument Mäklare och handlare är sådana

specialister. Verkställande direktörer med ett övergripande ansvar för verksamheten är

intressanta att intervjua i kraft av att de är chefer för handel med finansiella instrument.

Mindre intressanta kategorier anställda är back office-personal, analytiker samt anställda

sysselsatta med corporate jinance, företagsfinansiering.35 Dessa yrkesgrupper befinner sig

inte närmast handel med finansiella instrunlent och är inte särdeles specifika för fi

nansmarknader. De är inte lika nära knutna till finansmarknader och byter oftare till

arbete inom andra näringar än andra anställda på finansmarknader. Alla aktiva pen

ningplacerare - professionella såväl som privata - är i någon mån handlare, medan vär

depappersmäklare endast återfinns bland fondkommissionärer och banker. Mäklare är

mer typiska för fondkommissionärer än vad handlare är. 36 Valet att utesluta back office

personal, analytiker samt anställda sysselsatta med corporate finance ur intervjuerna får

konsekvenser för min beskrivning av finansmarknadens mentalitet. Med detta avser jag

den mentalitet som råder kring just handel med finansiella instrument. Även om jag här

använder uttrycket finansmarknadens mentalitet beaktar jag skillnader mellan enskilda

anställda, och mellan olika grupper anställda. Skälet till att ändå tala om en finansmark

nadens mentalitet är att denna skiljer sig från mentalitet bland människor utanför fi

nansmarknader. Jag kunde i större utsträckning ha beaktat det individuella hos inter

vjupersoner. Det skulle emellertid inte i stor utsträckning tjäna det övergripande syftet

35 Back office-personal sköter mer praktiska göromål i samband med värdepapperstransaktioner. Finans
analytikerns uppgift är att framställa bakgrundsfakta - göra"analyser" - som kan ligga till grund för fond
kommissionärens egna eller kunders värdepapperstransaktioner. Corporate finance inom fondkommissio
närer innebär konsultliknande rådgivning vid börsintroduktioner, nyemissioner och liknande.
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att beskriva och förstå den kollektiva aspekten, mentaliteten på Stockholms finans

marknad.

Endast två av de 14 jag tillfrågade om att få intervjua, tackade nej. I syn

nerhet då området, som i detta fall, är outforskat var det avgörande för valet av inter

vjupersoner vilka som kan förmedla viktiga ideer.37 Kvinnliga intervjupersoner kan ge

andra infallsvinklar än intervjuer med män bereder. Antalet kvinnor bland verkställan

de direktörer, mäklare och handlare är emellertid litet, varför jag valde att endast inter

vjua en kvinna. Andelen är representativ för könsfördelningen i dessa yrken såväl i Sve

rige som utomlands.

Uppläggning och planering

Väsentligt var att genomföra intervjuer i den takt som visade sig lämplig mot bakgrund

av att jag inte från början i detalj hade planerat hur alla intervjuerna skulle genomföras

och vilka frågor jag skulle ställa. Tidigt utförda intervjuer gav mig insikter om hur de

senare skulle utföras. Vilka temata som visade sig vara viktiga att behandla blev allt kla

rare allt eftersom fler intervjuer genomförts.

Intervjuerna ägde rum på de kontor intervjupersonerna arbetar på; anting

en på deras egna rum eller i konferensrum och tog alltifrån tjugofem minuter till en och

en halv timme i anspråk; mycket beroende på hur intresserad intervjupersonen visade

sig vara av att svara på de frågor jag ställde. Jag spelade in alla intervjuer på ljudkassett.

Därtill gjorde jag viss notering för hand. Jag fortsatte att åter kontakta intervjupersoner

jag redan intervjuat, för att kontrollera mina slutsatser och få nya intryck.

De inledande intervjuerna var tämligen explorativa. Detsamma gäller in

ledningen till enskilda intervjuer. Varje intervju inleddes således med allmänna frågor.

Jag prövade mig fram till allt mer fokuserade frågeställningar, utan att tvinga intervju

personen till kategoriska och onyanserade svar som "ja" eller "nej". Inte minst måste

36 Mäklare finns emellertid även på andra områden än värdepappersmarknader, såsom fastighets- och
försäkringsmäklare.
37 Jfr. Rossiter, John R., a. a., s. 23. Se Glaser, Barney G. och Anselm L. Strauss, a. a., s. 46ff. om behovet
av att medvetet välja vilka personer som skall intervjuas, och inte låta slumpen styra detta urval. Då målet
är att utveckla teori och inte korroborera eller falsifiera egen eller andras teori, är det oklokt att i förväg
noga fastställa en empiri.
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det förföriskt enkla att svara ja, undvikas. 38 Människor har en benägenhet att säga ja

oftare än de egentligen menar.39 Ett skäl är att de vill vara vänliga mot intervjuaren. En

ligt Geert Hofstede torde problem av denna karaktär emellertid uppstå relativt sällan i

en intervjuserie, där intervjuobjekten har hög utbildning.40

Intervjupersonerna leddes in till mer centrala frågeställningar efter en för

siktig inledning. Så kallad tratteknik visade sig ibland vara bra för att styra in frågeställ

ningarna på allt mer specificerade frågor. Intervjupersonen fick känna in sig i det områ

de intervjuns frågeställningar kretsar kring.41 Detta gäller inte bara avslutningarna på

enstaka intervjuer. Likaså blev intervjuer som genomfördes under slutet av intervjuseri

en mer fokuserade än de som låg tidigare.

Frågorna var inte alltför filosofiska i början av enskilda intervjuer. Väsent

ligt var också att skapa en god stämning så att inte klyftan mellan forskare och prakti

ker upplevdes som alltför stor för någondera parten under intervjuerna. Annars kunde

jag uppleva en sådan i min första kontakt på kontoren. Viktigt var att skapa närhet.

Samtidigt måste förutsättningar skapas för att jag i analysen skulle kunna distansera mig

till avgivna intervjusvar.

Många begrepp, med vilka jag analyserar finansiella marknader är perso

ner på finansmarknaden troligen inte bekanta med. Intervjupersonen påtvingades inte

begrepp jag utnyttjar i min analys och ombads heller inte att ta ställning till mina hypo

teser. Intervjupersonerna har inte besvärats med detaljer om vad mitt arbete går ut på.

Avhandlingsarbetet pendlar mellan det unika och det generella, mellan

empiri i form av intervjuer, och tillbaka till teori, för att inte låta sig styras onödigt

mycket av vad intervjupersonen råkar tala om utan behålla kopplingen till avhandling

ens syfte. Under analys av intervjuer vävde jag fram och tillbaka mellan min förförståel

se om yrkesmoral i finansvärlden, och vad jag får höra i intervjuerna.

Frågor som ställdes kan vara väsentliga för att förstå intervjupersonen på

en mer oförmedlad nivå; exempelvis: Hur uppfattar Du den tekniska utvecklingen på

38 Wärneryd, Bo m.fl., Att fråga: Om frågekonstruktion vid intervjuundersökningar och postenkäter, Stock
holm: Statistiska Centralbyrån 1990 (1980), s. 64.
39 Hofstede, Geert, a. a., s. 224.
40 Enligt Ibid s. 79f. tabell och s. 224 uppstår denna problematik oftare då intervjuobjekten har låg utbild
ning.
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finansiella marknader? Vissa andra frågor var istället mer noggrant specificerade och

ställdes för att exempelvis avgöra hur den protestantiska etiken och dess nutida efter

klang den kapitalistiska andan kan tänkas avspegla sig på finansmarknader; exempelvis:

Uppfattar Du Ditt arbete som ett kall? Vad gör Du med dina pengar? Använder Du

pengarna eller lägger Du dem på hög; investerar? Till dessa senare frågor använde jag en

förförståelse i form av idealtyper samt hur dessa kan tänkas avteckna sig på finansmark

nader. Under intervjuerna har jag haft i åtanke idealtypen av protestantisk etik, som

redovisas i kapitel fem. Mina frågor framgår av appendix.

Källkritisk problematik

Målet för denna undersökning är inte ytan av beteenden och attityder, utan mentalitet

djupt därunder. I intervjuerna frågar jag efter attityden till arbetet, omdön1en om om

världen, samt synen på det egna livet i och utanför arbetet. Dessa tre fält ger mig insikt i

mentaliteten, eftersom mentalitet manifesterar sig i uttalanden och praktisk handling.

Vad jag frågade efter var värderingar, medan svar lätt blir ytliga attityder och åsikter.

Normer är outtalade och något en forskare upptäcker först i nära kontakt med sitt stu

dieobjekt. Denna problematik drabbar såväl intervju- som enkätundersökningar. En

intervjuare måste vara medveten om den benägenhet att svara på bestän1da sätt en inter

vjuad kan ha. En diskrepans mellan vad som sägs och vad som egentligen görs kan före

ligga.

Oavsett vilka frågor som ställs, kan intervjuare och intervjuperson påverka

varandra ömsesidigt. Risken finns att intervjuaren interagerar med intervjupersonen så

att intervjupersonens utsagor färgas av intervjuarens ofta omedvetna attityder. Denna

faktor är svår att bemästra, då intervjuaren i allmänhet är omedveten om arten av sin

påverkan. Intervjuaren måste vara vaksam i sin kontakt med intervjupersoner för att

undvika att utöva inflytande i intervjusituationen, eller åtminstone för att kunna rensa

bort eventuell påverkan i bearbetning av intervjumaterialet. Åtskilligt kan upptäckas

vid upprepad avlyssning på inspelade intervjuer.42 Istället för att fördjupa mig i läsning

41 Wärneryd, Bo, a. a., s. 87f.
42 De intervjuade tog hänsyn till intervjuaren och läsare i sina val av svar. Det säger också något om inter
vjupersonerna att de i sina svar verkat ta hänsyn såväl internt som externt. De svarar ofta svagare och
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av utskrifter av intervjuer, lyssnade jag ett otal gånger på intervjumaterialet. Vid avlyss

ning kan jag upptäcka tonlägen och annat som är viktigt för förståelsen av intervjuper

sonen; sådant som inte framkommer i läsning av utskrifter av intervjumaterial. Hur

intervjupersonerna framför sina uttalanden, paraverbal information, kan rekonstrueras

vid avlyssning, men inte vid läsning. Kroppsspråk kan tyvärr inte rekonstrueras ens

med ljudinspelning.

Intervjupersoner som studerat på Handelshögskolan, där bank och finans

är den vanligaste anställningen för nyexaminerade,43 lät sig gärna intervjuas och intyga

sin samhörighet med skolan. Att vara doktorand på Handelshögskolan var således en

fördel för att genomföra intervjuserien. Mitchel Abolafia har beskrivit hur förmågan att

som forskare inför sina studieobjekt visa kunskaper om finansmarknaden skapar tillit i

kontakter med anställda inom denna sektor av ekonomin.44 Flera intervjupersoner upp

fattade mig som någon de delvis kunde anförtro sig, då de uppfattade mig ha närhet till

deras kultur. Många tyckte om att i kontakten med mig berätta om sitt arbete. Som sagt

tackade endast två av de fjorton personer jag tillfrågat om att få genomföra en intervju

med nej. Få ansåg sig sakna tid och lust att låta sig intervjuas.

Att intervjupersoner tenderar att avge svar som överensstämmer med vad

den intervjuade tror att intervjuaren vill höra är problematiskt.45 I syfte att skönmåla sin

egen person eller yrkeskategori kan intervjupersoner svara i enlighet med samhällets

normer.46 Dessutom kan mötet med en forskare, som söker det inre hos intervjuperso

ner, innebära en risk att svaren blir orealistiskt idealistiska, då det är mer opportunt att

framstå som idealist. Intervjupersoner kan vara ovilliga att visa sig vara materialistiska,

då materialism och girighet utgör en viktig del i den negativa bild av finanshajar som

stora delar av allmänheten har. 47 I intervjuer känner den intervjuade det extra ansvar,

mindre pregnant än vad de egentligen tycker.
43 Handelshögskolan i Stockholm, Career Center, Placement report 1999
44 Abolafia, Mitche1 Y., a. a., s. 80f.
45 jfr. Wärneryd, Bo, a. a., s. 67.
46 Cannell, Charles F., Lois Oksenberg och Jean M. Converse, "Striving for Response Accuracy: Experi
ments in New Interviewing Techniques" , Journal ofAdvertising Research, nr. 3, vol. 14, 1977, s. 307 och
Randall, Donna M. och Maria F. Fernandes, "The Social Desirability Response Bias in Ethics Research",
Journal ofBusiness Ethics, nr. 10, vol. 10, 1991, s. 805-817.
47 se Wuthnow, Robert, God and Mammon in America, New York: Free Press 1994, s. 45 och Boatright,
John R., "Ethics in finance", Foundations ofBusiness Ethics, vol. 1. Malden, Mass. och Oxford: Blackwel1
1999, s. 2 om att materialism och girighet är del av den negativa bild av finanshajar som stora delar av
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som följer av att möta en utfrågare öga mot öga. Å andra sidan är det inom finanskultu

ren opportunt att istället framstå som en saklig och kallhamrad materialist.

Frågor som ställs i denna intervjuserie var härledda från relativt komplexa

resonemang. Intervjupersonen får därmed svårt att skapa sig en bild av vad intervjuaren

söker. Risken att intervjupersoner uppfattar att intervjuaren förväntar sig specifika svar

och att de låter sig påverkas därav, torde sålunda vara liten; förutom svar som tydligt

kan avslöja personlig omoral. Intressant är inte främst om intervjupersoner är moraliska

eller omoraliska, utan vilka värderingar de uttrycker. Redan i kontakter per telefon var

intervjupersonerna på sin vakt mot att medge omoral. De är inte i lika stor utsträckning

ovilliga att utrycka särpräglade, personliga värderingar. Vissa intervjupersoner är istället

frispråkiga; däremot aldrig självkritiska.

Stereotypa berättelser som endast bekräftar hävdvunna uppfattningar kan

reproduceras aven forskare. Förutsatt att forskaren lyckas förstå bakgrunden till ytt

randen, är denna intressant att tolka. Det sätt intervjupersonerna valde att presentera sig

inför mig är del av den mentalitet jag studerar. Intervjupersoner tenderar att avge svar

som överensstämmer med vad intervjuaren förväntar sig att höra. Intervjupersonen spe

lar en roll och uppför sig i enlighet med föreställningar om dennes person och profes

sion.48 De som intervjuas blir så i egenskap av att ha ett visst yrke. Intervjusituationen

blir en skärm mot vilken intervjupersonen projicerar sina förväntningar på allmänhe

tens och forskarens förförståelse aven finansmans liv och historia. Intervjupersonernas

utsagor är delvis en reaktion på mina frågor.

Frågor som ställs kan väcka värderingar, vilka endast delvis fanns i förväg.

Att manifestera det outtalade är ett mål, men denna avsikt får inte innebära att intervju

aren tillverkar värderingar hos intervjupersonen. Intervjun är en originell situation för

intervjupersonen, som kan påverka denne till att svara och bete sig annorlunda än nor

malt. För att minska denna risk var det gynnsamt att de intervjuade önskade bli inter

vjuade på sina arbetsplatser och att intervjuerna inte ägde rum på någon för intervjuper-

allmänheten har. Intervjupersonerna värjer sig personligen mot denna anklagelse, men anklagar andra
och finansmarknader som helhet.
48 Goffman, Erving, The presentation ofselfin everyday lift, Harmondsworth: Penguin books 1971, s. 10
46.
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sonerna annorlunda miljö. Frågor kan även förskjuta det perifera till centrum och där

med ge en skev bild av mentaliteten.

Att befinna sig i, och utföra en roll färgar av sig på personliga värderingar.

Många väljer att endast tillämpa officiella attityder och förtränger tydliga värderingar.

Individers utformning av egna idealistiska värderingar och beskrivning av drivkrafter

kan vara oärlig men är oftare konventionell. Många personer har endast svaga personli

ga värderingar och fylls istället med pragmatiska attityder anpassade till situationen.

Om intervjuer hade genomförts på en annan plats än just på intervjuper

sonernas arbetsplatser, är det tänkbart att deras attityder i än större utsträckning skulle

ha frigjort sig från känslan av plikt inför och solidaritet med arbetsgivare, chefer och

kollektivet av medarbetare. Emellertid får intervjusituationen, då syftet med intervjuer

na här är att studera den befintliga mentaliteten på finansmarknaden, inte innebära att

intervjupersonen tillfälligt frigörs till en ny människa, befriad från sina band till yrket

och arbetsplatsen. Frågan är om intervjupersonerna inte är mer sig själva på arbetsplat

sen elva timn1ar per dag, än de kanske fyra timmar de tillbringar vakna i hemmet eller

på annan plats utanför arbetsplatsen. Som Heidegger konstaterat hör det till vår existens

att vi är {ut)kastade till en tillvaro, en kontext som vi inte kan frigöra oss från. 49 Att

befinna sig på sitt kontor ger på gott och ont intervjupersonen föga distans till sitt arbe

te. Mitt studieobjekt är yrkeskategorier och deras yrkesmoral, varför arbetsplatsen är en

naturlig plats att genomföra intervjuer på. Kontorsstolar är en bättre garant än divan för

att intervjuaren får en korrekt bild av den intervjuade. Avsikten var inte att tvinga ige

nom intervjupersoner en katarsis, utan att studera dem, och inte endast någon aspekt av

deras undermedvetna.

Då intervjupersoner förklarat sig vara ovilliga att nämnas vid namn vid ci

tat och mina analyser av deras uttalanden, tvingas jag att avidentifiera dessa. Att inter

vjupersonerna inte hämmas av att namnges i tryck vid sidan av uttalanden är samtidigt

fördelaktigt. Risken att intervjupersoner hittar på är gissningsvis lika liten som om de

ras namn skulle nämnas. Jag har valt att citera anonymt men tilldelade varje intervju-

49 Heidegger, Martin, "Sein und Zeit", s. I80f., I8Sf., I9If., I96f.
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person ett fingerat namn.50 Att jag fått alla intervjupersoners tillåtelse att nämna deras

namn är unikt; något jag inte har observerat i någon annan studie av finansmarknader.

På så vis kan läsaren på ett mycket konkret sätt ta del av mitt urval av intervjupersoner.

c. Resultat 1: Utkomst

En av de frågor jag skall besvara är hur och i vilken utsträckning finansmarknader in

flueras av föreställningar och normer i samhället utanför, hur samhället påverkar fi

nansmarknader. Denna fråga besvaras till del i detta avsnitt. Avsätter samhällslivet vär

deringar på den finansiella sfären, eller är finansmarknader så skilda från annan mänsk

lig verksamhet att enskilda finansmänniskor eller kollektivet - "marknaden" 

självsvåldigt upprättar normer?

Hur mina intervjupersoner uppfattar sig själva

För att vinna legitimitet åt sin verksamhet och respekt för den egna arbetsinsatsen

framhåller intervjupersonerna sitt värvs gynnsamma effekter på samhällsekonomin.

Mina intervjupersoner uppfattar sig göra en stor samhällsinsats, även om detta inte ofta

upptar deras tankar, och inte är någon stark drivkraft hos dessa människor. Finans

männen känner sig dåligt uppskattade av människor utanför finansmarknader och upp

lever det som angeläget att rättfärdiga sin verksamhet även inför en forskare som under

tecknad. Flera intervjupersoner beklagar sig över att allmänheten uppfattar arbetet på

finansmarknader som artificiellt och improduktivt: "Jag jobbar i en bransch med dålig

klang, men det får man ta med en klackspark."51 Mitchel Abolafia har beskrivit hur

marknadsgaranter uppfattar sig vara gravt missförstådda.52 Samhällsnyttan verkar vara

mindre betydelsefull för att dessa människor skall uppleva arbetet som meningsfullt,

och är relativt oväsentlig för det egna välbefinnandet. Intervjupersonerna är inte allvar-

50 De fingerade namnen är Astolf, Adam, Caspar, Daniel, Eos, Friedrich, Amanda, Hilma, Ingeborg, Jo
han, Franz och Lorenzo.
51 Citat intervjuperson Hilma.
52 Abolafia, Mitchel Y., a. a., s. 81.
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ligt bekymrade. Allmänhetens uppskattning av finansmarknaderna borde vara viktigt

för hur intervjupersonerna uppfattar sig själva. Istället är de ganska ointresserade.

Finansmarknader befinner sig ovanpå vanlig industriell verksamhet.53 Ett

flertal intervjupersoner beskriver också detta för mig. Finansmarknader är annorlunda

än andra näringar, men inte helt väsensskilda och är en naturlig utväxt på ett utvecklat

näringsliv. 54 Samtidigt som finansmarknader möjliggör ett utvecklat näringsliv är de

också avhängiga ett sådant. Exempelvis är även andra näringar, om än sällan i samma

utsträckning, impregnerade av den inriktning på kalkyl som kännetecknar finansmark

nader.

Allt fler innehar värdepapper. Fler berörs direkt av och berör finansmark

nader. Allmänhetens skepsis krymper i takt med att finansn1arknader blir en mer var

daglig företeelse som förlorar sin exklusivitet och allt fler människor själva blir aktie

eller fondplacerare. 55

Intervjupersonerna beskriver marknaden som passiv och föga levande.

Ändå är marknaden mer levande för finansmänniskor än för andra. För dem som är

direkt engagerade i marknaden blir denna i sig ett levande väsen.56 Intervjupersonerna

beskriver marknaden som något delvis självgående, ovan sina mänskliga aktörer.

Intervjupersonerna påpekar att finansmarknaderna inte är perfekta, utan

kan överlistas. De ansluter sig således inte till nationalekonomins rationalistiska be

skrivning av finansmarknaders beståndsdelar; kadern av anställda inberäknad.57 De som

yrkesmässigt handlar kliniskt över dator förkroppsligar homo oeconomicus. Dessa indi

vider sätter få hämningar på sin materialism.58 I sin närhet till datorn, som uppfattas

53 Denna bild har använts av bland annat en industrialist; en Volvo-direktör i en TV-utfrågning under
1996. Ett sådant uttalande från en direktör i ett av landets största tillverkande företag belyser den centrala
betydelse finansiella marknader erövrat i svensk samhällsekonomi. Tillverkning av fysiska varor för en
allt mer undanskymd tillvaro, medan handel med finansiella instrument och tillverkning av immateriella
produkter hamnar i fokus.
s4Weber, Max, "Die Börse", s. 256f.
55 Svenskarna visade sig i en SIFO-undersökning lita mer på börsen än på politiker eller Riksdag. Denna
rangord är historiskt sett helt unikt. (SIFO-undersökning om allmänhetens förtroende för samhällets
institutioner refererad i Folcker, Annika, "Svensken litar på vården och polisen", Svenska Dagbladet, 13
juli 1998, s. 4)
56 Bruegger, Urs och Karin Knorr Cetina, "Global Microstructures: The Interaction Practices of Financial
Markets", American Journal ofSociology, kommande.
57 Exempelvis intervjuperson Ingeborg.
58 Abolafia, Mitchel Y., a. a., s. 72ff.
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som rationell, blir dessa anställda den korsning mellan människa och maskin vi kallar

cyborg.59 Trots att både i handling och retorik mer än andra yrkesverksamma likna

homo oeconomicus-idealet beter sig anställda på finansmarknaden inte enligt neoklassisk

nationalekonomis idealbild aven perfekt marknad, utan snarare som normalt, irratio

nella människor. En beskrivning av det kaos på manuella marknader som framställer så

exakta siffror är: "On an average day, the Chicago Board ofTrade swims with unshaven

traders in sneakers and colored jackets, shouting, writing numbers on their hands, sliding on

afloor covered in printouts and cough drop wrappers, leaping down stairs into the trading

pits and exchangingfistfuls ofmoney with silent hand signals. The bar upstairs is filled by 3

p. m. As David Weinberger, a well-known arbitrageur, puts it, "Think ofthe market as a

black box. There are all these inputs: hope, fear, greed, hemorrhoids, hangovers, rationai tho

ught, irrationai thought. All that goes in one end and out comes a price. 'J60 Denna beskriv

ning visar hur den ofta förekommande analogin mellan finansmarknader och den klass

iska fysikens rena lagar haltar.61 Människor är inte partiklar.

Frågan om finansmarknader är perfekta - det vill säga att en investerare

inte kan uppnå överavkastning utan att ta på sig högre risk - eller kan överlistas är en

fråga som kapitalförvaltare och handlare reflekterar över mer än mäklare gör. Mäklare

befattar sig inte gärna med frågan, då deras kunder, enskilda placerare, inte tillåts betviv

la möjligheten att överträffa marknadens genomsnittsavkastning. Utan denna övertygel

se skulle en rationell investerare sluta handla sina värdepapper och istället bida sin tid

med en långsiktig portfölj och inte handla. Utan sådana uppdrag skulle mäklare inte

generera några courtageintäkter åt fondkommissionärer.

59 Turkle, Sherry, Leva.online, Stockholm: Norsteclt 1997 (eng. orig 1995), s. 325-329 för en beskrivning
av cyborg.
60 Kestenbaum, David, "Can the Market Be Outwitted?" Science Magazine, February 26, nr. 5406, vol. 283,
1999, s. 1245.
61 Baker, Wayne, "Floor T rading and Crowd Dynamics" , i Adler, Patricia A. och Peter Adler, The Social
Dynamics o/Financial Markets, Greenwich, Connecticut: JAI Press 1984, passim och Abolafia, Mitchel Y.,
Making markets. Opportunism and Restraint on Wall Street, passim.
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Fackmänniskors insnävning av personligheten

Kapitalism innebär enligt nationalekonomen Werner Sombart anonymitet, saklighet

och opersonlighet.62 Detta tål att undersökas i kärnan av det kapitalistiska systemet;

finansmarknaden. En aktiemäklare bekräftar Sombarts beskrivning: "Man jobbar i en

steril miljö."63 Flertalet av mina intervjupersoner undviker att uttrycka individuella

intressen eller att på annat sätt utlämna sig själva. Vissa vågar ge uttryck för den föga

opportuna elitistiska mentalitet som många på finansmarknader omfattar. Andra väljer

att begränsa uttrycken för sin mentalitet. Om människor inte dristar sig till att manife

stera sina värderingar i handling förblir mentaliteten på en rent mental nivå. Ett andra

skäl till att mina intervjupersoner inte utlämnar sig själva är vad vissa av den1 själva ock

så framhåller: "Det blir extra mycket maskspel med så mycket pengar som är inblanda

de i arbetet på finansiella marknader" .64Att vara naturlig och avslappnad försvåras. In

spirerad av Ferdinand Tönnies framhåller sociologen Johan Asplund att"1...1 konkur

renterna möts på marknad, inte som konkreta personer, utan snarare som abstraktioner

eller masker.,,65 Att spela iklädd en mask skapar en ny verklighet och nivå av mening.

Maskspelet ger människor med psykopatliknande personlighetsegenskaper möjlighet att

lyckas i näringen.66

En intervjuperson ansåg att: "Människor i finansbranschen är i större ut

sträckning än i andra branscher giriga människor med torftiga liv.,,67 Materialism är

utbredd på finansmarknaden och sammanfaller med en avsaknad av religiositet. Få tro

ende väljer att arbeta på finansiella marknader. 68 Finansn1arknadens aktörer arbetar

mycket, och skänker inte fritidsaktiviteter mycket tid. De väljer att sätta arbetet över

fritiden som en följd av de krav deras eget själsliv ställer på dem att nå framgång. Fi

nansmänniskor är intelligenta människor som är hängivna sitt arbete. Denna fokusering

62 Sombart, Werner, Der moderne Kapitalismus, vol. I, 2, Leipzig: Duncker & Humblot 1919, s. 20
63 38-årige aktiemäklaren Joakim Gasslander intervjuad i Ferrera, Christian, "Mer fritid bättre än högre
lön", Dagens Nyheter, 25 februari 2001, s. Cl.
64 Citat intervjuperson Eos.
65 Asplund, Johan, Essä om Gemeinschaft och Gesellschaft, Göteborg: Korpen 1991, s. 75.
66 Enligt Hare, Robert D., Psykopatens värld: utan samvete; Lund: Studentlitteratur 1997, s. 106 och 115f.
kännetecknas många framgångsrika i näringslivet och finansvärlden i synnerhet av psykopatiskt färgade
personlighetsegenskaper.
67 Citat intervjuperson Friedrich.
68 Exempelvis var endast en av elva intervjupersoner troende. Den tolfte intervjupersonen valde jag till
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medför att de utför sitt arbete väl, vilket i sin tur har både negativa och positiva sidor.

Arbetsgivare, finansmarknad och även den konkreta nytta finansmarknader gör för

samhället gynnas, men finansmänniskor riskerar att göra en personlig förlust. Deras

själsliv hämmas av att de snävar in sig. Deras identitet blir kopplad till arbetet istället

för att de utvecklar sidor av sig själva som inte har med arbetet att göra.

De finansmänniskor som över huvud taget är religiösa har privata trosfö

reställningar,69 vilka intervjupersonerna endast nödtorftigt förmår beskriva. De ger ut

tryck för nutidens fragmenterade privatreligiositet. De anställda är varken sökare, tro

ende eller medlemmar av något religiöst samfund, och trots sin materialism heller inte

hängivna ateister. Ett mått av principlöshet och åtföljande smidighet kan vara av glädje i

finanslivet. Att vara alltför principiell ställer till problem på marknaden. Därför undvi

ker finansmänniskor strikta principer och principiella lockas inte av finansmarknader.

Häradshövding Marcus Wallenberg hade lätt att göra med affärsbekanta, då han saknade

fasta övertygelser10 och Stockholmsbörsens tidigare verkställande direktör Carl-Johan

Högbom beskriver sig själv vara principlös.71

Anställda på finansmarknader är målinriktade. Av den entusiasm för nya

projekt, intresse för sociala aspekter, den naiva entusiasmen inför kick off-möten och

annan "team-building" eller lathet som är vanlig på andra håll i arbetslivet märks inte

mycket här.72 Kallprat är inte populärt. Att ogilla överdriven pratsamhet är typiskt

svenskt.73 På marknaden förborgas känslor inombords.74 Såväl till anställdas numerär

som till mentaliteten är finansmarknaden en manlig miljö. Intervjupersonerna känner

inte efter och är sällan sjuklediga. Många anställda säger sig tilltalas av att finansmark

nader är en hjärtlös miljö varigenom arbetsresultatet blir helt beroende av individens

stor del som en följd av dennes tro.
69 Jfr. Luckmann, Thomas, Das Problem der Religion in der modernen Gesellschaft: Institution, Person und
Weltanschauung, Freiburg: Rombach 1963, s. 57, 72. om hur privata trosföreställningar ersätter traditio
nell religion.
70 Gårdlund, Torsten, Marcus Wallenberg 1864-1943: hans liv och gärning, s. 93
71 Högbom, Carl-Johan, OM Stockholmsbörsens verkställande direktör intervjuad i Engzell-Larsson,
Lotta, "Börschef utan makt", Veckans Affärer, nr. 21, 25 maj 1999, s. 17.
72 Se även Mlinern, Tomas och Johan Stein, Övertygandets ledarskap: om retorik vid strategiska förändring
ar, Lund: Studentlitteratur 1999, s. 68,101 om denna naiva entusiasm inför aktitiviteter som kick off
möten.
73 Daun, Åke, a. a., s. 141-4.
74 Abolafia, Mitchel Y., "Markets as cultures: an ethnographic approach", s. 72f.
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förmåga. 75 Finansmarknadens aktörer vistas på arbetsplatsen för att utföra uppgifter;

inte primärt för att trivas. Bekvämlighet samt givande och stimulerande sysslor och ar

betsmiljö prioriteras inte.76 Det asketiska dominerar det hedonistiska under finansmän

niskors arbetstid, där impulser dämpas och kontrolleras i siffror. Denna fokusering gör

att finansmänniskor hinner utföra mycket arbete under sin arbetstid.

Likson1 karriärlystna människor utanför finansmarknader är intervjuper

sonerna målrationella.77 Arbetet har för de flesta människor föga värde i sig, och är ett

medel för att uppnå andra värden. Flertalet intervjupersoner bejakar samtliga av tre

uttalanden sociologen Hans Zetterberg föreslagit som typiska för en instrumentellt ra

tionell inställning till arbetet.78

Finansmänniskor prioriterar yttre manifestationer av framgång på bekost

nad av inre förutsättningar för lycka. För att nå de senare krävs att individen tar sig tid

att reflektera över vad denne verkligen vill. De värderingar som hör den inre världen

till prioriteras med andra ord lägre än yttrevärldsvärderingar.79 I och med behovet att

spänna och koncentrera sig för att vinna framgång tidigt i karriären delar sig personlig

heten. Yngre kan lättare motivera sig till att snäva in sin intressesfär. De senare är ofta

hungriga på framgång och måste i syfte att uppnå sådan fokusera sig och inte begrunda

arbetets avigsidor. 80

75 Män som arbetar på finansmarknader kan, genom den arbetsinsats de ger och alltefter den begåvning de
besitter, påverkar sin inkomst och sin livssituation. Detta tilltalar människor med självförtroende.
76 Abolafia, Mitchel Y., a. a., s. 73.
77 Weber, Max, "Wirtschaft und Gesellschaft", s. 4 om hur utbredd målrationaliteten är bland människor
på börser.
78 Frågorna var "Om jag får ett bättre bud byter jag jobb och kanske yrke." "Jag placerar mitt kapital där
det ger störst avkastning." "Jag flyttar gärna från den här stan om jag får bättre jobb någon annanstans."
Zetterberg, Hans L. m. fl., Osynliga kontrakt: en studie i 80-talets arbetsliv, Vällingby: Sv. inst. för opini
onsundersökningar (SIFO) 1984 (1983), s. 31.
79 Yttrevärldsvärderingar karakteriseras av att yttre manifestationer av framgång prioriteras. Framträdan
de bland inrevärldsvärderingar är däremot existentiella och inre förutsättningar för lycka. För inrevärlds
värderingar och yttrevärldsvärderingar se Ibid, s. 25. Flertalet finansmänniskor uppvisar också extroverta
beteendemönster. Se Jung, Carl Gustaf, "Psychologische Typen" i Gesammelte Werke, vol. 6, Ziirich:
Walter 1960, s. 360-405 om extroverta personlighetstyper.
80 Unga yrkesverksamma är mer måna än studenter om att företagskulturen uppmuntrar en balans mellan
arbete och fritid. (Universum, Pressrelease Universum Young Professional Survey Sverige,
http://www.universum.se/Download.asp?id= 258Universum
Young Professionai Survey_Sverige.pdf, s. 2;, nedladdad 27 september 2001; Universum, Press release
FöretagsBarometern 2001 -Ekonomstudenter,
http://www.universum.se/Download.asp?id=242&PressreleaseFB_Ekonom2001.pdf, s. 1, nedladdad 27
september 2001; Universum, Press release FöretagsBarometern 2001 - IT-studenter,
http://www.universum.se/Download.asp?id=242&PressreleaseFB_IT2001.pdf, s. 1, nedladdad 27 sep-
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Finansmänniskor är instrumentalister som överför instrumentella normer

till sin tillvaro utanför arbete. Med åldern börjar vissa emellertid söka egenvärden istäl

let. Med åldern skattar många chefer inomvärldsliga aspekter högre än de yttrevärldsliga

och instrumentella.8l Äldre intervjupersoner upplever ett behov att knyta ihop de bro

kiga trådar som utgör en personlighet; en önskan att bli en hel människa och förkropps

liga allt mänskligt, bli med renässansens ord en uomo universale i kontrast mot arbetets

inriktning mot specialisering.82 Några intervjuade äldre anställda, tillika chefer, uttryck

er en känsla av frustration inför en bristande harmoni mellan personliga ideal och livs

föring. I sin arbetssituation uppfattar de kravatt prioritera bort värden som de vill re

presentera, och fylla sina liv med. Ett utifrån pådyvlat tvång att visa att man har dröm

mar och ideal om att göra något annat kan spela in; i synnerhet inom en näring där de

anställda besitter tillräcklig utbildning och inkomst för att göra vad de vill. En förvän

tan om att vilja något annat byggs upp i samspel mellan det inre och det yttre livet. I en

tid av små berättelser och individualism kan visionen att individen skulle kunna leva,

och vara ämnad för, ett annat bättre liv än det hon lever, träda i gamla utopiers ställe.83

Den sociala ingenjörskonstens nit att skapa en bättre och mer rationellt ordnad värld

har fallit i ond jord. I sin brist på realism kan sådana individuella drömmar och gamla

ideologier vara varandras likar.84

Varför hög inkomst?

Detta avsnitt behandlar den höga inkomsten på finansmarknader och varför inkoms

terna där är så enastående höga. 1998 uppgick den genon1snittliga lönen för anställda vid

tember 2001; Universum, Press release FöretagsBarometern 2001 - Teknologer,
http://www.universum.se/Download.asp?id=242&PressreleaseFB_Teknolog2001.pdf, s. 1, nedladdad 27
september 2001.)
81 Zetterberg, Hans L. m. fl., a. a., s. 168ff.
82 Se Smith, Adam, An inquiry into the nature and causes ofthe wealth ofnations, vol. 1, London: Methuen
1961 (1776), s. 302f. om hur den under hela industrialismen tilltagande specialiseringen avarbetsinnehållet
krymper personligheten.
83 Habermas, Jiirgen, Strukturwandel der Öffentlichkeit: Untersuchungen zu einer Kategorie der burgerlichen
Gesellschaft, (Darmstadt) Neuwied: Politica 1974 (1962), s. 184-193. Se även Lyotard, Jean-Francois, a. a.,
s. 63 om de små berättelser som trätt i de stora ideologiernas ställe. Gemensamt för stora berättelser är att
de beskriver samtiden som en punkt längs en rak linje av framsteg in i framtiden.
84 Sennett, Richard, The Fall ofPublic Man, Cambridge: Cambridge University Press 1976, passim.
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fondkommissionärer i Sverige till drygt 800 000 kronor. 8s Urvalet inkluderar dessutom

receptionister och back office-personal som är mer normalt avlönade, och inte befinner

sig i fokus för föreliggande undersökning. Finansmarknadens anställda har inte bara

mycket hög, utan även snabbt växlande inkomst; inte minst till följd av ett stort inslag

av bonus och vinstandelar.

Finansmarknaden är en individualistisk kultur med prestationsbaserade

belöningssystem. De flesta intervjupersoner önskar också belöningssystem av sådant

slag. Bonussystem upprätthålls på finansmarknaden eftersom att en anställd som preste

rar utöver det vanliga kan tjäna in mångdubbelt mer än andra. Inkomstspridningen mel

lan de anställda är mycket stor, vilket ger låg solidaritet mellan anställda.86 Att hjälpa

varandra blir däremot inte omöjligt. Kolleger förväntar sig liknande hjälp tillbaks en

annan gång.

Flera intervjupersoner hävdade något liknande att: "Lönerna i finansnär

ingen är relativt sett alltför mycket högre än exempelvis för sjuksköterskor" .87 Det är

emellertid inte någon sådan rättviseaspekt som är avgörande för hur löner bör sättas

enligt intervjupersonerna, utan marknadsmekanismen som i längden skall tillförsäkra

näringslivet rättvisa löner.88 De anställda uppfattar sig förtjäna sina höga löner indirekt

och de anser att lön efter intjäning åt arbetsgivare är en rättvis belöningsgrund. De anser

att existerande inkomstnivåer och inkomstskillnader bör accepteras.

Många intervjupersoner är unga eller anser sig inte kunna ägna tillräcklig

tid åt en familj. Flertalet anställda på finansmarknader är liksom andra driftiga individu

85 Lindsten, Per Olof, "Lyxkryssningen", Veckans Affärer, nr. 21,18 maj 1998, s. 40-47.
86 Likartad lön är generellt sett ett kitt mellan anställda, liksom ett materiellt jämlikt samhälle allt annat
lika har högre grad av tillit mellan medborgarna. (Knack, Stephen; Keefer, Philip, "Does Social Capital
Have an Economic Payoff? A Cross-Country Investigation", Quarterly Journal ofEconomics, nr. 4, vol.
112, 1997, s. 1278f., 1284.)
87 Citat intervjuperson Astolf
88 Om marknadsliberala föreställningar bland anställda på finansmarknader genom historien se Cassis,
Youssef, Les banquiers de la City af'epoque Edouardienne (1890-1914), s. 311; North, Douglass C. och Bar
ry Weingast, a. a., s. 159-163.

Finansmänniskor låter emellertid inte denna grunduppfattning komma till uttryck i sitt
arbete. De röstar på och sympatiserar åsiktsmässigt med moderaterna eller kanske folkpartiet, men hop
pas utifrån sin arbetssituation att socialdemokraterna segrar i riksdagsval, med den stabilitet som fortsatt
maktinnehav för ett enda parti, som inte tvingas till alltför mycket kompromisser innebär. Socialdemo
kraterna har visat sig kunna styra stabilt i decennier. Finansmänniskor väljer vad som är kortsiktigt bäst i
arbetet.
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alister karriärslystna och villiga att flytta varthelst ett arbete med högre inkomst och

mer stimulerande arbetsuppgifter står i utsikt. 89 Finansmänniskor kan lockas av arbete i

London och New York som en följd av det intressanta att arbeta på en långt större

marknad, med större högre omsättningssummor och inkomster. Finansmänniskor be

sitter internationellt gångbara färdigheter i engelska, och i vetenskaper avskalade från

kulturell bakgrund och barlast som matematik och statistik. De är sålunda beredda att

byta sysselsättningsstad, och är anställningsbara vid finanscentra världen över.90 In

komster på Stockholms finansmarknad måste därför vara någorlunda internationellt

konkurrenskraftiga, även om de är långt lägre än vad London och New York kan er

bjuda.

Anställda vid fondkommissionärer tjänar stora penningsummor åt sina ar

betsgivare. Organisationer på finansmarknader är synnerligen beroende av sina anställ

da. Lön och bonus åt anställda är fondkommissionärsfirmors största utgift. Det är tyd

ligt hur nyttig arbetsinsats en enskild anställd utför åt företaget. Detta borgar för höga

inkomster.91 Finansmänniskor lyckas tillskansa sig en sällsynt stor andel av sina arbets

givares intäkter. En fondkommissionärs existens hotas inte sällan om nyckelpersoner

lämnar sin anställning. Finansmarknadens firmor är jämfört med andra branscher

mycket beroende av sina anställda i fler avseenden än detta. En anställds misstag eller

brottsliga handlingar kan äventyra ett helt företags existens, vilket händelser i Barings

Bank och andra finansinstitut vittnar om.

89 Se McClel1and, David, The Achieving Society, Princeton l\TJ: D van Nostrand 1961, s. 318 om att flerta
let driftiga människor har denna benägenhet.
90 Finansmarknader är översållade med anglicismer. Den engelska som används, och blandas in i den an
ställdes modersmål, är en engelska som befriats från sin kulturella kontext och lever ett eget liv, och skul
le i analogi med eurodollar kunna benämnas euroengelska. Svenska finansmänniskor har således nedsatt
förmåga att beskriva sitt arbete på modersmålet. Denna bristande språkkänsla är enligt den engelske filo
sofen Alan Ryan en följd av bristen på humanistisk bildning bland anställda i höga positioner inom när
ingslivet. (Ryan, Alan, Liberal anxieties and liberal education: what education is for & why it matters, Lon
don: Profile 1999, s. 78)
91 Abolafia, Mitchel Y., "Hyper-Rational Garning" Journal ofContemporary Ethnography, nr. 2, vol. 25,
1996, s. 235f.
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Vad gör finansmänniskor med sina inkomster?

Finansmänniskor har hög inkomst. Då blir frågan vad de gör med detta kapital intres

sant. Tänkbara alternativ är att konsumera eller spara med ett visst mål för ögonen, åt

sig själv eller efterkommande. Många finansmänniskor uppger sig lägga merparten av

sin inkomst på hög. Detta kontrasterar bjärt mot den genomsnittlige löntagaren son1

konsumerar nästan hela sin inkomst. En stor andel sparande är naturlig mot bakgrund

aven hög inkomst.92 Att konsumera mångdubbelt mer än andra människor endast i

kraft av att ha mångdubbelt högre inkomst är inte självklart. De som förvaltar pengar

för andra lägger också sina egna på aktier och andra värdepapper. Att ackumulera kapi

tal är naturligt för den som själv är expert på att förvalta och förmera kapital. Med

Schumpeters ord om företagarna: "Aber sie leben luxuriös, weil sie die Mitteln dazu haben,

sie erweben nicht, um luxuriös zu leben."93

Åtskilliga finansmänniskor ackumulerar kapital i brist på bättre använd

ning och investerar tills vidare i avsaknad av mer påkallad konsumtion. Vissa intervju

personer säger sig konsumera sina stora löne- och bonussummor, utan att kunna lägga

stora summor i nya investeringar. De kan ha incitament att inte skryta med de excep

tionella mängder kapital de kan stapla på hög. Åtskilliga intervjuare och läsare skulle

uppfatta de summor finanspersonerna kan spara som oanständigt stora.

Höga inkomster möjliggör tidig pensionering från arbetslivet. Hög lön bi

drar också till att näringen lockar människor med materialistiska värderingar, vilka är

mer intresserade av inkomsten än av arbetet isig.94 Arbetets pekuniära resultat priorite

ras på bekostnad av arbetets innehåll.

De ägande klasserna förråas under postmodernitetens nivellering av livs

mönster.95 En ny sorts elit upplever inte krav från allmänheten på uppförande, utan

92 Se statistik i Henwood, Doug, a. a., s. 7l.
93 "Men de lever luxuöst eftersom de har medel till det. De förvärvar inte för att kunna leva luxuöst."
(egen övers.) Schumpeter, Joseph A., Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, Leipzig 1931 (1911), s. 136.
94 Intervjuperson Lorenzo.
95 Anderson, Perry, The Origins ofPostmodernity, London: Versa 1998, s. 86, 92; Stearns, Peter N., Baule·
ground ofdesire: the struggle for selfcontroi in modern America, New York: New York University Press
1999, s. 168f. Se även Lasch, Christopher, The Revolt ofthe Elites and the Betrayal ofDemocracy, s. 34-49
och Reich, Robert, The Work ofNations. Preparing Ourselves for 2pt·Century Capitalism, s. 219-224, 234f.,
243ff., 268f., 301-315 om senmoderna eliters otrohet inför allmänheten i sina respektive länder. Till dessa
grupper hör personer i ledningen för multinatioJ?ella företag som allt mer saknar nationell, regional eller
lokal kärna,(Palmer, Richard, "Den gränsöverskridande ekonomin som den svenska elitens nya arena",
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avskärmar sig och lever tämligen simpla liv.96 Åsikten att olika sfärer skall separeras och

att affärslivet inte behöver rättfärdigas av normer utifrån är utbredd, och ett tecken på

den ekonomiska elitens tilltagande autonomi. Ibland kan omoraliskt beteende frodas i

avgränsade elitmiljöer, vilket exempelvis 1990-talets kommunpolitikerskandaler visat.

Det patriarkaliskt aristokratiska samhällsansvar, vilket i äldre tider vidhäftade eliter har

avtagit, då alla klasskillnader kritiseras i senmoderna demokratier. Då eliter ändå alltid

finns, blir följden av nivelleringen att nya eliter tar mindre ansvar. I synnerhet unga vill

varken styra eller styras.97 Makt anses vara anskrämligt och skall därför helst döljas.98 I

synnerhet i Sverige avkrävs människor med makt vanlighet. Som Jase Ortega y Gasset

konstaterat, är den moderna människan van att misstro auktoriteter och aldrig vädja till

dem.99

Trots de möjligheter till raffinemang som rikedom ger är dagens finans

människor inga renässanskapitalister som ägnar sig åt mecenatverksamhet eller an

stränger sig för att försköna världen till medmänniskans fromma. Kapitalister förmår

inte avnjuta sina rikedomar mer än människor med ringare inkomster förmår. I motsats

till hur antikens aristokratier och italienska renässanskapitalister tog rikedomar i an

språk för att bekosta magnifika spektakel,100 väljer dagens kapitalister att förvalta sina

rikedomar i komplicerade portföljstrategier. Så gör allt fler människor, då privata för

mögenheter expanderar samtidigt som arbetstiden fortsätter att krympa.

Åtskilliga på finansmarknaden tjänar så mycket, och har alltför lite fritid

eller intressen för att kunna nyttja hela sin inkomst. På finansmarknaden försvåras de

njutningar som höga inkomster gör möjliga. Få finansmänniskor är livsnjutare. Livsnju-

Historisk Tidskrift, Stockholm, nr. 4, vol. 117, 1997, s. 727-765.) samt aktieägare som utan hänsyn till land
köper värdepapper som de antar skall ge högst avkastning.
Finansvärlden har under lång tid tagit föga nationella hänsyn. Redan under 1800-talet var finansvärlden i
London relativt oberoende av den nationella ekonomin, och hade närmare anknytning till den interna
tionella konjunkturen. (Wiener, Martin]', English culture and the decline o/the industrial spirit 1850-1980,
Harmondsworth: Penguin books 1985, s. 145)
96 Bo1tanski, Luc och Eve Chiapel1o, a. a., s. 103-211f., 685 om det eliter över gränser delar och hur eliter
skiljer ut sig från de breda folklagren. Detta är inget nytt fenomen men var mindre uttalat under de na
tionalistiska 1800- och 1900-talen.
97 Andersson, Åke E.; Thomas Fiirth och Ingvar Holmberg, lO-talister. Om värderingar förr, nu och i
framtiden, s. 60f, 181 och 191.
98 Bo1tanski, Luc och Eve Chiapel1o, a. a., s. 122.
99 Ortega y Gasset, Jose, La Rebellion de las masas, Madrid: Revista de Occidente en Alianza Editoria11981
(1930), s. 88ff.
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tare väljer andra yrken, där anställda ges tid att utveckla intressen utöver arbetet. Av

den anställde krävs, både för att lyckas i arbetet och accepteras inom nätverket, ett

strängt fokus på arbetsuppgifterna, som inte tillåter dem att blicka åt sidan. Den stor

slagenhet finansn1änniskors inkomster ger möjlighet till tolereras heller inte i jantemen

talitetens Sverige. Den storslagenhet finansmänniskors inkomster ger möjlighet till tole

reras heller inte i jantementalitetens Sverige. Det finns gränser för hur mycket lyx en

individ kan omge sig med och fortfarande tillhöra en grupp. Den individ som närmar

sig gränsen för vad som accepteras hotas av uteslutning. Dessa gränser är snävare i ett

land som Sverige, som hittills varit etniskt, kulturellt, men allra viktigast materiellt ho

mogent.I01 För att stävja allmänhetens avundsjuka förbjuder exempelvis Swedbank

Fondkommission sina anställda att avslöja sina bonusinkomster. Finansmänniskor visar

sina inkomster endast internt inför gelikar, som vill och vågar jämföra sig med var

andra. Där hotas de anställda inte av avundsjuka från en allmänhet med avsevärt lägre

inkomster, utan stimulerar varandra till en fortsatt tävlan de trivs med. Finansmänni

skor har gemensamma spelregler som gör deras jämförelse med varandra lockande, en

kel och smärtfri.

Utöver att ackumulera kapital väljer finansmänniskor, liksom männi

skor i allmänhet, inom sitt sociala sammanhang konventionella utlopp för sin kapacitet

att konsumera. 102 Finansmänniskor köper IT-saker, spelar golf och reser långt bort, dyrt

och intensivt till exklusiva badorter. Att använda n1ycket pengar på ett meningsfullt sätt

är svårare än om inkomsterna endast precis räcker till livets nödtorft. Finansmänniskor

avlägsnar sig från basbehoven och lägger pengar på lyx eller investeringar för maximal

avkastning. Flertalet anställda på finansmarknader som tjänar mycket pengar lägger

relativt oreflekterat på hög.

Flertalet intervjupersoner uppger en arbetstid som med råge överstiger

en normal arbetsvecka. Alla uppger mer än normal fyrtiotimmarsvecka; vissa avsevärt

mer. 65-70 timmars arbete per vecka är normalt. Flertalet människor på finansmarkna-

100 Petronius Arbiter, Satyricon, Lund: Sv. vidifon 1969 (gr. orig. omkr. 50 e. Kr.), s. 38-102.
101 Daun, Åke, a. a., s. 79, 219f.
102 Bourdieu, Pierre, La distinction: critique sociale du jugement, Paris: Ed. de minuit 1979, s. 216, 406 om
hur aktörer konstruerar vad som i deras specifika, sociala sammanhang är konventionella konsumtions
mönster.
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den lägger heller inte ifrån sig arbetet då de går hem från arbetet. "j ... / det tar tid att

slappna av när man kommit hem. Man fortsätter att tänka på marknaden eftersom New

York stänger först kl tio på kvällen.,,103 Intervjupersonerna lever med jobbet även på

fritiden; delvis på grund av att de upplever arbetet som stimulerande och uppfattar att

det är nödvändigt att arbetet inkräktar på fritiden för att kunna utföra ett bra arbete.

"Det finns en tyst överenskommelse att man mot den höga lönen skall vara tillgänglig

jämt. Att det ringer mitt i natten eller måste avbryta sin bröllopsresa är inte helt otro

ligt." 104 Arbetstiden är lång och arbetet blir synonymt med livet. 105 Livet utanför arbetet

skuggas av yrkeslivet, även om intervjupersonerna nyttjar fritiden effektivt. lOb Delvis på

grund av att de anställda arbetar mycket har de inte tid eller ork att utveckla sin fritid.

Många anställda i högavlönade karriärsyrken kan vara fantasilösa i sin användning av

inkomster. "Livet utanför arbetet är ganska fattigt. j ... j Arbetstiden är lång, så arbetet

blir synonymt med livet." 107 Få besitter eller utvecklar intressen nog att spendera sina

ansenliga inkomster på spännande saker.

Människor på finansmarknader sparar och investerar mer än vad männi

skor i allmänhet gör och förmår. Det första skälet till detta är deras höga inkomst. Det

andra skälet är att de har få intressen och som en följd av sina långa arbetsdagar inte får

tid till eller stimuleras till sådana. För det tredje är de experter på att förvalta.

103 Aktiemäklaren Joakim Gasslander intervjuad i Ferrera, Christian, a. a., s. Cl.
104 Anonym anställd på fondkommissionär i Stockholm, intervjuad i Adamsson, Catrin, "Tala är silver.
Tiga är guld." Fri ekonomi, nr. 4, 1995, s. 26.
105 Att uppfatta arbete som viktigare för självförverkligande, än sociala relationer, är av allt att döma ty
piskt svenskt. (Hendin, Herbert, Suicide and Scandinavia: a Psychoanalytical Study ofCulture and Charac
ter, New York och London: Grune & Stratton 1964, s. 45, 47-50.)
106 Att anställda på finansmarknader ofta tillämpar samma effektivitets- och rationalitetskalkyler på friti
den som på arbetet är symptomatiskt. Att högavlönade borde utnyttja sin fritid effektivt är en tankegång
inspirerad av nationalekonomiska resonemang i Burenstam Linder, Staffan, Den rastlösa välfärdsmänni
skan: tidsbrist i överflöd: en ekonomisk studie, Stockholm: Bonniers 1970 (1969), s. 42-5. Då högavlönades
arbetstid är osedvanligt produktiv, måste de se till att göra även sin fritid produktiv. Annars skulle mar
ginainyttan av den senare understiga marginalnyttan av den förra. En rationell individ skulle då skära ned
på fritiden och arbetet.
107 Citat intervjuperson Friedrich.
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Inkomsten och status

Många personer på finansmarknader uppfattar att inkomster ger status och medger ett

stort intresse för pengar. Som en intervjuperson formulerade sig: "De som arbetar på

finansiella marknader är oftast mer intresserade av pengar än andra människor är."lo8

Detta pekuniära intresse är en avgörande faktor för vilka som söker sig till finansmark

nader, där de flesta värderar inkomst högre än trygghet i arbetet. Intresset för pengar

stegras av daglig kontakt med de oerhörda penningsummor som människor på finans

marknader hanterar. En önskan att mäta sig och erövra ny rikedom utmynnar i kvanti

tativt mätbar framgång. Detta sanlmanhänger med att finansmänniskor uppvisar en

vilja till konkurrens och tävling. 109 Många av mina intervjupersoner har en vilja att seg

ra utan att nyttja frukterna därav. Snarare än att utnyttja sina inkomster, eftersträvar

finansmän den status det innebär att, genom ett väl utfört arbete, ha vunnit och tjänat

pengar. Finansmänniskor arbetar mycket för att bli omtyckta av sina medmänniskor;

vilka för dessa innebär kolleger. Kolleger på aktiemarknaden konkurrerar med var

andra. 110 Denna tävlan kan liknas vid lek och spel. ll1 Att stå med på de i allt fler fall of

fentliga listorna över de bäst avlönade i fondkommissionärsnäringen utgör ett kvitto på

personlig kvalitet. Pengar står utanför debatt. För den som väl vunnit dem, utgör de ett

oomtvistligt faktum som medger ett kliv uppåt i den sociala rangskalan. 112 I yrken som,

exempelvis på finansmarknaden, har stora löneskillnader och inslag av bonus, är in

komster en avgörande grund för status. I flertalet yrken korresponderar inplacering i

hierarkien mer direkt med lönenivån än på finansmarknader. 113

Enligt en av mina intervjupersoner: "På valutamarknaden är det inte

mycket till tävling onl att tjäna mest i lön, utan snarare om att tjäna mest åt företaget.

Det är där som den väsentliga förmågan visar sig. Det är viktigare att visa sig framgångs-

108 Exempelvis intervjuperson Astolf. se även Abolafia, Mitchel Y., Making markets. Opportunism and
Restraint on Wall Street, s. 19.
109 Abolafia, Mitchel Y., "Hyper-Rational Garning", s. 240f. Om finansmänniskors vilja att tävla vittnar
Hubbard, Denise, optionshandlare i Chicago, intervjuad i Tjeder, Johan, "Disciplin som koncept", Op
tion, nr. 1, årg. 1,2001, s. 6, 8 och Noroozi, Yalda, börsmäklare Avanza, intervjuad i "Folkradion", Sve
riges Radio P3, 25 januari 2001.
110 N oroozi, Yalda, börsmäklare Avanza, intervju.
111 Abolafia, Mitche1 Y., "Hyper-Rational Gaming" , s. 240f.
112 Schumpeter, Joseph A, a. a., s. 138f.
113 Abolafia, Mitche1 Y., a. a., s. 244.
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rik i arbetet, än att tjäna mycket pengar åt sig själv.,,1I4 En annan intervjuperson säger

sig vara villig att växla en del av lönen i utbyte mot större framgång på arbetet. lIS Den

personliga intäkten blir en vittnesbörd.1I6 Pengar som den anställda tjänar åt arbetsgiva

ren är ett tydligare kvitto på duglighet än ersättning den anställde erhåller för egen del.

Många offrar sig för arbetets skull i syfte att arbetet skall bli väl utfört. Denna känsla för

plikt är inte lika stark som viljan att visa sig bra och värdig, genom att lyckas med det

arbete den anställde är satt att utföra. Arbetsgivare konkurrerar i att kunna ge sina an

ställda höga ersättningar som ger fondkommissionären hög status.

Rikedom och framgång är på finansmarknader än mer än inom andra livs

sfärer ett medel att nå hög status. Bland anställda på fondkommissionärer skapar in

komst och personlig karisma status. En amerikansk obligationshandlare påstod att: "[på

finansmarknader] Whatever money you make is what you're worth."l1l Som ovan nämnts,

hävdar n1ånga att de hellre visar sig kompetenta på arbetsplatsen än tjänar pengar åt sig

själva. Denna prioritering kan den som har mycket god inkomst kosta på sig. Framgång

innefattar här såväl vad den anställde uppnår åt sig själv som vad denne skänker firman.

Den som ger firman framgång höjer sin egen bonus, och kan på arbetsplatsen skina i

glansen av att ha gynnat firman. Därtill erhåller den anställde i förlängningen personlig

förtjänst av att hela firman utvecklas gynnsamt. Att arbeta på ett framgångsrikt företag

skänker status, i synnerhet för den som tillhör dem som utmärkt sig på företaget.

För intervjupersonerna är prestation liktydigt med ersättning, vilket är lik

tydigt med status och arbetsglädje. Alla dessa är sammanvävda. I finansvärlden kan nå

gon likt Mats Qviberg hävda att: "Ärligt talat vill alla bli rika, ligga i den översta byrå

lådan, men det är tabu att tillstå det öppet/...I i ökad rikedom finns en tillfredsställelse,

ett bevis på att man har lyckats. Att känna det är viktigt för alla." 118 "Alla människor

har ett behov av att bli bekräftade och pengar är ett kvitto på att man varit duktig" .119

114 Citat intervjuperson Johan.
115 I detta yrke leder framgång till hög inkomst med mer automatik än vad som är fallet i andra yrken.
Konflikten mellan målen framgång i yrket och hög inkomst blir sålunda liten.
116 Se även Schumpeter, Joseph A., a. a., s. 138 och Solomon, Robert C., a. a., s. 44
117 Abolafia, Mitchel Y., "Markets as cultures: an ethnographic approach", s. 73.
118 Investmentbolagsdirektören och den tidigare börsmäklaren Mats Qviberg citerad i intervju med Kan
tor, Jan, "En kvitto på personlig framgång", Dagens Nyheter, 22 december 1998, s. B14.
119 Mats Qviberg citerad i intervju med Lindstedt, Gunnar, ))-68 gav oss moraliska värderingar", Svenska
Dagbladet Näringsliv, 14 februari 2000, s. 18.
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Finansmänniskor tror att alla, åtminstone i höga positioner i yrkeslivet, tycker som de,

men inte vågar tillstå detta då de i avsaknad av den individualistiske höginkomsttagarens

självständighet måste anpassa sig till omgivningen. De antar att framgång innebär klar

syn och mod. Detta är ett uttryck för hur finansmänniskor uppfattar sig som cyniskt

klartänkta. De är meritokrater och anser att marknaden utför en rättvis vägning av

människors kvaliteter. Som Hayek beskrivit är det endast delvis sant att marknaden

skulle förmå att utföra en sådan vägning. I vilket utfall en aktör får på marknaden ligger

även ett väsentligt element av slump.12o

Många intervjupersoner hävdar att de skulle byta sysselsättning on1 deras

lön sänktes avsevärt; exempelvis med hälften. Detta svar är intressant, då de flesta män

niskor gärna framställer sig som idealistiska. Att en individ säger sig vara villig att arbeta

för en lägre lön än den denne har, oavsett om denne i verkligheten skulle acceptera en

lägre lön eller inte, ger ett sådant idealistiskt intryck. Finansmänniskor är föga hänfallna

åt idealism. Många som arbetar på finansiella marknader anser att avsaknad av idealism

är en dygd. 121 Finansmänniskor uppfattar att moral ofta döljer falskhet, och medger

själva en dos materialism. 122 Med hjälp aven sådan cynisk inställning kan de anställda

signalera sin sakliga fasthet i yrkesutövningen.

Pekuniär tävlan

En anställd är inte endast en maximerande individ, utan binds av det kollektiv denne är

del av på arbetsplatsen. 123 Flertalet människor har vänner med en förmögenhet av likar

tad storlek. Detta gäller i mycket hög utsträckning finansmarknadens anställda. Fi

nansmänniskor är höginkomsttagare och personer i deras bekantskapskrets likaså. En

anställd på finansmarknaden hävdade att: "Om du äger tjugo miljoner och bor i ett om

120 Hayek, Friedrich, Det stora misstaget: socialismens felslut, Stockholm: Ratio 1990 (eng. orig. 1988), s.
101.
121 Detta stämmer väl överens med min iakttagelse att bland Handelshögskolans studenter hör de med
studieinriktning mot finansmarknader till de som mest hyllar den egna nyttan, medan många andra eko
nomistudenter är mer ovilliga att skylta med denna uppfattning.
122 Qviberg, Mats, investmentbolagsdirektör, tidigare börsmäklare, intervjuad i Kantor, Jan, a. a. och
intervjuperson Hilma.
123 Se även Whyte, William Foote et al, Money and Motivation, New York: Harper och Brothers 1955, s.
1-38.
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råde där alla har ännu mer känner du dig inte tillfredsställd, du vill ha mer för att bli

som alla andra." 124 Det omgivande kollektivet vid finansmarknader förväntar sig att alla

anställda söker bästa möjliga inkomst. De som inte tjänar mycket uppfattas som miss

lyckade i den konkurrenskultur som råder på finansmarknaden. Med Abolafias ord:

"I ...f it is not the money itselfthat is important, rather it is the status and approval it brings

amongpeers that is at the heart o/the identity.,,125 Mönstret accentueras av att finansmän

niskors bekantskapskrets ofta är koncentrerad till finansiella marknader. Av gammal

tradition har bankirer haft vänner främst inom bankirnäringen.126 Den som har rika

vänner med hög inkomst sätter krav på att själv tjäna penningsummor, vilka vida över

stiger normala önskningar och en normal inkomst. 127 En tävling pågår bland toppfigu

rer i näringslivet om att tjäna mest pengar. 128 Jämlikar tävlar internt, men hemlighåller

sin inkomst utåt. 129 En intervjuperson hävdade att: "Det är viktigare internt i branschen

hur mycket man tjänar, än utanför det här kollektivet 1.../ Om en hög lön i branschen

skulle vara en miljon, skulle jag vara nöjd med det. Var den tio miljoner och man tjäna

de två, skulle man fråga; varför tjänar inte jag tio miljoner?"l30 Vissa intervjupersoner

liknar sitt arbete vid idrott. Materiella jämlikar jämför sig med varandra.

Thorstein Veblen benämnde detta pekuniär tävlan. l3l Denna tävlan inträder bland dem

som med råge klarar sitt uppehälle. Vissa som befinner sig i denna situation förlorar det

djupt mänskliga draget att oavlåtligen sträva efter att säkra det dagliga uppehället. Kam

pen för överlevnad trivialiseras.

Liksom andra svenskar lider finansmarknadens aktörer trots sin materiella

124 Ekonomen och psykologen Jan Peter Hallmark om anställda på finansmarknaden intervjuad i, Lerner,
Thomas, "Irrationella beslut styr ekonomin", Dagens Nyheter, 4 januari 1999, s. B 14.
125 Abolafia, Mitche1 Y., a. a., s. 73.
126 Cassis, Youssef, Les banquiers de la City al'epoque Edouardienne (1890-1914), s. 254, 298.
127 Simme1, Georg, "The Poor" (ty. orig. 1908), i On Individuality and Social Forms, Chicago: University
of Chicago Press 1971, s 172f.
128 Exempelvis skulle bankiren och finansmannen Louis Fraenckel ha upplevt sitt förvärvsliv som en
sport.(Benckert, Robert, Benckerts testamente: konfidentiella anteckningar angående Bankinspektionens
verksamhet, utg. genom Ernst Söderlund, Stockholm: Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter
rörande Skandinaviens historia 1976, s. 102.)
129 Hedlund, Ewa, "Finansiell brain-drain", Veckans Affärer, nr. 39,21 september 1998, s. 34.
130 Citat intervjuperson Hilma. Se även positionalitet i Hirsch, Fred, Social limits to growth: Cambridge,
Mass.: Harvard U.P. 1976, s. 5, 52f.
131 Veblen, Thorstein, The Theory o/the Leisure elass, London: Macmillan 1918 (1899), s. 22-34.
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framgång av avund, som i kristen tradition räknats som en dödssynd. 132 Den som är rik

har färre att vara avundsjuk på, och tillfredsställer sin tävlingslusta i kamp med jämli

kar. Om de inte jämförde sig med andra inom branschen, utan med andra människor,

skulle strävan uppåt mot högre inkomster rimligen minska, då anställda i fondkommis

sionärsbranschen redan har exceptionellt höga inkomster. 133 Denna tävlan går under

namnet pekuniär, då den går ut på att tjäna just pengar; inte objekt. Det rör sig om en

form av den abstrakta girighet som jag skall återkomma till. Många saknar avsikt att

spendera de pengar de tjänar, utan söker tillfredsställelsen av att ha utfört arbetsuppgif

ter som hyllas inom fältet, samt den handlingspotential och statuskänsla en förmögen

het medför.

En hög inkomst bidrar till en känsla av maktinnehav. Individen uppfattar

sitt värv som mer meningsfullt i fall denne förmår påverka sin omgivning. Likväl utgör

inkomster för finansvärldens människor främst en objektiv måttstock på framgång.

Den förmögne finansaktören har en nykter inställning att vilja kalkylera vad de kan få

för sina pengar, men njuter föga av att kunna få inflytande. Pliktkänsla inför arbetsgiva

ren blandas med egennyttigt utnyttjande av arbetet för att, genom framgång i arbete,

kunna visa sig framgångsrik inför medmänniskor.

Abstrakt girighet och pekuniär tävlan är inte de enda bevekelsegrunderna

för finansmänniskor. Jämsides med viljan att få pengar och de möjligheter dessa ger,

samt inkomstens tecken på framgång, föreligger ett tredje skäl till att många finansmän

niskor har hög arbetsmoral. De "1...1 betraktar den materiella välfärden mer instru

mentalt, som en förutsättning för n1er kvalitativ välfärd." 134 Med en intervjupersons ord:

"Arbete är en förutsättning för att kunna göra roliga saker." 135

132 Se Daun, Åke, a. a., s. 58, 244 om hur avund är den egenskap flest svenskar anser hör till det typiskt
svenska. Att dessa enkätsvar är ett gott argument ger Daun själv skäl till att tro: "Att avvisa stereotypier
som värdelösa fördomar har väl närmast blitt ett slags jargong. I själva verket träffar dessa många gånger
rätt. Tillförlitligast är självstereotypierna, alltså föreställningar om den egna gruppen, även om det då
finns en tendens till självförhävelse. Självstereotypin är ibland fördomsfullt osann, men den är framför
allt osann i sin egenskap av generalisering. Det heter t ex att svenskar är blyga, som om alla svenskar alltid
vore blyga, i alla situationer. Som tidigare påpekats finns det en stor spännvidd inom varje befolkning."
(Ibid, s. 57f.)
133 På ett liknande sätt konkurrerar andra extrema grupper i den egenskap som gör dessa grupper extrema.
Exempelvis konkurrerar anorektiker med varandra om att väga minst.Gonsson, la, Som en månblomma:
roman, Viken: Replik 2000, s. 38.)
134 (Kursivering i orig.) Citat från Ödman, Per-Johan, a. a., vol. II, s. 609 om människor i allmänhet.
135 Citat intervjuperson Amanda.

93



Abstrakt girighet

En anonym börsmäklare avslöjade att: "För att vara mäklare... , man måste älska peng

ar." Filosofen Robert Solomon har myntat begreppet abstract greed, abstrakt vinnings

lystnad.136 Denna girighet skiljer sig från vanlig girighet så till vida att abstrakt girighet

saknar reella objekt för sin önskan. Den abstrakt girige åtrår pengar och vill demonstre

ra sin ekonomiska kapacitet, snarare än äga, medan den i normal mening, eller konkret,

girige åtrår faktiska objekt. Abstrakt girighet innebär en vilja att inneha potential att

tillvälla sig objekt. 137 Denna potential i pengar har individen ofta inte tanke på att reali

sera. Bland finansaktörer är intresset för konkreta objekt mindre än viljan att generera

affärer och stora penningsummor. 138 I åtskilliga fall saknas något uttalat mål utöver rö

relsen vidare.

Abstrakt vinningslystnad är en tom strävan som avviker från det naturligt

n1änskliga. Att tjäna pengar får ett egenvärde, utan annan motivering. Detta beteende

kan individen tIllägna sig i en viss livssituation. Med Robert Solomons ord: "It is 1 .. /

not even the money but the sheer numbers themselves - that counted... I have called this phe

nomenon, this greed without desire, abstract greed." 139 Önskan att förfoga över föremål

domineras av själva känslan att pengar kan nyttjas till mycket. 140 Penningsummor inne

håller ren möjlighet. De skänker frihet och en flora av handlingsalternativ. Objekt där

emot karakteriseras av att vara fixt färdiga. Föremål bär på ändlighet, medan penning

summor sträcker sig mot det oändliga. 141 Med sociologen Georg Simmels ord: "Das ab

strakte Charakter des Geldes, die Entfernung, in der es sich an undfur sich von jedem Ein

zelgenuJS hält, begunstigen eine objektive Freude an ihm, das Bewustsein eines wertes, der

uber alle einzelne und persönliche Nutzniej?ung weit hinubergreift."142 Marginalnyttan av

136 Salomon, Robert C., a. a., s. 34-38.
137 Ibid, s. 35.

138 Se Schumpeter, Joseph A., a. a., s. 138 om denna egenskap hos entreprenören. Om att finansmänniskor
till stor del är entreprenörer se Schumpeter, Joseph A, The Theory ofEconomic Development. An Inquiry
into Profit, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle, Cambridge: Harvard University Press 1934 (ty.
orig. 1911, avsnittet saknas emellertid i den tyska originalutgåvan), s. 75; Abolafia, Mitchel Y., Hyper
Rational Garning, s. 242; Abolafia, Mitchel Y., "Markets as cultures: an ethnographic approach", s. 72.
139 Salomon, Robert C., a. a., s. 3Sf.
140 Simmel, Georg, Philosophie des Geldes, s. s1f. Simmels kategori "girigbuk" är en person som lider av
vad vi här kallar abstrakt girighet.
141 Ibid, s. 216, 219 och 329.
142 Ibid, s. 246.
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pengar avtar inte lika hastigt som marginalnyttan av bröd och andra livsnödvändighe

ter. "En girigbuk får aldrig sitt lystmäte av guld, men varje människa som får så mycket

bröd hon vill kommer förr eller senare få nog därav", som Simone Weil insåg. 143 Pengar

är ett mål i sig för många finansaktörer. Den rationalistiskt kalkylerande individualisten

föredrar okroppsliga penningsummor framför sinnliga objekt. 144 Abstrakt vinningslyst

nad kännetecknas aven gränslöshet som inte avtar med inkomster och förmögenhet.

Vanligtvis mättas emellertid denna hunger med åldern.

Många anställda på finansiella marknader har abstrakt vinningslystnad

som en drivkraft. Den som sysslar med abstrakta ting som värdepapper och pengar kan

gripas av sådan girighet. I synnerhet intervjupersoner som är äldre och har hög lön till

står den höga inkomstens stora betydelse. Bland mina intervjupersoner tycks de äldre

vara mer frispråkiga mot mig och även uppriktiga mot sig själva. Sålunda finns anled

ning att tro att girighet är lika utbredd i alla åldersgrupper på finansmarknader. I mot

sats till många andra svenska yrkesgrupper anses bland finanspersoner stora inkomster

inte vara något att hymla med eller skämmas för. Endast den som inte har en fientlig

uppfattning till att människor kan tjäna stor profit på sitt arbete väljer detta yrke. Fi

nanspersoner hanterar betydande penningsummor och tjänar mer än andra. På finans

marknader är materialism en ständigt närvarande del i småpratet, vilket upprätthåller

materialism i mentaliteten. De anställda intalar varandra värdet av girighet. Girighet

uppstår och konserveras genom möten inom nätverket.

Genomsnittsåldern bland aktiemäklare ligger strax under 35. 145 Intervju

personerna var som nämnt mellan 24 och 47 år gamla. I en normal population av sam

ma ålder, skulle de flesta antagligen besvara frågan vad de tror sig göra om ett tiotal år

med att de kommer att arbeta med något liknande det de för tillfället ägnar sig åt. Bland

anställda på finansmarknaden svarar vissa att de kommer att ha dragit sig tillbaka från

143 Weil, Simone, Att slå rot, Skellefteå: Artos 1994 (fr. orig. 1949), s. 16.
144 Daun, Åke, a. a., s. 128.

145 De anställdas låga ålder antyds av styrelsernas ålder. Bland alla börsföretag placerade sig 1997 två av de
endast tre börsnoterade fondkommissionärerna bland de allra yngsta styrelserna. Matteus Fondkommis
sion hade allra yngst styrelse, medan fondkommissionären Nordiska Holding placerade sig på nionde
plats. (Orstaciius, Olof, "De gamla på börsen", Stock Magazine, nr. 1, vol. 1, 1997, s. 13)
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yrkeslivet, när de väl har tröttnat eller tycker sig ha tjänat tillräckligt mycket pengar.146

Denna mycket mänskliga inställning är n10tsatt den som skisserats ovan kring abstrakt

vinningslystnad. Pension är ett relativt begrepp i dessa sammanhang. Många på finans

marknader lämnar sitt yrke tidigt, men fortsätter att placera kapital; främst för egen

räkning.

Kallelsen

Det råder en konflikt mellan arbetet som en kallelse och strävan att tjäna stora pengar.

Flertalet intervjupersoner skulle välja att arbeta även om de klarade sig materiellt utan

arbetsinkomsten. Anställda vid finansmarknader uppfattar sitt arbete som en ytterst

viktig identifikationsfaktor. Finansmänniskor är mer engagerade i sina arbeten än

många andra är. 147 I ett internationellt perspektiv vill många svenskar arbeta även om de

så inte behöver för sin försörjnings skul1. 148 Svenskar i synnerhet,149 men även männi

skor i andra protestantiska länder är benägna att identifiera sig med vad de arbetar med.

Den som byter syssla eller helt överger arbetslivet riskerar att förlora sin identitet. Mina

intervjupersoner uttrycker med andra ord en typiskt svensk åsikt, om än i förhöjd ut

sträckning så.

Lejonparten av mina intervjupersoner uppfattar att den som är rik inte är

skyldig att arbeta. I övrigt uppfattar de liksom 1600-talets puritaner att människor har

en plikt att arbeta. Trots att finansmän hävder att de själva bör arbeta under alla om

ständigheter ställer de generellt sätt inte hårda n10raliska krav på andra människor. Själ

va är de ju både individualister och elitister.150 En analytikers uttalande om medial

uppmärksamhet för finansmarknaden: "Sannolikt är det för mycket begärt att medierna

146 Å andra sidan ville i en gallupundersökning 1999 endast två av tio svenskar arbeta tills de fyller 65 år.
På så vis är finansmänniskor inte originella.
147 Om det låga engagemang exempelvis flertalet lågkvalificerade industriarbetare lägger i sina arbeten
genom en instrumentell syn på sitt arbete se Palm, Göran, "Bokslut från LM" (1974), s. 240ff., i LM
böckerna, Stockholm: Författarförl. 1977 och Berglund, Tomas, Attityder till arbete i Västeuropa och USA:
teoretiska perspektiv och analyser av data från sex länder, Göteborg: Sociologiska institutionen, Diss. Göte
borg: Univ. 2001, s. 58f.
148 Daun, Åke, a. a., s. 189.
149 Ibid, s. 96, 189.
150 Liknande rön finns i Abolafia, Mitchel Y., "Hyper-Rational Garning", s. 244.
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skall ta ansvar för konsekvenserna av rapporteringen.,,151 indikerar detta. Ansvar för alla

konsekvenser av sina handlingar iklär sig finansmänniskor inte heller själva. Intervju

personerna är däremot asketiskt krävande mot sig själva i att arbeta mycket. Typiskt för

massan däremot är att ställa låga krav på sig själv. 152 Finansmänniskors elitkaraktär be

kräftas sålunda. "They dislike being preached to by moralists, and they therefore are very

reluctant to throw moral stones even at theirfiercest competitors. "153 Detta karaktärsdrag

belyser den amoraliska inställningen bland finansmänniskor att inte beakta den mora

liska halten i näringen. 154

Finansanställda har osedvanligt gott självförtroende, och känner endast

svag lojalitet för den firma de arbetar på. 155 Den som har bra självförtroende förlitar sig

mindre på auktoriteter, som arbetsgivaren eller företagets ledning. Detta självförtroende

har en grund i att framgångsmentaliteten på finansmarknader främjar de anställdas vilja

att visa att de tror på sig själva. En annan inställning skulle tolkas som tecken på svag

het. Andra skäl är att anställda på finansmarknaden är intelligenta och har god utbild

ning. Ett globalt, finansiellt yrkesliv med en aura av framgång inger de anställda trygg

het, identitet och självförtroende. De anställdas självförtroende stärks av höga inkoms

ter och att arbetsgivaren är mycket beroende av sin personal. Här skulle få chefer neka

till det samtida näringslivets motto att "Medarbetarna är vår viktigaste tillgång." Endast

föga finansiellt och realt kapital finns fonderat i fondkommissionärsfirmor. Deras vikti

gaste tillgångar är istället humankapital och ryktet, det vill säga förtroendekapital.

Mina intervjupersoner kan tänka sig att arbeta med annat, men är mycket

fokuserade på den förhandenvarande uppgiften, oaktat om denna upplevs som idealisk

eller inte. Ingen uttryckte missnöje över sin arbetssituation. Fler uttryckte framgångs

moralen att inte visa svaghet i att vara misslyckad. Samtidigt är intervjupersonerna så

som typiska individualister inte bundna av sin anställning utan har ögonen öppna inför

151 Chefsanalytikern för Nordiska Fondkommission Raoul Griinthal, "Vad vi lärt oss av höstens börsras" ,
i Nordiska Fondkommission, Nordiska, December, nr. 11, 1998, s. 3.
152 Ortega y Gasset, ]ose, a. a., s. 82-87.
153 De George, Richard, Business Ethics, New York: Macmillan 1982, s. 3-6.
154 Se även hur amoralitet behandlas i Fishkin, James S., Beyond subjective morality, ethical reasoning and
political philosophy, New Haven, Conn.: Yale U.P. 1984, s. 16, 20-23, 43ff., 48f.; De George, Richard, a. a.,
s. 3-7, 10, 290f.; Boltanski, Luc och Eve Chiapello, a. a., s. 582, 596.
155 Abolafia, Mitche1 Y., a. a., s. 244.
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nya val. 156 De flesta anställda på finansmarknader är medvetna om vilka valmöjligheter

som står till buds och kan tänka sig att byta arbete till en annan bransch. Däremot är

ingen intresserad av att lämna fondkommissionärsbranschen till förmån för en annan

näring. Flera intervjupersoner anger som skäl till att stanna att ingen annan bransch kan

erbjuda lika höga löner. Något färre nämner egenskaper specifika för själva arbetet på

finansmarknader såsom att arbetet på finansmarknader är dynamiskt och händelserikt.

Upplevelsen av att ha ett kall, en stor respekt för arbetet avtar kanske om

inkomsten som på finansiella marknader är mycket hög. Ett stort inslag av pengar i

arbetsutövningen och i inkomster tränger undan upplevelsen av arbetets egenvärde157

och andra värden hos arbetet som exempelvis de lutherskt färgade värdena, en personlig

känsla av glädje i arbetet och att genon1 sitt arbete skänka glädje åt medmänniskan.

Ännu ett skäl till att inte uppleva ett kall är den individualism som präglar vår tid och i

synnerhet omfattar anställda på finansmarknaden. Många av dessa tror sig senare i livet

komma att välja mer fritid. Arbetet är inte ett kall som skall vara hela livet. Individen

anser att personlig utveckling med viss periodicitet måste erbjudas nya ramar att frodas

Inom.

Till skillnad från flertalet andra arbetsplatser, verkar chefer vid finans

marknader ha relativt lite inflytande på produktionen av värderingar inom företaget.

Kulturen är ohierarkisk. 158 Chefer är inte föredömen för många anställda. Enligt en ak

tiemäklarechef: "Alla mäklare tror att de vet bäst. Vi har 90 viljor som har en klar upp

fattning om börsen. Det är deras jobb."159 Chefsposter attraherar heller inte flertalet

mäklare och handlare. Intjäningsförmåga är en mer avgörande statusgrund än inplacer

ing i den formella hierarkin. Lönen för en framgångsrik analytiker, mäklare eller hand

lare är ofta högre än för anställda i chefspositioner. 160 Att underordnade har högre in-

156 Ericson, Bengt, "Han spelar väl piano?", Veckans Affärer, nr. 8, 1998, s. 54. Där refereras en stor under
sökning av fondförvaltare.
157 Se även Simme1, Georg, Philosophie des Geldes, s. 392-395, 414, 433f.
Ett yrke med hög lön attraherar många materialister som prioriterar hög inkomst högre än arbetets ideel
la aspekter eller egenvärde.
158 Banker och finanshus har av tradition varit lösliga, informella organisationer. [Harris, Jose, "Financial
Elites and society: comments", i Cassis, Youssef (utg.), Finance andfinanciers in European history, 1880
1960: Cambridge: Cambridge University Press: Paris: Maison des Sciences de l'Homme 1992, s. 190]
159 Danie1son, Annika, "Han peppar aktiemäklarna när allt är kaos", Chef, nr. 9,1998, s. 17.
160 Abolafia, Mitchel Y., a. a., s. 244
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komst än chefer är sett över hela arbetslivet ytterst ovanligt. Låt oss nu lämna kronor

för att istället behandla Kronos.

D. Resultat 2: Tempo!

Klockan, som under 12- och 1300-talet kunde väcka kritik då den uppsattes på kyrk

torn, har nu lindats kring alla västerlänningars handleder. Under 1950- och 60-talet revs

äldre bebyggelse på många håll i Sverige; ibland för att lämna plats för Tempovaruhus.

Tempo kännetecknar det avancerade industrisamhället och ökar i samhällets alla sekto

rer. Tempo hör till allt från aktiemarknaden och teknisk förändring till kulturell och

social förändring. Tempo följer på en besatthet av framsteg. 161 Finansmarknader är krö

net av modernitetens tidstyranni. 162 Människor på finansmarknader riskerar att försla

vas under tidens stränga regim. Finansmarknad är den del av ekonomin som mer än

någon annan kännetecknas av det tempo och den rörlighet, som karakteriserar samti

den. 163 Till finansmarknader hör ett högt tempo och en framåtriktad brist på intresse

för traditioner. Detta avsnitt berör även den bland finansmänniskor utbredda tron på

att linjärt framsteg bör fortgå i samma obönhörliga takt som klockan tickar. Den andra

fråga jag föresatt mig att besvara, hur finansmarknader influeras av samhället utanför,

och den tredje frågan, hur finansmarknader förändrar sin omvärld, besvaras till del i

detta underkapitel.

Hög personalomsättning och svag företagskultur

I äldre tid var lojalitet, och att inte byta arbete, en norm på finansmarknaden. 164 I det

förra sekelskiftets finansvärld var tjänstemännens rörlighet avsevärt lägre än i dagens

161 Ward, Brian, "Speed", M/C -A Journal ofMedia and Culture, nr. 3, vol. 3, 2 July 2000,
http://www.api-network.com/mc/
162 Lindqvist, Mats, a. a., s. 116. Om modernitetens tyranni under tiden se Frykman, Jonas och Löfgren,
Orvar, Den kultiverade människan, Lund: LiberLäromedel1979, s. 34f., 41ff.
163 Manin, Hans-Peter och Harald Schumann, Die Globalisierungsfalle. Der Angriffau!Demokratie und
Wohlstand, Hamburg: Rowohlt 1997 (1996),249-252; Boltanski, Luc och Eve Chiapel1o, a. a., s. 451.
164 Weithers, John G., "Ethics within the Securities Industry", i Williams, Oliver F.; Frank K. Reilly och
John W. Houck (utg.), a. a., s. 36.
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fondkomn1.issionärer. 165 Personalomsättningen mellan olika fondkommissionärer är

idag så hög som 20-25 procent per år, vilket intervjupersoner bekräftar.166 Denna om

sättning mellan finansiella företag bidrar till att information om nymodigheter snabbt

sprids inom näringen. Mina intervjupersoner anger ingen tidsplan för att lämna det fö

retag de är anställda på eller hela branschen. Däremot verkar de ha en mental beredskap

för att inte stanna länge i den anställning de för tillfället befinner sig i. Anställda på fi

nansn1arknaden byter arbetsgivare i takt med att nya företag blir medlemmar av Stock

holmsbörsen eller gamla försvinner. I än större omfattning väljer anställda att själva

som fotbolls- eller ishockeyspelare byta arbetsgivare för att komma vidare i karriären

och tillskansa sig allt högre inkomst. En intervjuperson uttryckte att "Då en yrkesgren,

såsom penningmarknaden, är ny och högavlönad är hög personalomsättning karakteris

tisk."167 Inom en rad nya yrken på arbetsmarknaden uppfattas byte av arbetsgivare som

ett sätt att få en snabbare löneutveckling. Konkurrerande finansföretag drar sig inte för

att försöka locka över anställda med frikostiga erbjudanden. Fondkommissionärsan

ställda är också sällsynt flyttvilliga, i synnerhet till de dominerande finanscentra Lon

don och New York. Många mäklare och förvaltare hävdar att de är beredda att byta

arbete och lämna sin omedelbara omgivning arbetsplatsen, då den inte är ett betydande

socialt sammanhang för dem. Förutsatt att det hade varit lika väl betalt, hävdar de att de

lika gärna skulle kunna arbeta i industrin. 168 Då inkomsterna är betydligt högre i fi

nansvärlden, stannar de ändå där. De nöjer sig i praktiken oftast n1.ed att byta arbete

över gatan, eller något hundratal meter kring det finansiella centrat Stureplan.

Individer inom finansbranschen agerar utan att i första hand se till företa

gets välgång. Att byta arbetsgivare är alltid en n1öjlighet. Individualismen på finans

marknader visar sig också i att anställda hos en fondkommissionär som ansåg sig ha

råkat illa ut vid en uppsägning, tillkallade personliga jurister istället för en fackföre-

165 Se även Daunton, M.J., "Financial elites and British society, 1880-1950", i Cassis, Youssef (utg.), Finan
ce andfinanciers in European history, 1880-1960: Cambridge: Cambridge University Press: Paris: Maison
des Sciences de l'Homme 1992, s. 122-46 och Fritz, Sven, Louis FraenckeI1851-1911: bankman och finans
man, passim.
166 Detta är fallet även i USA. (Abolafia, Mitchel Y, Making markets. Opportunism and Restraint on Wall
Street, s. 33)
167 Citat intervjuperson Caspar.
168 Exempelvis intervjuperson Astolf.
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ning.169 Även de mer multikulturella, amerikanska investmentbankerna, där olika et

niska grupper blandas i större utsträckning än på Stockholms finansmarknader, har svag

företagskultur . Svenska fondkommissionärer är homogena kulturer bestående av mes

tadels vita män, där kvinnodominansen bland receptionister och back office-personal

utgör det stora undantaget. Anställda i högstatusyrken som analytiker eller verkställan

de direktör, sanlt handlare och mäklare i själva handeln med värdepapper kommer från

en liknande bakgrund.

Enligt några intervjupersoner försöker arbetsgivare skapa en företagskul

tur; oftast utan framgång. Sådana eventuella ansträngningar från arbetsgivarens sida är

dessutom sällan bestående. Däremot finns en för fondkommissionärer gemensam

branschkultur och mentalitet. 17o Att näringen delar en gemensam mentalitet, men har få

företagsspecifika värderingar, förenklar byte av arbete inom näringen. Finansmänniskor

flyttar ofta mellan olika fondkommissionärer och andra arbetsgivare. De anställdas rör

lighet inom finansmarknaden försvagar de enskilda företagens kultur. Samtidigt stärks

nätverket som helhet av anställda som byter arbete. Ideer och beteenden utbyts inom

nätverket. 171 Dessutom är merparten sysslor och produkter i den finansiella sfären ab

strakta. En intervjuperson uppgav att det är lättare att bygga en kultur kring konkreta

produkter, eller något annat påtagligt.172 Ännu ett skäl kan vara att flertalet anställda är

mycket individualistiska eller till och med egoistiska. En intervjuperson ansåg att:

"Girigheten kväser försök att skapa den företagskultur som är bra för företag att ha." 173

Individualism hämmar företagskultur, men är en viktig del av mentaliteten i nätverket.

169 Richard Björklund, då VD Matteus Fondkommission, intervjuad i Håkanson, Jakob och Britt-Marie
Einar, "Baksmälla råder efter börsfesten" , Veckans Affärer, nr. 44, 26 oktober 1998, s. 58.
170 Samtidigt har olika delar av finansmarknaden delvis olika kulturer. (Abolafia, Mitchel Y., Making
markets. Opportunism and Restraint on Wall Street, passim.)
171 Pfeffer, Jeffrey och Huseyin Leblebici, "Executive Recruitment and the Development of Interfirm
Organizations", Administrative Science Quarter!y, nr. 4, vol. 18, 1973, s. 449ff.; Engwal1, Lars: "The Car
riers of European Management Ideas" , s. 24.
172 Citat intervjuperson Eos.
173 Citat intervjuperson Ingeborg.
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...............ev
eg ismen!

"~ Finansförbundet

Denna reklambild för Finansförbundet från mitten av 1990-talet visar hur man
inom finansvärlden ser till och med facklig verksamhet som något som skall

tilltala det individualistiska, och inte det kollektiva sinnelaget hos de anställda. 174

Till ten1po hör individualism. Kollektivism däremot är avhängig ett lägre

tempo med strukturer som hänger samman över generationer, och över den tid en en

skild anställd är anställd på ett företag. Denna kontinuitet varar över de frekventa byte

na av personal. Företaget och näringen lever kvar. Likaså står kultur, företagskultur och

annan kultur, i motsatsställning till tempo. Även goda möjligheter att som individ tjäna

stora summor i sitt arbete kan hämma företagskulturen.

174 Reklambyrå: Rabalder.
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Vissa chefer för fondkommissionärer upplever brist på företagskultur som

ett problem, vilket kan ge upphov till moraliskt problematisk egoism. 17s Koncentratio

nen på pengar i arbetet gör mänskliga mellanhavanden abstrakta176 och främjar indivi

dualism. Denna individualism är tillsammans med det faktum att finansiella instrument

är abstrakta i sin tur ett skäl till en svag företagskultur. Individualism i branschkulturen

fogar, då den är gemensam för de anställda, paradoxalt nog samman. Att så många fi

nansmänniskor delar individualism och egenintresse bildar en gemensam känsla kring

dessa värden. Detta skapar en kultur, något kollektivt, om än inte så stabilt som exem

pelvis kollektivistiska värderingar inom en grupp, men bidrar till en finansmarknadens

mentalitet. Med sociologen Gerhard Schulzes ord: "Individualisierung als moderne Be

dingung von Gemeinsamkeit." 177 Typiskt för vår individualistiska tid är att många for

mer av gemenskap drivs av individualism. En mentalitet är en sammanhållande kraft.

Bostadsrättsföreningar, gated communities, pensionsfonder och communities i cyber

rymden är alla yttringar i vår tid av hur, främst borgerligt sinnade, individualister drar

sig tillbaka till egenhändigt valda gemenskaper.178

Stress och fokusering på arbetsuppgiften

Att branschens lönsamhet varierar cykliskt bidrar till att lön, bonus och även arbetsgi

vare växlar i snabb takt. Arbetet är otryggt. "På finansmarknader krävs dubbelt så hög

lön som i andra yrken för att människor skall orka arbeta där" 179, enligt en intervjuper

son. I allmänhet betalas inga avgångsvederlag ut. Några fallskärmar vecklas heller inte ut

i denna näring.

Unga intervjupersoner är mer hetsiga och rolösa än äldre. De senare upp

visade större intresse för intervjun och tog sig tid att begrunda olika frågeställningar. En

intervjuperson ansåg: "Att stå fri från de värderingar som finansmarknader tillhandahål-

175 Enligt Björklund, Richard, intervjuad i Håkanson, Jakob och Britt-Marie Einar, a. a., s. 57f. samt
egenhändigt utförda intervjuer.
176 Se även Simme1, Georg, Philosophie des Geldes, s. 392-395,414, 433f.
177 Schulze, Gerhard, Die Erlebnis-Gesellschaft Kultursoziologie der Gegenwart, Frankfurt am Main: Cam
pus 1992, s. 34. "Individualisering som modern förutsättning för gemensamhet." (Egen övers.)
178 Norberg, Peter, "Människors behov av virtuell gemenskap", IT-Affärer analys, nr. 1, vol. 1,2000,
http://www.idg.se/itaffarer/analys/. nedladdad 20 sept 2000, passim.
179 Citat intervjuperson Daniel.
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ler är lättare om man är lite äldre i branschen."18o Äldre intervjupersoner hade mer att

säga och lättare att ställa sig utanför sin position och analysera den. Anställda högre upp

i en hierarki har ofta större ansvar och utvecklar då ofta en mer avancerad moral. 181

Med stigande ålder får många anställda hos fondkommissionärer som stannar kvar allt

mer av chefs-, förvaltare- eller corporate finance-sysslor, 182 vilket är mindre hektiskt, men

kräver ett än större mått av tid, än mäklarens och handlarens intensiva handel med vär

depapper. Affärstransaktioner blir i denna arbetssituation större, långsammare och mer

industriellt inriktade. Denna övergång innebär ofta höjd status. Endast bland yngre an

ställda, med deras högre ämnesomsättning, är det snabba idealet. I informationssamhäl

let ger både ungdom och tempo status.

Utöver att utbildningen, själva arbetsinnehållet och kulturen kring arbetet

formar människor, lockas en viss typ av människor mer än andra till finansmarknader.

Att arbetsdagen är händelserik har inspirerat många att välja arbete inom finansmark

nader. Det höga tempot lockar vissa människor och avskräcker andra. De som söker

anställning på finansmarknader tror sig tåla högt tempo och konkurrens. En mäklare

angav som viktigaste skäl till att söka arbete på finansmarknaden: "Du bör tycka om

högt tempo / ... /." 183 Åtskilliga gör inte så, utan misslyckas och slås ut. Som en chef för

valutahandlare konstaterade: "Många har fått sociala problem efter karriären i handlar

rummet, bl a med alkoholism."184 Åtskilliga finansmänniskor blir utbrända redan tidigt

i karriären.

Det finns många möjligheter till välavlönad reträtt från finansmarknaden,

varför flertalet av den1 som stannar kvar i yrket tål stress. Många finansmänniskor har

ett psykologiskt behov av ett snabbt informationsflöde. Kurser som tickar fram och

180 Citat intervjuperson Hilma.
181 Kohlberg, Lawrence, Essays on moral development, vol. 2: "The psychology of moral development: the
nature and validity of moral stages)' , San Francisco: Harper & Row 1984, s. 468. Kohlbergs teorier är inte
allmänt accepterade, utan är som alla stora teorier kritiserade på åtskilliga punkter. (se exempelvis Ka
vathatzopoulos, Iordanis, Instruction and the development ofmoral judgment, Uppsala: Univ., Stockholm:
Almqvist & Wiksell International 1988, s. 22-26) I all otillräcklighet berör Kohlberg liksom andra stora
teorier ändå utvecklingsprocesser som omfattar åtminstone män; det kön som dominerar kraftigt på fi
nansmarknader.
182 Intervjuperson Adam.
183 Carlsson, Cecilia, mäklare OM, intervjuad i Liljeqvist, Agneta, "Utbildning allt viktigare", Framtiden
direkt, nr. 2, 2001, s. 26.
184 Trädgårdh, Jan, valutachef Sparbanken intervjuad i Lind, Göran, Valutahandlaren växlar spår, Affärs
världen, nr. 14, vol. 96, 14 apri11997, s. 29.
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information som dyker upp på Reuter-skärmen fungerar för många finansmänniskor

som ett slags positiv stress. På kort sikt är stress stimulerande. En hög stressnivå stänger

av andra delar av hjärnan än reptilhjärnan och gör individens beteende kortsiktigt inrik

tat. En dagshandlare beskrev att: "Dessutom passar det mitt temperament att vara kort-

siktig.,,185 Nervlivet intensifieras i finansmarknadens miljöer. Investerare tar del av

kursnoteringar i högre takt än någonsin tidigare. Kursnoteringar i realtid är en del av

vår tids förhöjda nivå av sinnesretningar. Informationsförmedlingens snabbhet skapar

nervositet bland allmänheten som tar del av kursnoteringar. En hetsig stämning skapas

både på finansmarknad och i sarnhället utanför. En hetsig stämning skapas både på fi

nansmarknad och i samhället utanför. Intensiteten i kursnoteringar gör aktörer mer

närvarande i den parallellvärld till omvärlden som finansmarknader utgör. Moralisk

trötthet, en likgiltig mättnad riskerar att följa på ett ständigt flöde av stora mängder

information. 18b

Tempot på finansmarknaden är ofta just så högt uppdrivet som den ut

bredda myten om finansmarknader gör gällande. Till lunch förtär de anställda något så

enkelt som en banan eller liknande framför datorn, med telefonen till örat,187 eller så

anländer färdiglagad lunch till handlarbordet med bud. Enstaka fondkommissionärer

har egen kock. Under de dagar eller perioder då marknaden uppfattas som orolig anbe

falls sådant uppförande. De anställda väljer annars ofta frivilligt att bete sig så. I synner

het de som befinner sig mitt i marknaden såsom mäklare måste vara på plats under ak

tiemarknadens hela öppettid. Flertalet intervjuade väljer att förlägga intervjun till mor

gonen före börsens öppning för dagen. Den vars arbete går ut på att handla i markna

den tar sig inte tid att äta organiserad lunch. 188 Många på finansmarknaden sympatiserar

med Gekkos ord i filmen Wall Street: "Lunch är för veklingar." Detta avspeglar också

en machokultur. Undantagna är kundluncher, vilka ofta äger rum på kontoret. Middag

och eventuell lunch förväntas kryddas med kundmöten, eller andra nyttiga ingredien-

185 48-årige dagshandlaren Göran Carlmark intervjuad i Ahnland, Lars, "Spänning, lycka men också
otrygghet" Svenska Dagbladet Näringsliv, 24 februari 2001, s. 9.
186 Tester, Keith, Compassion, mora/ity and the media, Buckingham: Open University Press 2001, s. 13-22
187 Intervjuperson Astolf.
188 Intervjuperson Astolf, och Fredrik Ladin, marknadsgarant, Swedbank Fondkommission, intervjuad i
Dahlberg, Maria och Ewa Olsen, "Allt har ett pris", OM Omsatt, nr. 3,1994, s. 9.
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ser. Marknaden sätter villkoren för dessa personer, vilka enligt media och allmänhet

styr marknaden.

Vissa intervjupersoner uppger att arbetet är stressigt och andra att så inte

är fallet. Gemensamt för de båda grupperna är att inte beskriva stress som ett problem.

En marknadsgarant uttryckte detta som att: "Det värsta jag vet är när det är lugnt men

det är knappast någon sensation, det är naturligt i mitt yrke.,,189 Vi har att göra med

människor - av så kallad typ A - som förmår bemästra stressituationer och inte tar skada

av stressen på finansmarknader. 190 Eventuell stress upplevs inte vara negativ, utan sna

rast som positiv. Intervjupersonerna verkar heller inte lida av någon moraliskt betingad

stress, utan är övertygade om det rätta i sina handlingar. Endast den som tror sig tåla

stress söker sig till finansmarknader. "Inom många andra delar av näringslivet kan man

under en tidsperiod samla in information och sedan dra sig tillbaka och bearbeta infor

mation under en tidsperiod./ ...I På finansmarknader är du beroende av att dagligen

följa med i informationsutvecklingen; vad som händer runt om i världen."191 Många av

mina intervjupersoner uppfattar sig vara mer arbetsan1n1a än andra yrkesgrupper. l92 En

person hävdade att: "Man måste vara hängiven för att arbeta på finansmarknaden."193

Flera intervjupersoner uppfattar sig vara tvungna att ge avkall på personlig bekvämlig

het och vällevnad för att utföra ett bra arbete. Enligt en mäklare på Handelsbanken:

"Jobbet är intensivt och det är inget man arbetar med resten av livet." 194 Den som är

hängiven sitt arbete kan uthärda en intensiv arbetstid. En av mina intervjupersoner

hävdade att: "Sådant här arbete; det är inget åtta till femarbete. Den tiden räcker sällan

för att göra ett bra arbete. "195

Under 1980- och 90-talen tilltog hetsen på Stockholms finansmarknad. 196

Den anställde skulle som tidigare bära en mörk kostym till arbetet, men nu förväntades

189 Ladin, Fredrik, a. a., s. 9.
190 Price, Virginia, Type A Behavior Pattern, New York: Academic Press 1982, passim om att människor
av så kallad typ A förmår bemästra stressituationer och inte tar skada av situationens stresskaraktär.
191 Citat intervjuperson Hilma.
192 Exempelvis intervjuperson Daniel.
193 Citat intervjuperson Lorenzo.
194 Sandgren, Robert, mäklare på Handelsbanken, intervjuad i Wahlberg, Maria, "Röda ögon på svarta
siffror", Svenska Dagbladet Näringsliv, 22 februari 2001, s. 17.
195 Citat intervjuperson Lorenzo.
196 Hallvarsson, Mats, a. a., s. 88.
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kavajen tas av på arbetsplatsen för att intyga flit och högt ten1po.197 Liksom för

kroppsarbetare, var mäklarens arbete under denna period alltför fysiskt ansträngande

för att bära kavaj. Före den datoriserade handelns genombrott sprang börsmäklare i sina

vita skjortor i korridorer och över börsgolvet. Detta stojiga skiljer sig från föreställ

ningen om finansmarknader som anemiskt rationella. På många börsgolv bär mäklare

också färgglad klädsel till skillnad från den strikta kostymeringen på kontoret, med den

större ordning det innebär att varje mäklare har en egen plats som denne sitter på istäl

let för att springa runt. 198 Detta tempo kan delvis ha varit en tillfällig företeelse som

trängs undan när tystnaden och lugnet breder ut sig i Internets spår. Denna tystnad

istället för stoj innebär att ett svalt förnuft har brett ut sig. Hos fondkommissionärer

som förmedlar handel över Internet är stress- och ljudnivån lägre. Där är mindre hög

ljutt än på de börser och fondhandlares kontor där order ropats ut. 199 Algoritmer ersät

ter instinkt.

I en undersökning av David McClelland i USA under tidigt sextiotal visa

de sig börsmäklare vara det bland tolv yrken som mest lockade de ungdomar som hade

starkast drift till att nå framgång. 20o En ungdomlig hunger anses vara av godo för många

befattningar inom näringen.201 Som en chef för valutahandlare konstaterade: "Det är

naturligt att man inte är lika hungrig längre när man kommer upp i 45-50-årsåldern."202

Typ A-beteende innebär överdriven punktlighet och inriktning på konkurrens. I detta

beteende ingår att vara otålig och ofta känna sig jäktad. En ovilja att visa känslor paras

197 Ibid, s. 85 om hur det blev allt mer vanligt att ta av kavajen på arbetsplatsen.
198 Se vidare avsnittet "Klädsel".
199 "Bättre kundkontakt ökar effektiviteten", Matteus AB, Matteus årsredovisning 1997, Stockholm 1998, s.
17.
200 McClel1and, David, The Achieving Society, s. 243 tabell. Studien är så gammal att stort avseende inte
bör fästas vid resultaten för de fyra länder som undersöktes utöver USA. Endast USA hade vid denna tid
en börsmäklarekader av någorlunda storleksordning. Andra länder hade då inte lika länge haft avancerade
finansmarknader. I USA hade man en mogen mäklarnäring, likt dagens mäklarnäringar i andra länder. Vi
har skäl att tro att tillfrågade personer i USA hade störst insikt i vad börsmäklare var sysselsatta med. I
USA var attityden till yrket i fråga reda då mogen i samma utsträckning som idag är fallet i andra delar av
västvärlden. (se även Ibid, s. 242 och 246) Sålunda beaktar jag endast de resultat McClelland redovisar för
USA.
201 Lewis, Michael, Bluffpoker, minnen från mitt liv på tradinggolvet, Stockholm: Svenska dagbladet 1990
(eng. orig. 1989).
202 Trädgårdh, Jan, a. a., s. 29; även Erba-Stenhammar, Åsa, ombudsman Finansförbundet, intervjuad i
Flores, Juan, "Mäklarbolag går runt turordning", Dagens Nyheter, 17 oktober 2001, s. C 2.
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med ett starkt fokus på arbetet.203 Med den erfarna börsmäklaren George de Gyssers

ord: "Mäklare måste vara stresståliga, med ett öra i telefonen och ett på marknaden. Att

ha många saker att göra samtidigt är inte farligt.,,204 Många som arbetar på finansiella

marknader är människor med A-beteende; det vill säga stresståliga och anpassade till ett

konkurrenssamhälle. Dessa karaktärsdrag är enligt intervjupersonerna en förutsättning

för att lyckas på finansmarknaden.

Några intervjupersoner uppfattade att möten ofta är fattiga på innehåll.20s

Reuterskärmen ger mer information. Fondkommissionärer är arbetsplatser utan fika

pauser. Som Mitchel Abolafia påpekat: "I ... Ithe tradingfloor is not understood as a place

to satisfice, footdrag or merely survive, as in other organizational settings. It is a place to

win. "206 Handlarrum personifierar kapitalismens anda.207 Där har kostnads- och tidsef

fektivitet blivit ett egenvärde.208 Retorik om effektivitet ger makt.209 Att minnas att nå

got endast är ett medel, inte ett mål i sig, är svårt, varför många upphöjer ett medel,

exempelvis effektivitet, till ett värde i sig.2iO

Utvecklingstro

Intervjupersonerna uppfattar att teknisk utveckling på finansiella marknader är del av

ett generellt framåtskridande som gör världen mer funktionell och bekvän1. Anställda

vid finansiella marknader är delaktiga aven framstegstroende och optimistisk kultur

203 Price, Virginia Ann, a. a., passim.
204 de Gysser, George, börsmäklare, intervjuad i Paulsson, Linus, "Sveriges meste börsmäklare", Dagens
Industri, 5 oktober 2000, s. 64. Detsamma hävdar Koger, Raul, mäklare aktie- och aktieindexoptioner,
Merchant Fondkommission, intervjuad i af Petersens, Fabian, "Störst på OMX", OM Omsatt, nr. 2, 1994,
S.9.
205 Exempelvis intervjuperson Astolf.
206 Abolafia, Mitchel Y., Opportunism and Hyper.Rationality: The Social Construction ofEconomic Man on
Wall Street. Unpublished manuscript, 1998, s. 10, se även Abolafia, Mitchel Y., Hyper-Rational Gaming, s.
241.
207 Abolafia, Mitchel Y., Making markets. Opportunism and Restraint on Wall Street, s. 28.
208 Gustafsson, Claes, a. a., s. 180f.
209 Sejersted, Francis, "Reflections on the suspension of ethics: Managers and Consultants as manipula
tors" i von Weltzien H0ivik, Heidi och Andreas F0llesdal (utg.), Ethics and consu!tancy, European perspec
tives, Dordrecht, Boston, Mass.: Kluwer 1995, s. 8H.
210 Se även Simon, Herbert, a. a., s. 74-77 om människans oförmåga att tillämpa en ideal, fullständig ratio
nalitet.
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inom näringslivet.211 Detta framgår väl av följande uttalande i en aktieanalys:

"Tillsammans med IT kommer biotekniken förhoppningsvis i framtiden att underlätta

livet för oss alla.,,212 Ingen jag kommit i kontakt med på finansmarknaden framhåller att

teknik skulle vara farlig eller skadlig. Finansmänniskor är snarare öppna för utveckling,

än fäster sig vid någon stolthet för det de för tillfället arbetar med. Själva dynamiken

uppskattas.213 Framåtriktade uppfattar intervjupersonerna tekniska landvinningar som

nästan entydigt bra. Intervjupersonerna beskriver att teknisk utveckling på marknader

na bidrar till att marknader blir mer rättvisa. Finansmänniskor hanterar avancerad tek-

nik och måste därmed förstå sådan. För att lyckas i sitt arbete känner sig finansmarkna

dens anställda beroende av att ha tillgång till senaste teknik och upplever att teknik ut

vecklas osedvanligt hastigt just på finansmarknader. Finansmänniskor uppskattar avan

cerad teknik, även om de är medvetna om vissa baksidor med teknisk utveckling 

såsom känslan av att arbetet på finansmarknader blir allt mer overkligt - men beaktar

dessa baksidor i endast liten utsträckning.

Att datorer ersätter mäklarens arbetsinsats bidrar till att flera mäklare jag

intervjuat upplever mäklarkåren som hotad.214 Mäklare upplever inte sitt yrke som ett

framtidsyrke, vilket några intervjupersoner uppfattar vara tråkigt. Yrkesstoltheten

kringskärs. Liknande rationalisering har tidigare drabbat många andra yrkesgrupper,

men mindre ofta högstatusyrken som börsmäklare. Till synes borde automatisering

innebära lägre status för en yrkesgrupp, men inte nödvändigtvis så i vårt fall, då mäklare

som en följd av IT-utvecklingen kommer att ta hand om endast kvalificerade, stora

kunder, medan små och mindre initierade kunder, istället för att utnyttja mäklares

tjänster, väljer att lägga order över Internet, vilket är billigare. Typiskt är att verkliga

kvaliteter krävs av dem som förblir inom ett yrke som genomgår automatisering.

211 Om denna optimistiska kultur inom näringslivet vittnar koncernchef Michael Treschows för den gam
la ekonomins Electrolux uttalande: "1 ... I jag lever ju i den bästa av världar." (Öqvist, Per, "Michael Tre
schow är en VD som vet var skåpen skall stå", Dagens Industri, 25 november 2000, s. 23), samt vad gäller
den nya ekonomin såväl namnet på, som innehållet i den bok IT-entreprenören Johan Stael von Holstein
skrivit Inget kan stoppa oss nu! - en generation tar över, Stockholm: Ekerlid 1999.
212 Reinfeldt, Anders, 'Det brukar storma på hösten... ' Matteus Fondkommission, Matteus värld, novem
ber 2000, s. 1.
213 Intervjuperson Adam.
214 Intervjuperson Adam.
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Mäklares arbete genomgår en automatisering, medan den numerärt tillta

gande analytikerkårens status höjs, då analytiker blir allt fler och analys blir många

fondkommissionärers huvudsakliga verksamhet. Som behandlats i avsnittet

"Marknadens inflytande" flyter mer information omkring och aktörer uppfattar att

mer information måste behandlas och sovras idag än tidigare.21s Tidigare hade mäklare

analys som en bisyssla.216 För vissa fondkommissionärer är analys ett nödvändigt ont

som institutionella placerare kräver, medan andra fondkommissionärer väljer att göra

analys till sin kärnverksamhet. Analytiker växer som en självständig yrkeskår, vilken

får allt större betydelse såväl inom fondkommissionärer som utåt, vad gäller makt i

samhället. Statusen har av tradition legat i själva handeln.217 Allt mer flyttas denna status

över till analytikerna.218 Analytiker är högutbildade. Kvinnor är ännu ovanliga i denna

syssla.

Teknisk utveckling ger anställda inom näringen en känsla av framsteg och

att en god framtid stundar. Trots hyllningen av teknisk utveckling - snarare just ut

vecklingen än existerande teknik i sig - längtar flera intervjupersoner efter"den gamla

tiden" ,219 då order ropades ut; det vill säga en mer människonära och konkret hantering

än dagens på Stockholmsbörsen helt elektroniska aktiehandel.220

En stor del av allmänheten anser att det att börsvärden utgörs av förvänt

ningar är märkligt och irrationellt.221 För finansn1änniskor däremot är det faktum att

börskurser bygger bland annat på förväntningar ett adelsmärke för marknadens obön

hörliga rationalism och effektivitet. Då aktiemarknaden allt mer kommit att styra över

näringslivet kan vinstgivande skogsföretag läggas ned medan förlustbringande Internet

företag drivs i åtskilliga år med aktiekurser långt över försäljningssiffrorna och löskopp-

215 Abolafia, Mitchel Y., "Markets as cultures: an ethnographic approach", s. 75.
216 Förutom den naturliga utvecklingen mot att analys blivit en verksamhet som kan stå på egna ben mås
te fondkommissionärer i dagsläget inför kunder och myndigheter uppvisa vattentäta skott mellan avdel
ningar för mäkleri och analys.
217 Godechot, Olivier Les Traders: essai de sociologie des marches financiers, Paris: La Decouverte 2001, pass
SIm.

218 Häggiund, Peter B, Företaget som investeringsobjekt: hur placerare och analytiker arbetar med att ta fram
ett investeringsobjekt, s. 10-13.
219 Citat intervjuperson Astolf.
220 Exempelvis intervjuperson Astolf.
221 Qviberg, Mats, investmentbolagsdirektör, tidigare börsmäklare, intervjuad i Kantor, Jan, "Ett kvitto
på personlig framgång", s. B 14.
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lat från det bakomliggande substansvärdet. Anställda avskedas inom vinstrika stålindu

strier, medan e-handelsbolag länge, trots avsaknad av vinster, kunde anställa en masse.

Nu skall aktieägare, inte företag gå n1ed vinst. Inte endast företagets vinster på kort sikt

räknas. Viktigare är utsikterna till framtida vinster. På detta sätt har företag blivit finan

siellt mer långsiktiga, medan aktieägandet blivit mer kortsiktigt än tidigare. Skälen är

både att nya investerare n1ed kortsiktig tidshorisont trätt in på marknaden, samt att

åtskilliga etablerade placerare blivit mer kortsiktiga. Exempelvis har gamla, stora in

vestmentbolag fått krav på sig att bereda sina aktieägare snabba vinster.

Kronocentrism eller historielöshet

Kronocentrism innebär en överdriven upptagenhet av nuet; en överfokusering på det

nuvarande. Då människor aldrig uppnår fullständig kunskap om vad som förevarit, an

tas det som ligger närmast bakåt i tiden komma att upprepa sig. För effektivitetens skull

utnyttjar individen först och främst lättåtkomlig inforn1ation. Information om det nära

förflutna är både åtkomlig och begriplig. Med positiv betoning uttalade en VD för en

systen1tillverkare på finansmarknaden: "Våra kunder lever i nuet / ... /. "222 För att inte

tynga minnet alltför mycket reducerar finansaktören sin inhämtning av information.

Framåtblickande finansaktörer upplever att en levande historia kan skymma sikten mot

den framtid som skall födas. På finansmarknader är historisk perspektivsyn en bristva

ra. Finansmarknaden förlorar sig i nuet och den nära framtiden. I hög hastighet söker

finansmänniskor framtiden och dess materiella utsikter, och lämnar i samma höga takt

det förflutna bakom sig. De prioriterar aktuell information på bekostnad av historisk

kunskap, och anser att den nära framtiden; vad som sker på nästa dags börs är mest in

tressant. Den framtid som finansmarknader intecknar har bromsats in till en punkt, ett

långt nu.223 En förvaltare beskrev sin strategi som att han: "...skiter i det som hänt bak

åt, det är bara framtiden som är viktig... "224 I verkligheten kan information om nuet och

historisk kunskap befrukta varandra på detta område som på så många andra. Dynamik

222 Nilsson, Nils, VD Ore Software, intervjuad i "Ungt företag med stark tillväxt", Framtiden direkt, nr. 2,
2001, del 2, s. 3.
223 Bauman, Zygmunt, "Från pilgrim till turist", Moderna Tider, nr. 47, årg. 5, 1994, s. 24f.
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och information är enligt finansanalytiker positiva värden i företags produktion och

kommunikation. Som en företagsanalys uttryckte det: "Maxim tyngdes av ett generellt

ointresse för småbolag i kombination med ett lågt nyhetsflöde från bolaget".225 Den före

tagsledare som lämnar mycket information till analytiker och media anses vårda företa

gets aktiekurs väl. Den efterindustriella kapitalismen har givit information stort värde.

Därtill får information på finansmarknader medial uppmärksamhet. I vår tids under

hållningskultur är syftet med konsumtion av information till stor del att konsumera

information.226 Rörelse och nyheter stimulerar människors uppmärksamhet. Finans

marknader n1ed sina ständiga och oförutsägbara kursrörelser tjänar detta behov väl.

Underhållning drar till sig kunders och andra åskådares uppmärksamhet.

Kapitalismen suger upp strömningar i tiden och gör något kommersiellt

gångbart av dem.227 Tempo, dynamik och inriktning på nuet försvårar historiska per

spektiv.228 Intresset för det nuvarande och den mycket nära framtiden bidrar till histo

rielöshet. Som en finansanalytiker uttrycker sig: "Framtiden är allt vid värderingen av

en aktie. Historien är känd, den ger egentligen ingen vägledning... "229 Varje tidsavsnitt

under moderniteten skuggas av framtiden;230 och i finansiella marknaders fall den nära

framtiden. Religiösa förbud mot att spå in i framtiden har tappat sitt grepp och efter

lämnar stort utrymme åt de finansiella formlernas magi.231

Många aktörer ägnar åtskillig analys av marknaden till att gissa vad andra

gissar.232 Att ledas fel till följd aven felaktig gissning av andras gissningar är en generell

224 Danielsson, Magnus och Jonas Weimer, Investerare - människa eller robot? Den mänskliga faktorn på
aktiemarknaden, Magisteruppsats, Ekonomiska institutionen, Linköpings universitet, nr. 9, 1998, s. 46.
225 HQ Privat, "Sandvik och Volvo bättre än index", HQ Portjöljstrategi, februari 1999. (Egen kursive
ring.)
226 Finansmarknaden och annat abstrakt, virtuellt uppfattas som mer spektakulärt än mer reella verksam
heter, och får sålunda mer uppmärksamhet i en medial tid. Finansmarknader tillfredsställer nutidsmänni
skans och nutidskulturens behov av tempo, rörlighet och dynamik.
227 Boltanski, Luc och Eve Chiapello, a. a., s. 285-290, 533, 547f., 567, 586f.
228 Lasch, Christopher, The Revolt ofthe Elites and the Betrayal ofDemocracy, New York och London: W
W Norton 1995, s. 25-39.
229 Lars Söderfjäll, finansanalytiker Myrbergs Fondkommission, intervjuad i Geimanovski, Robert och
Pea Nilsson, "Spådomar styr börskurser", Dagens Nyheter, 5 augusti 1998, s. AI0.
230 Liedman, Sven-Eric, I skuggan av framtiden. Modernitetens idehistoria, Stockholm: Bonniers Alba 1997,
s.466-9.
231 Sennett, Richard, The corrosion ofcharacter, the personal consequences ofwork in the new capitalism, New
York: W.W. Norton 1998, s. 81f.
232 Keynes, John Maynard, a. a., s. 156. Att många aktörer ägnar en stor del av sin analys av marknaden
till att gissa vad andra gissar skapar beroende och närhet mellan aktörer.
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psykologisk reaktion, vilken benämns pluralistisk ignorans.233 Kortsiktighet blir en

följd av denna gissningslek. Med visst fog anklagas finansmarknader ofta för att vara just

kortsiktiga och ge hela ekonomin samma karaktär. Kortsiktighet på finansmarknader

visar sig i att mindre likvida värdepapper prissätts lågt. Aktörer vill snabbt kunna likvi

dera sina positioner. Samtidigt bygger finansmarknader och ekonomin i övrigt på den

långsiktigt, kalkylerande rationaliteten i att spara och investera inkomster för framti

den.

Historielöshet frodas inte endast i själva marknaden, utan odlas även av

utomstående betraktare och tar sig mediala uttryck.234 Finansiella marknader beskrivs

som instabila, med börsras, samt valuta- och räntechocker som iögonfallande inslag.

Bristen på historiskt perspektiv gynnas stundtals av kvasivetenskapliga omdömen.235

Symptomatiskt är att den matematiska funktion som bäst anses beskriva aktiekursers

rörlighet saknar som man säger minne.236

Få intervjupersoner upplever mycket av den tradition värdepappershandel

har. Intervjupersonerna inser inte dagslägets historiska relativitet. I den mån traditionen

uppmärksammas ses denna ofta som en käpp i utvecklingens hju1.237 Som en av mina

intervjupersoner uttryckte sig: "Traditionen hindrar effektivitet."238 Traditioner skulle

utgöra en restriktion. Den kan hämma såväl innovativa affärslösningar som omoraliskt

beteende. Okonventionella problemlösningar sammanfaller ofta med vad som enligt

rådande uppfattning betraktas som dålig moral. Normbrytande ger upphov till den ut

veckling som leder ut ur det bestående.239 En normbrytare som Andre Oscar Wallen

berg förändrade den svenska finansnäringen. 240 Schumpeter som bidragit till att forma

233 O'Gorman, H. J. och S. L. Garry, "Pluralistic Ignorance: A Replication and Extension", Public Opini
on Quarterly, vol. 40, 1976, s. 449f.
234 Snow, David A. och Robert Parker, "The Media and the Market" , i Adler, Patricia A. och Peter Adler,
The Social Dynamics ofFinancial Markets, s. 153-172.
235 Såsom Ibid, s. 167. I nämnda kapitel är det författarnas brist på kvantitativa mått som leder till brist på
insikt i sakernas verkliga tillstånd.
236 Markov-processen är namnet på den minneslösa processen
237 Schumpeter, Joseph A., Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung, s. 123-6 och North, Douglass C., a. a.,
s. 92-104, 123ff.
238 Citat intervjuperson Friedrich.
239 Schumpeter, Joseph A., a. a., s. 133f.; Merton, Robert K., Social Theory and Social Structure, New
York: Free Press 1968 (1949), s. 195-200 och Daun, Åke, a. a., s. 32.
240 Nilsson, Göran B., Andre Oscar Wallenberg, del 1: Odysseernas år 1816-1856, Stockholm: Norstedt:
Institutet för ekonomisk historisk forskning vid Handelshögsk. (EHF) 1984, s. 415.
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vår uppfattning om vad en entreprenör är, var inspirerad av Nietzsches (jbermensch. 241

Likt Nietzsches (jbermensch sätter sig finansmänniskor och andra entreprenörer, bor

tom gott och ont, på gott och ont, över normer och skapar nytt.242

Brist på historisk insikt präglar såväl lekmän som de verksamma på fi·

nansmarknader. Den finansiella ekonomins dynamik hämmar insikt i komplexa skeen

den. Placerares horisont koncentreras till morgondagens börs. Allmänheten drabbas av

en återkommande krishysteri. Många har i Karl Marx efterföljd lockats att profetera

kapitalismens omedelbart förestående undergång.

Finansaktörer omger sig med myten att framtiden kommer att innebära

att allt ändras. Denna tro närs av uppfattningen att det förflutna är väsensskilt från

nuet. I takt med att framtiden ständigt förpassas in i det förflutna, skulle vi oavlåtligen

inträda i något helt nytt. Utöver finansmarknadens aktörer243 beskriver även media hur

finansmarknader skulle befinna sig i en omvälvande fas. 244 Intervjupersonerna anser sig

verka i en omgivning som förändras oerhört snabbt. Nya, traditionslösa näringar är

lättrörliga. Hög hastighet är typisk för en näring där flertalet anställda är unga. I sin tur

medför finansmarknaders tempo att främst unga söker sig till finansmarknaden. Därtill

skapar unga tempo i den omgivning de verkar i.

Som tidigare berörts är finansmarknader inte lika traditionslösa som dessa

marknaders aktörer tror. Finansaktörer är rotade i en tradition av historielöshet. Under

de sekler finansmarknader funnits har de levt i och reproducerat en tradition av att

blicka in i framtiden och inte onödigtvis vända sig bakåt för vägledning. Att inte ta hän

syn till traditionen har blivit en vana för finansn1änniskor. Då historielösheten innebär

241 Bass, Hans H., "Joseph A. Schumpeter (1883 - 1950) Innovation und schöpferische Zerstörung: der
Unternehmer als Motor der Entwicklung", E+Z - Entwicklung und Zusammenarbeit, nr. 7/8,1999, s. 216.
242 Om der Obermensch, övermänniskan, hos Nietzsche, se Nietzsche, Friedrich, Also sprach Zarathustra
ein Buch fur alle und keinen, Leipzig: Albert Kröner 1930 (1883-85), s. 3-22, 317-330. Om Nietzsches upp
skattning av vad som inte låter sig underordnas kategorierna gott och ont se Nietzsche, Friedrich,
"Jenseits von Gut und Böse - Vorspiel einer Philosophie der Zukunft" (1886), i Werke, Abt. VI Bd. 2,
Berlin: Walter de Gruyter & Co 1968, s. 123f., 219. Om att finansmänniskor är entreprenörer se: Schum
peter, Joseph A, The Theory ofEconomic Development. An Inquiry into Profit, Capital, Credit, Interest and
the Business Cyc!e, (avsnittet saknas i den tyska originalutgåvan), s. 75; Abolafia, Mitchel Y., Hyper
Rational Gaming, s. 242; Abolafia, Mitchel Y., "Markets as cultures: an ethnographic approach", s. 72.
243 Detta framgår såväl av mina intervjuer, som av Lindsten, Per Olof, '~rån analytiker till underhållare",
Veckans Affärer, nr. 21, 18 maj 1998, s. 48.
244 Ett exempel på denna uppfattning i media är Einar, Britt-Marie, "Räntehandlarna", Veckans Affärer,
nr. 22, 25 maj 1998, s. 32.
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att alla konsekvenser aven handling inte kan beaktas, kan historisk insikt höja den mo

raliska nivån. På flera sätt skulle sådan förbättrad insikt även förbättra finansmarkna

ders funktion, även om trångsynthet och förkrympning av personligheten kan vara av

glädje för att utföra vissa funktioner i arbetslivet och sådan förmåga till fokusering där

för efterfrågas; precis som de endimensionella, underjordiska arbetarna med nedåtböjda

huvuden i Fritz Langs film Metropolis från 1927 var nyttiga kuggar i industrimaskineriet

så länge de inte lyfte blicken från fabriksgolvet.

Många affärsmän återger en berättelse om att ha kommit från enkla förhål

lan den.245 Detta är ett politiskt korrekt framhävande av den egna förmågan. I det an

nars framåtblickande näringslivet är detta ett av få tecken på att historien rättfärdigar

nuet, även om inget egentligt, historiskt intresse föreligger bland finansanställda, utan

en modernistisk tro att möjligheterna till framgång är obegränsade.

E. Resultat 3: exklusivitet

En av de frågor som jag skall besvara i avhandlingen är hur och i vilken utsträckning

finansmarknader influeras av föreställningar och normer i samhället utanför. Denna

fråga skall detta avsnitt behandla genom frågeställningen varför finansmarknader av

tradition är exklusivt avskilda från det omgivande samhället, och finansmänniskors

uppfattning att de och deras näring skiljer ut sig från det omgivande samhället. Finans

människor beskriver sin näring som exklusiv. Därtill upplever allmänheten att finans

marknaden är exklusiv.

Olika individer kan vara antingen fysiskt eller geografiskt avlägsna från

varandra. Människor som saknar familje- eller vänskapsband med varandra upplever

ofta en känslomässig distans. Individer känner starkare ansvar för fysiskt eller känslo

mässigt närstående än gentemot mer avlägsna individer och tar mindre moraliskt ansvar

för avlägsna främlingar. 246 Här skall jag behandla tekniska, mentala och klassmässiga

former av distans och exklusivitet.

245 Lindqvist, Mats, a. a., s. 38-41.
246 Bauman, 2ygmunt, Modernity and the Holocaust, s. 192f. I sin "Famine, Affluence and Morality" , Philo
sophy and Public Affairs, nr. 3, vol. 1, 1972, s. 229-43 uttrycker filosofen Peter Singer den i samtiden eta
blerade kritiken mot den ursprungliga, mänskliga instinkten att sätta närstående främst.
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Finansmarknader som en storstadsföreteelse

Bland ett antal näringar är finansiell verksamhet den som är mest koncentrerad till

Stockholm.247 Efter att OM köpt Stockholms Fondbörs är inte bara flertalet fondkom

missionärer, utan även själva aktie- och optionsbörsen belägen mindre än ett kvarter

från Stureplan. Där accentueras den finansiella kulturen av att börskurserna dygnet runt

tickar fram på väggen aven byggnad vänd mot Stureplan. Att finansmarknader hittills

varit en strikt storstadsföreteelse bidrar till såväl en klassmässig som rumslig distans

gentemot samhället utanför. Utan att släppa in omvärlden rör sig flertalet på den svens

ka finansmarknaden i koncentriska cirklar kring Stureplan, där flertalet fondkommis

sionärer har sina kontor. Skälet till denna koncentration är att finansiell verksamhet

kräver såväl lagarbete som frekvent personlig kontakt även med kolleger utanför det

egna företaget.

I den så kallade gyllene triangeln kring Stureplan återfinns landets högsta

kontorshyror. Personalen på fondkommissionärer är liten och har hög individuell in

tjäningskapacitet, varför företaget kan bära kostnaden att förlägga kontoret centralt.

Denna omgivnings exklusiva karaktär förstärks som en följd av att fondkommissionärer

är belägna vid Stureplan. Denna påverkan är påtaglig i synnerhet sedan åttiotalet, då

finansmarknader blev en central näring. Åttiotalets ökända yuppie-anda spreds till stor

del från just finansmarknader.

De yngre bland mina intervjupersoner är i regel bosatta i innerstaden, nära

arbetet, medan många äldre bor i förort. Det senare antyder en lugnare attityd och ett

lägre tempo i livet och en öppenhet inför andra livssfärer och annan livsluft än den de

anställda andas kring kontoret vid Stureplan. De yngre lever istället nära arbetet även

på fritiden. "Många fondanalytiker jobbar till tio på kvällen. Sen går de till någon av

krogarna på Stureplan och träffar andra fondanalytiker."248 Att träffas på restauranger

och barer kring Stureplan efter arbetet upprätthåller relationer och kulturen.249 Speci-

247 Andersson, Åke E., Finansplats Stockholm - en tillväxtmotor, Stockholnl: SNS (Studieförb. Näringsliv
och samhälle) 1998, s. 67, 99.
248 Tigerschiöid, Patrik, tidigare ansvarig SE-Bankens nordiska fonder, intervjuad i Furuhagen Vestergren,
Åsa, "Stureplans kalvinister", Kyrkans Tidning, 9 maj 2001, s. 7.
249 Så har företagsekonomen Gunnar Ekman beskrivit hur småprat mellan kolleger upprätthåller en kul
tur bland poliser. (Ekman, Gunnar, Från text till batong, om poliser, busar och svennar, Stockholm: Eko
nomiska forskningsinstitutet vid Handelshögsk. (EFI) Diss. Stockholm Handelshögsk. 1999, s. 27f., 199-

116



fikt för Stockholms finansiella centrum Stureplan är att nöjescentrum och finansiellt

centrum sitter ihop. Trots att Internet och annan informationsteknik bidrar till att

förmedla information och upprätthålla band över stora geografiska avstånd, har fysisk

närhet fortfarande betydelse.

Stureplan, som under det sena 1900-talet
etablerade sig som Sveriges finansiella centrum250

Människors möten kan skapa grundläggande tillit som stöder den operson

liga tillit som byggs upp kring fungerande, abstrakta system. En mäklare trodde att vissa

kunder i motvikt till det ökade inslaget av informationsteknik i transaktioner och för

n1edling av analyser känner ett behov: "Att prata med en person. Det känns ibland lite

203, 205ff. och 214), och hur detta innebär att praktiker tillsammans, kreativt, åstadkommer en ända
målsenlig anpassning av abstrakta regler till en konkret praktik.
250 Fotograf o. Halldin, Stockholms Stadsmuseum.
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tryggare att göra det. ,,251 Marknadens anonyma mekanism kräver ett mått av socialitet

för att fungera. Med sociologen Anthony Giddens ord: "Reembedding refers to processes

by means ofwhich faceIess commitments are sustained or transformed by facework."2s2 På

finansmarknader förekommer ofta diskret, strategisk information, som inte lämpar sig

för offentligheten och media.2s3 Osäker och känslig information kräver istället närhet

och möten.254 Med en intervjupersons ord "Jag tror snarare att behovet kommer att

öka, av att träffa personer, just därför att man känner att det blir en väldigt artificiell

känsla när väldigt mycket kommuniceras via e-mail och Internet. Man måste sätta sig

ned och ta den riktiga diskussion, då när man sätter sig ned med personen.,,25S Som före

tagsekonomerna Mats Alvesson och Ann-Sofie Köping konstaterat, kräver reklambyrå

er, vilka de beskrivit som en annan abstrakt näring, personliga relationer. Så har också

många fondkommissionärer liksom reklambyråer namn efter företagets grundare eller

ledare, och kunder följer ofta med anställda som byter arbete till en konkurrent eller

startar eget.256

Finansmarknader är centrala i näringslivet. Storstäder drar till sig det fåtal

finansmarknader ett land kan rymma.257 Börser har ibland fått kritik för att vara just

storstadsföreteelser.258 Koncentration till centrala och exklusiva kvarter av storstäder

har bidragit till finansmarknaders elitmentalitet. Finansfolket har i alla tider varit bosatt

i exklusiva kvarter av storstäder.259 Simmel menade att storstadsbor upptas med att odla

sin individualitet,260 till skillnad från landsorten, där fler eftersträvar social konformism.

Finansmarknader är belägna i storstad och är en individualistisk kultur.

251 Citat intervjuperson Adam.
252 Giddens, Anthony, The Consequences ofModernity, s. 88.
253 Inom affärsvärlden får företag som ofta omtalas i media sämre rykte.(Frombrun, Charles och Mark
Shanley, "What's in a name? Reputation building and corporate strategy" ,Academy ofManagement Jour
nal, nr. 2, vol. 33, 1990, s. 253.)
254 Törnqvist, Gunnar: Sverige i nätverkens Europa, gränsöverskridandets former och villkor, Malmö: Liber
Hermod i samarbete med Institutet för framtidsstudier 1996 (1993), s. 182ff.
255 Citat intervjuperson Lorenzo.
256 Alvesson, Mats och Ann-Sofie Köping, a. a., s. 71 om reklambyråer.
257 Kindleberger, Charles P., The formation offinancial centers, a study in comparative economic history,
Princeton, N.J: International Finance Section, Princeton University 1974, s. 57 och Reed, Howard Cur
tis, Thepreeminence ofinternationalfinancial centers, New York: Praeger 1981, s. 4.
258 Chernow, Ron, a. a., s. 32.
259 Cassis, Youssef, Les banquiers de la City al 'tfpoque Edouardienne (1890-1914), s. 291.
260 Simme1, Georg, "Die Gro~städte und das Geistesleben" , s. 239.
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Den anonymitet som ligger i standardisering av produkter motsvarar den

anonymitet som råder i de storstäder där världens finansmarknader är belägna.261 Att

finansmarknader är belägna i storstäder bidrar till att finansmarknader blir anonyma.

Finansmarknaders anonymitet bidrar i sin tur till att finansmarknader förläggs till stor

städer. På landsbygden var, som Weber framhållit, till och med handel och räntetagande

senkomna företeelser. 262 Penningekonomin har sin ursprungliga hemvist i storstaden.263

I stunder av längtan bort från sitt arbetsliv tänker sig flera anställda på fi

nansmarknaden en helt annan tillvaro. 264 "1 ... / när man är på jobbet mitt i veckan

klockan tre på natten, funderar man på att sitta i kassan på Konsum istället.,,265 Finans

marknader är en mycket pressande miljö. Vissa drömmer sig tillbaka till något förgång

et. Likväl upplevs utveckling som oundviklig, varför de anställda böjer sig för den.

"Hemlängtan är ett gissel som måste stävjas under den långa vandringen i främmande

land."266

Många framlever stillasittande arbetsliv upptagna med att manipulera ab

strakta symboler, och drömmer sig bort till den helhet naturens kretslopp utgör. En

komplex omvärld inger människor längtan tillbaka till naturen och dess sammanhang.

Gemenskap med naturen och dess lugn befriar från det ansträngande, sociala maskspe

let. Åtskilliga svenskar anser sig bli mer sanna i naturen, utan andra människor.267 De

upplever ett behov av något som människan inte skapat, uppfattar naturen som andlig

och ägnar den sin religiositet.268

261 Ibid, s. 227-242.
262 Weber, Max, "Die Börse" (1894), i Weber, Max, Gesammelte Aujsätze zur Soziologie und Sozialpolitik:
vol. 1, Tiibingen: JCB Mohr, 1924, s. 259.
263 Simmel, Georg, a. a., s. 229.
264 Sterner, Maria, börsmäklare, intervjuad i "Tendens" .
265 Thelin, Peter, chef SE-Bankens fonder, intervjuad i Adamsson, Catrin, "Tala är silver. Tiga är guld."
Fri ekonomi, nr. 4, 1995, s. 26.
266 Lindqvist, Mats, a. a., s. 70.
267 Daun, Åke, Svensk mentalitet: ett jämförande perspektiv, Stockholm: Raben & Sjögren 1989, s. 86-90.
Svensken är van att inte behöva förlita sig på andra människor för att få saker utförda. Korruption och
mutor är sedan länge inte del av svensk kultur. Sverige placerade sig bland 91 länder på sjätte plats om att
ha minst korruption i en mätning 2001. (Transparency International, New index highlights worldwide
corruption crisis: The 2001 Corruption Perceptions Index,
http://www.transparency.org/documents/cpi/2001/cpi2001.html, nedladdad 7 oktober 2001) Istället för
personliga relationer, fungerar i Sverige organiserade rutiner.
268 Uddenberg, Nils, Det stora sammanhanget: moderna svenskars syn på människans plats i naturen, Nora:
Nya Doxa 1995, s. 37-56, 78.
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I några intervjupersoners skepsis inför teknisk utveckling och abstrakta

produkter tolkar jag en outtalad längtan till naturen och det naturliga.269 Det modern

arbetslivet har gjort oss främmande inför, men endast i liten utsträckning frigjort oss

från den närande jorden eller naturliga, mänskliga sammanhang.27o Tänkbart är att det

moderna arbetslivet tvingar människor att arbeta med mer abstrakta sysslor än vad de

skulle önska. Många förmögna britter har sett till att skaffa sig en egendom på landet.271

Denna tendens finns även i Sverige. Flertalet urbana människor som längtar efter en

lantlig hembygd flyttar emellertid inte ut.272 Precis som vissa anställda längtar till natu

ren, njuter många av teknikens möjligheter. Båda attityderna förekommer på svensk

finansmarknad. Till stor del är det en fråga om ålder. Äldre längtar till det konkreta

som är allt levandes utgångspunkt. Yngre är mer beredda att spänna sig och åsidosätta

vad de värdesätter i livet, med målet att bli framgångsrika i sitt yrkesliv.273

Klädsel

Gemensam klädsel bidrar tUl sammanhållning och till att upprätthålla exklusivitet som

skiljer ut finansmarknader från samhället utanför. Bourdieu uttrycker detta som så: "Les

groupes s'investissent tout entiers, avec tout ce qui les oppose aux autres groupes, dans les mots

communs ou s'exprime leur identite sociale, c'est-a-dire leur differance."274 Symboler ut

trycker underförstådda värden och meningssammanhang. Bland symboler förtjänar

kläder ett eget kapitel. Jag har i detta sammanhang valt att betona färger, delvis inspire

rad av universalgeniet Goethe. Då jag möter den anställde på dennes arbetsplats, obser-

269 Jfr. Freud, Sigmund, Vi vantrivs i kulturen, Stockholm: Röda rummet 1983 (ty. orig. 1930), s. 30-34.
270 Bell, Daniel, "Culture and religion in a postindustrial age" i Melvin Kranzberg (utg.), Ethics in an age of
pervasive technology, Boulder, Colo.: Westview 1980, s. 36f.; Elias, Norbert, "The Loneliness of the Dy
ing" (ty. orig. 1982) i Elias, Norbert, On civilization, power, and knowledge seleeted writings Norbert Elias;
edited and with an introduction by Stephen Mennell andJohan Goudsblom, Chicago: University of Chicago
Press 1998, s. 106.
271 Macfarlane, Alan, The culture ofcapitalism, Oxford: Basil BlackweIl 1987, s. 90.
272 Norberg, Peter, "Hembygdskänsla på distans", Hembygd, Stockholm: HSFR 2000, s. 64-79.
273 Se vidare "Fackmänniskors insnävning av personligheten" om denna skillnad mellan anställda av olika
ålder.
274 Bourdieu, Pierre, a. a., s. 216. ("1 sin helhet engagerar sig grupper, med allt som gör dem annorlunda än
andra grupper, i gemensamma ord som uttrycker deras sociala tillhörighet, det vill säga vad som skiljer ut
dem." Egen övers.)
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verar jag den klädsel intervjupersonerna brukar bära under arbetstid. Fondkommissio

närsanställda är till den övervägande delen män klädda i mörk kostym.

Formell klädsel är en outtalad norm inom finansvärlden. Sober klädsel,

korrekthet vad gäller kontorsfastigheter, interiör och ett distanserat bemötande är bruk

lig också i banker.275 Med inredningsarkitekten Helena Hambraeus ord:

"Finansbolagens kontor är polerade, städade.,,276 Bland bankirer har extravagant klädsel

av tradition kopplats till svindleri.277 Besökaren på finansmarknader bemöts inte av nå

got av den värme och kroppslighet som enligt Goethe omger gult och rött. Gult och

rött antyder förmåga att bejaka stundens njutning.278 De anställda klär sig inte gärna i

glada färger som gult och blandningar med rött.279 Glädje är ingen framträdande känsla

på fondkommissionärer. Finansmänniskor är slätrakade för att inge pålitlighet och kor

rekthet.

Blått har sitt ursprung i svart och är en sval, tom färg. 280 Mörka färger som

blått och grönt är färger för fåtalet, medan gult och rött tillhör massan.28t I synnerhet

gult, men även rött är mycket riktigt den folkliga tabloidpressens färger såväl i Sverige

som utomlands. Rött är arbetarrörelsens färg. Finansmänniskors val av dystert mörka

färger hänger samman med deras elitism och materialistiska individualism.282 Att bank-

275 Om banker se Börnfors, Lennart, Bankmannens yrkesvardag under efterkrigstiden -en etnologisk studie
av yrkesvardag och yrkesideal 1945-95, Lund: Historiska Media 1996, s. 69-78,207. Att fondkommissionä
rer är inrymda i äldre byggnader är delvis en konsekvens av att de exklusiva områden, där fondkommis
sionärer är belägna, har en övervägande äldre bebyggelse, men är även ett tecken på att fondkommissio
närer inte är så moderna som finansmarknaders högteknologi och abstraktion ger intryck av, utan behål
ler vissa högborgerliga traditioner.
276 Larsson, Sara, "Viktigt med informella träffpunkter", Svenska Dagbladet Näringsliv, 22 maj 2000, s. 1l.
277 Landes, David S., Bankers and Pashas, International finance and economic imperialism in Egypt, London:
Kingswood books 1958, s. 35n.
278 von Goethe, Johann Wolfgang, "Die Farbenlehre" (1810), i Philosophie aus seinen Werken, Leipzig:
Verlag der Diirrschen Buchhandlung 1905, s. 366ff.
279 Se ibid, s. 366ff, om dessa färgers sinnligt-moraliska betydelse
280 Ibid, s. 369.
281 Spengler, Oswald, Der Untergang des Abendlandes - Umrifle einer Morphologie der Weltgeschichte, Bd. 1,
Gestalt und Wirklichkeit, Miinchen: Oskar Beck 1920-23, s. 320 i en reflektion över färgers betydelse på
olika områden. Förr upprätthöll finansmarknader distans mot massan. Nu finns mer folkliga fondkom
missionärer med idealet att anpassa sig till allmänhetens efterfrågan och träda ut i offentligheten. Sålunda
förekommer färg allt oftare, men fortfarande sällan i klädseln bland anställda på fondkommissionärer.
282 Att svart under långa tider varit de fattigas färg är ett motargument. Därtill har många hov omgivit sig
med en nyans av rött. Viktigt är emellertid att närmare bestämt purpur varit hovens färg. Denna bland
ning av grundfärgerna gulrött och blått ger enligt Goethe intryck av upphöjd ro.{Goethe, Johann Wolf
gang von, "Die Farbenlehre", s. 371) Purpur är mer aristokratiskt och kungligt än rött.
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rutta enligt Goethe anmodats bära gula mössor, kan ha bidragit till att finansmänniskor

av tradition undvikit att bära färgen i fråga. 283

En intervjuperson påpekade själv att: "Fondkommissionärsanställdas kläd

sel är konventionell."284 Avsikten är att ge intryck av förtroende och pålitlighet.285 Fi

nansn1änniskors klädsel utstrålar ordning och disciplin.286 Svart symboliserar ihärdig

het.287 Det stora inslaget av mörka kostymer bland de anställda indikerar att fondkom

missionärer ännu inte är särskilt folkliga, även om denna exklusivitet håller på att rubb

as. Den gemensamma kostymeringen antyder att finansmarknader uppbär ett samman

hållande etos, vilket utesluter dem som inte klär sig i enlighet med vad seden kräver.

Delvis är den strikta klädseln en kvarleva från den tid, då börsn1äklare såg

och mätte varandra på börsgolvet i Stockholms Fondbörs. Matti Kinnunen, VD för

fondkommissionären Carnegie: "Om man l ... I har en säljande uppgift eller ofta har

personlig kontakt med sina kunder är det naturligt att vara strikt klädd. "288 Under sjut

tiotalet trädde en liten grupp från en ny generation in på Stockholms finansmarknad

med en något mer ledig, färgglad och personlig klädstil.289 Att mäklare allt oftare är in

stängda framför skärmen bidrar så sakteliga till en mer informell klädsel. Mäklare n1öter

idag skärmen och inte kunder. De anställda mäter nu klädseln endast med varandra

inom arbetsplatsen eller före och efter arbetstid med kolleger och andra som rör sig

kring Stureplan. Finansmarknader följer även trenden i samhället i gemen mot mer in

formellt beteende och klädstil.290

I enskilda stater sammanfaller skeden då man klätt sig i svart med perioder

av ekonomisk framgång. 291 Likaså samvarierar en enskild individs svarta klädsel och

asketism med dennes materiella framgång. 292 Något liknande kan gälla för hela yrkes-

283 Ibid, s. 367.
284 Citat intervjuperson Ingeborg.
285 Hanson, Matilda, "Klä ner dig på jobbet", Dagens Nyheter, 1 mars 1998, s. A 13.
286 Om finansmänniskors behov av disciplin i arbetet vittnar Hubbard, Denise, intervju, a. a., s. 8f.
287 Portal, M, The Signification ofColours in all Ages, London 1851 (fr. orig. 18xx), s. 86.
288 Kinnunen, Mani, Verkställande direktör för fondkommissionären Carnegie, intervjuad i 01levik, Nils
Olle, Kunderna kräva dessa kostymer, Svenska Dagbladet Näringsliv, 12 oktober 1996, s. 1.
289 Hallvarsson, Mats, a. a., s. 81.
290 Stearns, Peter N., a. a., s. 22, 33f., 167f.
291 Harvey, John, Men in Black, London: Reaktion Books 1995, passim. Bland annat gäller detta Neder
ländernas första, kalvinistiska period.
292 Ibid, s. 133.
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grupper. Såväl i Sverige som i andra länder tillhör anställda vid fondkommissionärer de

allra bäst avlönade yrkesgrupperna. Individer,293 liksom hela kulturer med ambition till

utveckling tenderar att pryda sig med mörka, kalla färger. Kulturer där personer före

drar dystra färger har en stark drift till framgång, och är ofta puritanska eller protestan

tiska av annat slag.294 Av tradition har bildade män burit svarta kläder.295 Anställda vid

finansmarknader har ofta hög utbildning. Svart indikerar motsatsen till det timligas

flärd och prakt. Det asketiska valet att inte bruka sina inkomster, utan inrikta sig på att

abstrakt förmera, är finansmarknadens etos som dess aktörer också vill visa utåt.

Anspråkslös klädsel och liknande blygsamhet har föreskrivits som en dygd

i flertalet puritanska sekter. I USA:s protestantiska sekter skall klädseln vara blygsam.296

Puritanerna syftade till framgång och klädde sig i dystra färger; gärna svart.297 Svarta

kläder sammanfaller med kalvinisternas avståndstagande från livets goda. På 1800-talet

blev återhållsamhet en dygd i hela västvärldens borgerlighet.298 Puritanskt allvar och

fantasilöshet blev genom det nya arbetslivet en norm för de kläder mannen som inträd

de i förvärvsarbetet bar. Med industrialismen övergick mannens kläder i en mörkare

kulör. 299 Diskret klädsel inom bankirfirmor har under historien särskilt kännetecknat

kalvinistiska hugenotters firmor. 30o

293 McClel1and, David, "Risk Taking in Children with High and Low Need for Achievement", i Atkin
son (utg.), Motives in Fantasy Action and Society. A Method ofAssessment and Study, Princeton NJ.: Van
Nostrand 1958, s. 317 och 319ff., McClelland, David, The Achieving Society, s. 309-313 och Knapp, Robert
H., "n Achievement and Aesthetic Preference", i Atkinson, John W. (utg.), Motives in Fantasy Action and
Society. A Method ofAssessment and Study, Princeton NJ.: Van Nostrand 1958, s. 367-372.
294 McClel1and, David, The A chieving Society, s. 309-313 och Knapp, Robert H., a. a., s. 372.
295 von Goethe, Johann Wolfgang, "Die Farbenlehre", s. 377.
296 Fischer, David Hacken, Albion's seed:four British folkways in America, New York: Oxford University
Press 1989, s. 544-552.
297 McClelland, David, The Achieving Society, s. 310, 312f. och Knapp, Robert H., a. a., s. 372.
298 Ekenstam, Claes, Kroppens idihistoria, disciplinering och karaktärsdaning i Sverige 1700-1950, Hedemo
ra: Gidiund 1993, s. 234-247.
299 Hammar, Birgitta, "Elegant, flärdfullt, praktiskt - Modet 1900-1930", i Kulturen: en årsbok till med·
lemmarna av Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige: Aspekter på modernismen, [huvudredaktör:
Eva Kjerström Sjölin], Lund: Kulturen 1997, s. 140.
300 Se även Landes, David S., a. a., s. 37.
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Sammanhållning och tillit

Samn1anhållning och tillit upprätthålls på tre nivåer; inom enskilda fondkommissionä

rer, inom näringen som sådan och inom hela den internationella finansmarknaden. Å

ena sidan ger den allt intensivare relationen mellan marknadsplatser finansmarknader

en global dimension. Å andra sidan är en börs alltid inflätad i sin lokala omgivning,

närmare bestämt nätverket i det lilla område som Stockholms finansmarknad har sin

hemvist i.

"En nyanställd kan inte försvara sig mot värderingar som trycks på ho

nom på arbetsplatsen. Han drabbas av såväl goda som dåliga traditioner" säger en inter

vjuperson.30t I finansvärlden finns en uppsättning berättelser som aktörerna tar till sig,

tillämpar och återskapar. Denna konsensus är ett uttryck för en etablerad diskurs i

Foucaults mening.302 I en sammansvetsad grupp bestraffas avvikelse från de normer som

upprätthålls internt.303 Kraven på den som inträtt i kretsen är hårda. Täta nätverk ger

upphov till sarnhörighet. Anställda ansluts till den mentalitet som hör till ett enskilt

yrke eller en näring. En anställd vill accepteras på arbetsplatsen och kan börja uppfatta

och beskriva sin omgivning som andra. Ideal formas i möte med verklighe-

ten." ...rational maximizers are bound together in a community that shapes their behavi-

or. "304 De som inte anpassar sig till normerna stöts ut, eller väljer själva att lämna ar

betsplatsen. Därtill lockas de människor till en arbetsmiljö, vilka liknar den norm som

föreskrivs inom näringen. På flertalet arbetsplatser är få villiga att uttrycka värderingar

som avviker och därigenom ställa sig utanför och riskera sina sociala relationer. Detta

ger upphov till hon10genitet. Anpassning till en grupps normer och beteendemönster är

en säker väg till framgång internt. Individen imiterar sig in i organisationen för att bli

accepterad av andra inom organisationen och känna sig trygg i sin arbetssituation.

Finansmänniskor är avvikare i samhället som av sitt värv stimuleras till att

vara en elit, men drivs inom det nätverk de är mest intensivt integrerade i, mot vad

301 Citat intervjuperson Eos.
302 Om diskurser se Foucault, Michel, Histoire de la sexualite, del l: La vo/ante de savoir, Paris: Gallimard
1978 (1976), s. 51, 123.
303 Med grupp avser jag i detta stycke inte endast finansmarknader.
304 Abolafia, Mitchel Y., Making markets. Opportunism and Restraint on Wall Street, s. 8.
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Heidegger benämnt das Man. Fondkommissionärsanställda lär sig att bli som andra på

arbetsplatsen. En person väljer inte helt självständigt, utan påverkas av det anonyma

kollektivet, das Man. Individen får emellertid intryck av att fatta ett frivilligt val. Egent

ligen tvingas denne av kollektivet att välja samma; samma som andra.30s Den anställde

intalar sig att vara stark i sina val, men av rutin följer hon med sömngångaraktig säker

het vinstkrav, marknadens lagar och andra förväntningar som finns på arbetsplatsen.

Många anställda förlitar sig på opersonliga auktoriteter, abstrakta system som markna

den och informationsteknik, avstår från att göra egna val och lider aven inautentisk

inställning till sitt arbete.306

Genom att under lång tid agera i en viss roll påverkas en individ till att bli

vad hon ursprungligen endast verkade vara.307 Däremot kan normbrytare vinna erkänsla

utåt. Likhet inom näringen exempelvis vad gäller klädsel förenklar interaktion och ska

par inbördes sammanhållning, men kan försvåra kontakt med omvärlden. Individer

som hyser tillit för varandra avskärmar sig och sin näring. Varje delkultur är för sin

överlevnads skull beroende av gränser mot omvärlden.308 Även om normer för önskvärt

beteende påverkas utifrån skapas de gemensamt, internt på arbetsplatsen. Förmågan att

etablera informella institutioner ligger inuti. Omvärlden inklusive formella institutio

ner utgör restriktioner, väggar för informella institutioner.

Under sekler har finansiella eliter världen över varit nära kopplade till

varandra.309 Global anknytning och brist på rötter eller upplevelse av få egna rötter gör

en människa mer obeständig i sin organisationella och emotionella tillhörighet i karriä-

305 Heidegger, Martin, "Sein und Zeit", s. 167-173.
306 Sartre, Jean-Paul, a. a., 16-54 om inautenticitet, en oäkta inställning, en ovilja att göra egna val och inse
att det att leva innebär att göra val. Ett skäl till känslan av bristande autenticitet bland utövarna är att
finansmarknaden är en allt mindre genuin miljö, utan artificiell.
Opersonliga auktoriteter har fått allt större betydelse i det moderna samhället.{Norberg, Peter,
"Hädelsens kretslopp", i Hädelse, Stockholm: HSFR 1999, s. 46-59.) Opersonliga auktoriteter finns av två
typer: dels psykologiska, genom vilka konformitet bildas i ett demokratiskt samhälle [de Tocquevil1e,
Alexis, De la democratie en Amerique, vol. II, Paris: Goss 1836 (1836), s. 151; Fromm, Erich, Flykten från
friheten, Stockholm: Natur och Kultur 1945 (eng. orig. 1941), s. 128f.; Fromm, Erich, The sane society, s.
99, 101-103, 152-163]; dels tekniska, där övervakning och anonymisering är framträdande.[Foucault, Mi-
chel, Surveiller et punir: naissance de la prison, Paris: Gallimard 1975 (1974), s. 90, 111, 203, 234.] Mark
nadsprincipen är en anonym auktoritet som kombinerar konformitet och teknik.
307 Mills, C. Wright, "Situated Actions and Vocabularies of Motives", American Sociological Review, vol.
5, 1940, s. 908.
308 Hannerz, Ulf, "De1kulturerna och helheten", i Hannerz, Ulf, Rita Liljeström och Orvar Löfgren
(utg.), Kultur och medvetande· en tvärvetenskaplig analys, Stockholm: Akademilitteratur 1982, s. 64, 67.
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ren och bidrar till att göra denne i snabbfotad i sin utveckling mot framtiden. Mäklare

och handlare reser likväl inte mycket i arbetet.31o Viktigare än internationella kontakter

är för dessa människor ständig närhet till marknadens puls. På finansmarknader har

fingertoppskänsla fortfarande större betydelse än distans.311 Däremot tar aktörer vid

finansiella marknader världen över del av gemensamma tecken, vilket skapar gemen

skap mellan dessa individer. Trots att de företar sig få resor i arbetet, är snarare globala

finansmarknader än arbetsplatsen deras sociala samn1anhang.312 Med historikern Ri

chard Palmers ord: "Enskilda individer behöver inte alls vara fysiskt mobila över lands

gränserna för att i egenskap av yrkesverksamma ingå i den transnationellt organiserade

ekonomin."313 Innehållet på den skärm finansmänniskor verkar vid är globalt.314

Ekonomhistorikern David Landes har beskrivit en internationell finansiell

elit under i800-talet med en gemensam kultur av blygsamhet och prudentlighet. Från

bankirs sakliga inriktning på förvärv av pengar och kalkylerande var det nära till cy

nism. Trots bankirers ibland oerhörda förmögenheter upprätthöll de flit och betraktade

vällevnad som negativt. De mest utpräglade i denna riktning var kalvinistiska hugenot-

ter. 315

Under 1800- och tidigt 1900-tal utfördes merparten av aktiehandel utanför

börser inom de mindre kontaktnät som bankirer hade byggt upp och omgav sig med.316

Idag har börser övertagit större delen av denna handel. Förr rådde större osäkerhet om

sanningshalten i de fakta som var betydelsefulla för värdering av värdepapper. I en tid

av osäkerhet om exempelvis tillståndet i främmande länder krävdes att familjeband

knöts kring informationsuppgifter och investeringar.317 Bankirfirmor har av tradition

309 Lancies, David S., a. a., s. 39f.
310 Värdepapper är tillräckligt standardiserade för att transaktioner av inte alltför stor storlek skall kunna
utföras kliniskt via datorsystem, utan behov av möten som annars skapar fundamental tillit.
311 Koger, Raul, a. a., s. 9; Smith, Charles W., Success and survival on Wall Street: understanding the mind of
the market, Lanham, Md., Oxford: Rowman & Littlefield 1999, s. 53.
312 Se Lasch, Christopher, The Revolt o/the Elites and the Betrayal o/Democracy, s. 25-49 om att medlem
mar i postmoderna eliter känner större samhörighet med sina motsvarigheter utomlands än med de flesta
landsmän.
313 Palmer, Richard, a. a., s. 743n.
314 Bruegger, Urs och Karin Knorr Cetina, The market as an object o/attachment: Exploring postsocial rela
tions in financial markets, s. 141-168.
315 Landes, David S., a. a., s. 32-38.
316 Heckscher, Eli F., a.a, s. 106; Algott, Stig, a. a., s. 46.
317 Muller, Leos, The merchant houses o/Stockholm, c. 1640-1800, a comparative study ofear/y-modern entre·
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haft stark intern sammanhållning.318 Många anställda föddes direkt in i bankirfirman

genom sin familj.319

I samtiden råder mindre sammanhållning, mer individualism och färre

familjeband inom och mellan finansiella organisationer.320 Personliga relationer och

tillit var viktigare i finansvärlden före dagens överflöd av lättillgängliga, kvantitativa

data om aktier.321 Betydelsen av informella nätverk har avtagit i en allt mer teknikstyrd

och rationaliserad finansiell sektor, även om aktörer på finansmarknader i alla tider

knyts samman av normer. Däremot innebär åren kring årtusendeskiftet en renässans på

bred front för informella nätverk med en relativ nyhet som Internet i spetsen.

Anställda på fondkommissionärer möter regelbundet andra finansfirmors

anställda. De talar mycket med varandra inte minst för att orientera sig om andra aktö

rers förväntningar på marknaden under den nära framtiden. Enskilda aktörer skapar sig

på så sätt en uppfattning om genomsnittet av uppfattningar. Ofta talas det till och med

om en konsensus som bildas på marknaden.322 Nära kontakt mellan anställda på olika

företag som verkar i en avgränsad del av samma stad bäddar för att aktörer snabbt här

mar varandra. Inom och kring marknader i finansiella centra som Wall Street, City of

London, Bankenviertel i Frankfurt och Stureplan i Stockholm möts anställda ofta över

gränser mellan företag, varigenom ett utbyte av information kommer till stånd, som

upprätthåller täta nätverk. Sociala relationer är ekonomiska resurser. Organisationen

och nätverket kring den utgör en resurs för den anställde. Med Mark Granovetters ord:

"...business relations spill over inta sociability and vice versa, especially among business eli

tes.,,323 Gemensamt stegrar finansmarknadens aktörer den interna tilliten.324 Individer på

finansiella institutioner socialiseras kontinuerligt. De är varken socialt determinerade

preneurial behaviour: Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, Univ.-bibl. 1998, s. 221-251.
318 Cassis, Youssef, Les banquiers de la City al'epoque Edouardienne (1890-1914), s. 255.
319 Ibid, s. 116f.
320 Chapman, Stanley David, The rise ofmerchant banking, London: Allen & Unwin 1984,67
321 Landes, David S., a. a., s. 14f.; Chernow, Ron, a. a., s. 92 och Dahl, Gunnar, Trade, trust and networks:
commercial culture in late Medieval !taly, Nordic Academic Press, Diss. Lund, Univ. 1998, s. 289-96.
322 Ahldin, Robert, "Sommarstiltje", Matteus Fondkommission, Veckobrev från Matteus, 29 juni 1998, s. 1;
Germer, Björn, a. a., s. 1.
323 Granovetter, Mark, a. a., s. 65.
324 Se Bourdieu, Pierre, Homo Academicus, Paris: les Editions de Minuit 1984, s. 27-33 om hur aktörer kan
stegra en intern tillit.
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eller aton~istiska.325 Nytt socialt kapital skapas oavlåtligen.326 En för Sverige och svenska

arbetsplatser atypisk elitkänsla ackumuleras på finansmarknaden. För många svenskar

är jämlikhet ett viktigt värde.327 Att värderingar i fondkommissionärer skiljer sig från

omvärlden är inte stort problem, då dessa organisationer har liten direkt kontakt med

organisationer i omvärlden. Många av fondkommissionärers kunder tilltalas av den

stressade, individualistiska och målinriktade mentaliteten på finansmarknader.

Liksom all social handling, underlättas ekonomisk handling av ömsesidig

förståelse. 328 Aktörer med stark ömsesidig tillit kan aktualisera Her vinstmöjligheter.

Partikularistiska dygder - såsom sammanhållning inom en kultur - är universella

tillgångar. Hårda, interna band skapar tillit som främjar ekonomisk och annan verk

samhet.329 Normer för socialt beteende uppkommer som kompenserar att ett rent

marknadsutbyte i åtskilliga fall misslyckas. Genom bristen på tillit bland individualis

terna hos en fondkommissionär förspills tillfällen till lönsamt, ömsesidigt samarbete.

Den individualism som är konvention på finansmarknaden har ändamåls

enliga gränser. Som en reaktion på en situation med konstant konkurrens i en dyna

misk marknadsekonomi uppstår, eller konstruerar marknadens aktörer sociala struktu

rer för att minska den osäkerhet de möter. 330 Finansmarknaden nätverk kännetecknas

av såväl konkurrens som samarbete. Samarbete sker med individualistiska förtecken, då

anställda - även på olika firmor - samarbetar med varann för egen nytta.

Dtan ett mindre rationalistiskt inslag som tillit tas alla affärstillfällen inte

tillvara. Ideologisk konsensus stävjar strikt egennyttiga, för kolleger skadliga, opportu

nistiska beteenden och kan tjäna som ett substitut för, eller komplettera uttalade regler.

Anställda identifierar delvis sitt egenintresse med hela näringens bästa, då de bär på en

325 Granovetter, Mark, a. a., s. 56ff.
326 Om innebörden av begreppet socialt kapital se Bourdieu, Pierre, "Le capital social: Notes provisoires" ,
Actes de la recherche en sciences sociales, nr. 31, janvier 1980, s. 2f.
327 Daun, Åke, a. a., s. 166f.; Sverige får ett mycket lågt värde i maktdistans enligt Hofstede, Geert, a. a., s.
104, vilket indikerar att svenskar är ovilliga att acceptera olikheter och hierarkier.
328 Hu, Ying och Tor Korneliussen, "The effects of personal ties and reciprocity on the performance of
small firms in horizontal strategic alliances", Scandinavian Journal ofManagement, nr. 2, vol. 13, 1997, s.
169ff.
329 Fukuyama, Francis, Trust: the social virtues and the creation ofprosperity: London: Hamish Hamilton
1995, passim och Putnam, Robert D. med Robert Leonardi och Raffae1la Y. Nanetti, Making democracy
work: civic traditions in modern !taly, Princeton, NJ.: Princeton University Press 1992, s. 157-161.
330 Håkansson, Håkan, Corporate technological behaviour: co-operation and networks, London: Routledge
1989, s. 17ff.; Hu, Ying och Tor Korne1iussen, a. a., s. 169ff.
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gemensam ideologi och har ett likartat egenintresse. Liktänkande individer accepteras

lättare i näringen.

Att aktörer på finansmarknader förutsätter att andra aktörer är ovanligt

beräknande och inriktade på egennyttan kan ge dessa marknader låg tillit. 331 Med en

amerikansk obligationshandlares ord: "I don't reallyleeIlike I can rely on anybody here.

That's the way this business is. You've got to rely on yourself."332 Kalkylerande, maximeran

de individer på finansmarknaden konkurrerar med varandra.333 Ändå skapas tillit ge

nom att de hjälper varandra i att kollektivt förstärka det gemensamma verksamhetsfäl

tet i förhållande till omvärlden. Finansmänniskor delar med sig av socialt kapital för att

reproducera sitt fält. Alla inom fältet tjänar på att finansvärlden söker legitimitet åt den

egna verksamheten genom att omge sig med en myt om objektivitet.334

Inom individer i en grupp som gör en gemensam överträdelse mot normer

uppstår, som libertinen Markis de Sade och filosofen Slavoj Zizek beskrivit, en ömsesi

dig känsla av gemenskap.335 I olika sammanhang är det socialt accepterat att begå vissa

brott mot samhällets gemensamma normer.336 En grund till känslan av identitet bland

anställda på finansmarknader, är att de tjänar mer än andra. Genom att ha högre in

komster än vad som accepteras bland allmänheten bryter svenska finansnlänniskor mot

samhällets jantementalitet. Därtill hanterar mäklare och handlare i sin yrkesutövning

större summor än vad stora delar av allnlänheten anser vara anständigt, kanske i syn

nerhet för unga, som finansmänniskor oftast är, att hantera och tjäna. De anställda är

331 Abolafia, Mitchel Y., Hyper-Rational Gaming, s. 242. Se även Frank, Robert, H., Passion within reason:
the strategic role ofthe emotions, New York: Norton 1988, s. xf., om att låg tillit följer om aktörer förut
sätter att andra aktörer är ovanligt beräknande.
332 Abolafia, Mitche1 Y., "Markets as cultures: an ethnographic approach", s. 72.
333 Noroozi, Yalda, börsmäklare Avanza, intervjuad i "Folkradion", Sveriges Radio P3, 25 januari 2001.
334 Elias, Norbert, "Involvement and Detachment", (1956) s. 217-248 i Elias, Norbert, On civilization,
power, and knowledge selected writings Norbert Elias; edited and with an introduction by Stephen Mennell and
Johan Goudsblom, Chicago: University of Chicago Press 1998, s. 230f. Bourdieu, Pierre, Homo Academi
cus, s. 27-33 beskriver hur objektivitetsanspråk tillämpas inom det vetenskapligt-akademiska området.

335 jfr. Zizek, Slavoj, Njutandetsfärvandlingar, Stockholm: Natur och kultur 1996 (eng. orig. 1995) s. 92f.
Detsamma gäller mellan libertinerna i de Sade, Donatien Alphonse Fran~ois, "La nouvelle Justine, ou Les
malheurs de la vertu" (1797), i OEuvres compl'etes du Marquis de Sade T. 7 La nouvelle Justine, ou Les malhe
urs de la vertu, 2[chapitres XI aXX}, Paris: Pauvert 1987, s. 135-141; de Sade, Donatien Alphonse Fran~ois,

"La philosophie dans le boudoir" (1795), i OEuvres completes du Marquis de T. 3 Justine, ou Les malheurs de la
vertu Opuscules politiques La philosophie dans le boudoir Cent onze notes pour la Nouvelle Justine, Paris:
Pauvert 1986, s. 402-420, 430-440.
336 Foucault, Michel, Surveiller et punir: naissance de la prison, s. 84f.
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del aven marknad som genom sina prissignaler utövar inflytande över politiken. Den

demokratiska principen förutsätter att en person motsvarar en röst. Politiker och all

mänhet tvingas dela sitt inflytande med en opersonlig och elitistisk finansmarknad, vil

ken anställda vid finansiella institutioner anses förkroppsliga. Bakom de handlingar som

till viss del konstruerar marknaden står alltid enskilda personer.

Finansaktörer bryter mot två av de hörnpelare, jämn inkomstfördelning

och alla makt skall ha sin grund i allmänna val, välfärdsstaten förstärkt i den svenska

kulturen. Intervjupersonerna bejakar den påverkan finansmarknader utövar på samhäl

let, då de anser att denna påverkan bidrar till effektivitet och rationalitet. Vissa anställda

på finansmarknader uppger sig därtill känna sig smickrade av att tillmätas betydelse för

politik och samhälle.337

Finansmänniskor vill gärna påverka genom att sprida ideer de hyllar,

främst den att företag ger aktieägares intressen högsta prioritet. Däremot vill de - såsom

jag behandlar i avsnitten "Det sentimentala felslutet" och "Moraliskt ansvar i markna

dens komplexa anonymitet" - inte influera samhället på det sätt som oftast beskrivs,

nämligen att försöka genomdriva beslut som räntesänkningar. Någon tänkt samverkan

de marknad bestämmer sig inte för att konspiratoriskt driva igenom politiska beslut.

Formella kontrakt har betydelse för hur stor roll sociala kontakter spelar

relativt anonymitet. Att relationer formuleras noggrant i kontrakt gör dagens datorise

rade och anonyma finansmarknad möjlig. Att lagar och bestämmelser som stipulerar

straffmekanismer och villkor för betalning tillämpas och fungerar har minskat risken

att bli lurad i affärer, varför aktörer i allt mindre utsträckning kräver personliga kon

trolln1.ekanismer som att träffa motpart eller intermediär. Tillit knyts på elektroniska

marknader inte längre till bankirens handslag, utan till algoritmer och informationstek

nik. Aktörer överlåter till tekniken, då med Anthony Giddens ord abstrakt tillit till

system erövrat större utrymme på bekostnad av fundamental tillit.338 Personliga relatio

ner blir av mindre vikt i en rättsstat. Formella institutioner ersätter informella institu-

337 Pierre, Jon, a. a., passim.
338 Giddens, Anthony, The Consequences ofModernity, s. 21f, 25.
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tioner. I det moderna näringslivet skapar kapital, vetenskap och teknik, istället för per

sonlig karaktär och socialt ursprung legitimitet och upplevelse av soliditet.339

Artusendeskiftet och det glada åttiotalet

Här skall jag ta upp hur finansmänniskor under decenniers gång på olika sätt vänt sig

från, eller inlänkat sig i samhället utanför. Finansmarknader påverkas av strömningar i

samhället. 340 Tidens gång är inte minst ett dialektiskt förlopp.341 En tidsperiod blir ofta

den idemässiga motsatsen till den föregående. Återkommande i historien är att etablera

viss distans mot en karikerad nidbild aven förlupen epok.342 Företrädare för en epok

kritiserar ofta det nära förflutna. 343

Även intervjupersoner som inte nämner 1980-talet, lever i en tid starkt

präglad av detta decennium. Åttiotalet är en bakgrund, mot vilken finansmänniskor

medvetet eller omedvetet reagerade under nittiotalet. Reaktionen mot ett föregående

decennium yttrar sig i attityder och värderingar.

Många intervjupersoner vill distansera sig mot en tidsanda som breda lager

i samhället fördömer. Flera av mina intervjupersoner framhåller i motsats till åttiotalets

individualism sin vilja att vara del av ett kollektiv både på arbetsplatsen och i privatli

vet: "Jag skulle vilja att man var mer som ett fotbollslag och hade mindre inslag av indi

viduell bonus.,,344 Att mina intervjupersoner uttrycker den opportuna åsikten att den

yuppie-stämpel finansmarknaden fick i och med 1980-talet inte är något att vara stolt

över, utgör ett mått av anpassning till samhället. En polemisk uppfattning av ett före-

339 Sombart, Werner, Der Bourgeois - Zur Geistesgeschichte des modernen Wirtschaftsmenschen, Miinchen och
Leipzig: Duncker & Humblot 1923 (1913), s. 237-240 och Abbot, Andrew, The system o/professions: an
essay on the division o/expert labor, Chicago: Univ. of Chicago Press 1988, s. 195.
340 Wa1ton, Clarence C., a. a., s. 222ff.
341 Se även von Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph, "System des transzendentalen Idealismus" (1800), I
Schellings Werke, Zweiter Hauptband, Miinchen: CH Beck und R Oldenbourg 1927, s. 388-399, samt
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, "Die Vernunft in der Geschichte", i Sämtliche Werke, vol. XVIIlA,
Hamburg: Felix Meiner 1955 (1830), s. 50-157 och 167-184.
342 Decennier och sekler är inte objektiva entiteter i historien, vilka skulle reagera mot varandra och for
ma historien. Den verkan tidens skiftningar såsom års- och sekelskiften har på det mänskliga psyket är
förvisso en betydelsefull faktor i historien och än mer för förståelsen av historien. Den konventionella
indelningen av tiden i perioder kan användas för att förstå tidsandans växlingar.
343 Boltanski, Luc och Eve Chiapel1o, a. a., s. 103-123, 132f, 143.
344 Citat intervjuperson Adam. På ett liknande sätt uttryckte sig intervjupersonerna Friedrich och Aman
da.

131



gående decennium är ofta överdriven, men innebär också en gynnsam historisk insikt.

På finansmarknader saknas annars ofta historisk medvetenhet. Historisk insikt skulle

kunna höja aktörers ansvarstagande, då de därmed skulle vara del aven tradition med

dess krav. En aktör lockas att fatta alltför kortsiktiga beslut, om denne endast besitter

en kraftigt förkortad version av historien.

Journalisten och författaren Mats Hallvarsson har beskrivit förändringar

av kulturen kring svensk aktiemarknad under 1970- och 80-tal. Som sagt har en något

mer ledig, färgglad och personlig klädstil från sjuttiotalet in på Stockholms finansmark

nad.345 Den nya mäklarkåren tog initiativ till affärer och ägnade sig inte längre åt passivt

revirtänkande. En mer aggressiv och lättsam stämning paras med tilltagande professio

nalism.

Ekonomiska aktörer kan rättfärdiga sin egen tids tillkortakommanden i

jämförelse med en tidigare period - exempelvis lägre försäljning eller lönsamhet - genom

att hänvisa till att den föregående tiden var dekadent. Investmentbolagsdirektören och

den tidigare börsmäklaren Mats Qviberg rättfärdigar dagens grad av girighet genom att

hävda att tidigare seklers "kolonialisn1 och slavhandel" var värre uttryck för girighet.346

Exempelvis uttryckte sig ordföranden i Husvagnsbranschens riksförbund till och n1ed

skeptiskt inför att husvagnsförsäljningen åter stigit till mycket höga nivåer: "Vi såg ju

hur åttiotalet slutade och det vill vi ju inte se igen.,,347 Allmänhetens kritiska inställning

till åttiotalets näringsliv ingår i finansaktörens förförståelse, då denne säger sig stå för

andra värden än åttiotalets finansvärld gjorde. Människor från ett annat decennium be

skrivs som vore de aven annan art än vi.

Under 1980-talet undergick aktiemäklarenäringen i Sverige en avsevärd

föryngring. Många unga föredrar den fartvind handel skänker framför mer sävlig för

valtning. Omsättningshastigheten av värdepapper tilltog under åttiotalet. Unga mäklare

präglades mer av amerikansk kultur jämfört med äldre generationer. I vissa samman

hang kan människor ohöljt visa sin girighet; bland annat för att rättfärdiga marknaden.

I synnerhet var detta kutym under åttiotalet och i USA. "Greed 1 .. / is good. Greed

345 Hallvarsson, Mats, a. a., s. 81.

346 Qviberg, Mats, intervjuad i "Pussel", Sveriges Radio P3, maj 2000.
347 Ordföranden i Husvagnsbranschens riksförbund Johan Wäkt i Ekonomiekot och Morgonekot 6 augusti
1998. Wäkt uttalade sig om åttiotalets höga husvagnsförsäljning.
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works." enligt finansödlan Gordon Gekko i filmen Wall Street som 1987 skildrade vad

regissören uppfattade som åttiotalets hänsynslösa finansklimat i New York. En annan

tänkbar förebild är Ivan Boesky som inför ekonomistudenter på Berkeley 1986 hävda

de: "Greed is all right, by the way... I think greed is healthy. You can be greedy and still feel

good about yourself." I Sverige trädde socialdemokratisk välfärdsetik under 1980-talet

tillbaka medan individualism bredde ut sig. Individualistiska ideströmningar har trängt

tillbaka kollektiva lösningar.348 I åttiotalets nya klimat var det inte fel att skuldsätta sig

eller chansa vilt för att bli rik. 349 Visst inflytande till denna nya mentalitet på finans

marknader under åttiotalet kom från bankernas kommersialisering.350

Typiskt för optimistiska perioder är att övergå från värdering efter sub

stans- eller bruksvärde, till att värdera utefter förväntningar på framtida avkastning.351

En sådan övergång skedde under 1980-talet, och senast under IT-företagens gyllene år

1998 och 1999. Framtiden och riktningen var vad som gällde. I modet att förlita sig på

förväntan, att förlägga hela värdet av objekt till kalkylen av den avkastning framtiden

väntas föra med sig, ligger en optimism. Alla som förmår investerar nu; främst i aktie

fonder. Framtiden har kommit att intecknas allt mer intensivt. Ett allt större del av

börsvärden utgörs av förväntningar.

Finansmarknader är liksom andra kulturyttringar del aven rådande

tidsanda. Dagens svenska finansmarknader är tecken i tiden.352 Anställda på finansiella

marknader levde under åttiotalet ofta ett liv kantat av porschar, ostron, champagne och

annan iögonfallande konsumtion; istället för den diskretion, sparsamhet och återhåll

samhet som tidigare vidhäftade näringen.353 Åttiotalets anda utbredde sig i breda lager.

348 Om att ett individualistiskt egenintresse blev ett tilltagande element i samhället under åttiotalet se
Pettersson, Thorleif och Kalle Geyer, Värderingsfärändringar i Sverige: den svenska modellen, individua
lismen och rättvisan, Stockholm: Brevskolan: LO 1992, s. 11, 26-29, 31f.
349 Gustafsson, Claes, a. a., s. 20l.
350 Hadenius, Stig, och Theresa Söderhjelm, Bankerna i pressen 1984-1990; bilaga till Bankkriskommitten:
Stockholm: Fritze 1994, s. 51 och 58.
351 Simmel, Georg, Philosophie des Geldes, s. 256f.
352 Likaså påverkar alla organisationer och näringar av egen kraft tidsandan; allt mer så ju större sektorn i
fråga är. Finansmarknader har blivit mer inflytelserika och blir allt mer så.
353 Landes, David S., a. a., s. 33ff, 49. Begreppet conspicuous consumption, iögonfallande konsumtion myn
tades i Veblen, Thorstein, The Theory o/the Leisure e/ass, London: Macmillan 1899, s. 68-101. Många fi
nansmänniskor har avvikit från kalvinismens credo, sparsamhet och blygsamhet, och indikerar att finan
siella marknader inträtt i en dekadent livsfas. Främst nyrika anfäktas av conspicuous consumption. Att
finansmarknadens aktörer ofta är nyrika kan vara ett skäl till att de idkar conspicuous consumption.
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Hushåll började i stor utsträckning ägnade sig åt lånefinansierad konsumtion.354 Löner

na var inte högre och antalet anställda inte större i finansvärlden under åttiotalet än

tiden kring årtusendeskiftet. Däremot var finansmarknader nya under åttiotalet och i

mångas ögon vulgära; ett artfrämmande element i en då ännu levande tro på det jämlika

folkhemmet. I kölvattnet av avregleringar följde en mer dynamisk och frimodig menta

litet i svenska banker.355 Om unga bank- och finansanställda kunde den dåvarande

bankansvarige ministern 1987 säga: "Många aktörer är idag så unga att de inte varit med

om något annat än uppgång.,,356 Detta skapade en mentalitet av osårbarhet. Sedan ge

nomgick näringen en kris. Många anställda har stannat, åldrats och mognat, och delvis

återvänt till den äldre normen om sparsamhet och flit. Individers normala, moraliska

mognadsprocess kan avsätta sig på hela branschen.35l Nu är de anställda äldre än åttiota

lets föregångare var. 358 Vissa anställda framhåller gärna själva att de mognat, som en pro

fessionell investerare: "Jag är mer långsiktig än vad jag har varit tidigare.,,359 1980-talets

ungdomligt champagnesprudlande entusiasm i finansvärlden har lagt sig och förskjutits

till den del av näringen som ligger närmast IT som idag är mest på allas läppar, nämligen

mäkleri av värdepapper över Internet. Näringen har mognat och personalomsättningen

avtagit något sedan åttiotalet, men är ännu mycket hög. Kring sekelskiftet är de anställ

da mindre benägna att uppvisa egoism och är något mer lyhörda inför omvärlden och

samhällstillvända, samt högre utbildade.360

Av tradition uppfattas finansmarknader som mer förnäma än andra verk

samheter. Detta omdöme är utbrett även i san1tiden. Därtill anses finansmarknaden nu

ofta som avantgardistisk i sin höga tekniska nivå och för att vara för den pågående vär

depapperiseringen av samhället och populariseringen av finansmarknaden. Banker och

354 Edin, Per-Anders; Peter Englund och Erik Ekman, "Avregleringen och hushållens skulder" i Bankerna
under krisen - Fyra rapporter till Bankkriskommitten; Bankkriskommitten, Stockholm: Fritze 1995, s. 109.
355 Hadenius, Stig, och Theresa Söderhjelm, a. a., passim; Bankerna under krisen -Fyra rapporter till Bank
kriskommitten; Bankkriskommitten, Stockholm: Fritze 1995, passim och
Lindgren, Håkan (utg.), Bankkrisen rapporter, av Håkan Lindgren, Jan Wallander, Gustaf Sjöberg; Bank
kriskommitten, Stockholm: Fritze 1994, passim
356 Hadenius, Stig, och Theresa Söderhjelm, a. a., s. 63.
357 Se Kohlberg, Lawrence, a. a., s. 42, 69, 87, 90 om olika nivåer av moralisk reflektion.
358 Koger, Raul, a. a., s. 8; Petersson, Torbjörn, "Mer och mer pengar tjänas på pengar", Dagens Nyheter, 6
oktober 1997, s. A13.
359 Danielsson, Magnus; Jonas Weimer, a. a., s. 51.
360 Petersson, Torbjörn, a. a., passim.
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fondkommissionärer har inte samma seriösa aura som de hade före 1980-talets avregle

ringar. Reglerade näringar inger en respekt, vilken företag och anställda intygar med

seriös återhållsamhet och blygsamhet i exempelvis svart klädsel.

I synnerhet i kärva tider måste finansaktörer minska sin extravagans och

visa återhållsamhet. Enligt Per-Olof Jansson, verkställande direktör Fondhandlareföre

ningen: "I ... I det finns en tendens att kritiken följer börsens svängningar. När mark

naden går bra för man inte fram kritik."361 I högkonjunktur kan de anställda istället visa

lössläppthet i enlighet med den entusiasm allmänheten känner under sådana perioder.

Nordiska Fondkommission införde klädkod om slips och manschetter, då lågkonjunk

turen kom till aktiemarknaden under tidigt 20GO-talet och samtidigt köpte upp Matteus

Fondkommission. Tidigare präglades både Nordiska och Matteus av mycket ledig kläd

sti1.362 Konjunktur och beteende hänger nära samman. Beteende, exempelvis återhåll

samhet eller lössläppthet, bidrar till att skapa en konjunktur genom den större eller

mindre konsumtion som den främjar.

Under åttiotalet fanns även i jantementalitetens Sverige antydningar till

generösa utgifter. Till sådana iögonfallande investeringar hörde modern konst som köp

tes in och hängdes upp i styrelserummen. Anders Wall skapade stipendier. Tomas Fi

scher startade bokförlag och Stickan Andersson anordnade priser. Fredrik Roos testa

menterade ett konstmuseum till Maln1ö. Nu skyltar finansvärldens aktörer mindre gär

na med sina inkomster inför omvärlden. Till skillnad från exempelvis USA - men ännu

mer Latinamerika- är det i Sverige annars inte comme-ilfaut att bygga minnesmärken

över sig själv för att manifestera sin rikedom. 363 Flertalet svenskar har av tradition ansett

att finansiering med offentliga medel har bäst moralisk status, även om privata initiativ

får allt bättre klang kring årtusendeskiftet. I svensk jante-, jämlikhets- och socialdemo

kratiskt präglad kultur tillåts människor inte att uppvisa rikedom och prakt. I Sverige

361 Jansson, Per-Ola, Verkställande direktör Fondhandlareföreningen intervjuad i Wahlberg, Maria,
"Misstroendet växer mot finansbranschen" , Svenska Dagbladet Näringsliv, 3 september 2001, s. 4.
362 Även Internet-företag visar detta cykliska förlopp. Då nytt under 1998 var fleece helt rätt. Sedan under
1999 och 2000, då växte och förvaltare tog över från innovatörer och entusiaster mer kostym. Till slut
2001, då det gällde att rädda företagen från konkurs, blev klädkoden än mer sober.
363 Lipset, Seymour Martin, "Values and Entrepreneurship in the Americas" (1965), i Revolution and
counterrevolution: change and persistence in social structures, New Brunswick: Transaction Books 1988
(1968), s. 82-105 om USA och Latinamerika.
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skall individer inte heller visa sig åtrå något för egen del. Individen förväntas inte visa

alltför mycket av egna ambitioner.

Liksom det moderna projektet allt mer har kritiserats, vänder sig närings

livet bort från den byråkratiska organisationens kalkylerande rationalitet vilken tjänat

som industrialismens livmoder.364 Arbetsgivare inom många sektorer vidtar till viss del

efter japansk inspiration allt fler ej strikt lönsamhetsorienterade åtgärder för sina an

ställdas välbefinnandes skull. Många företag anordnar nyandligt inspirerade kurser till

sina anställdas förkovran, förlustelse och förvåning. Inom finansmarknader vidtas

mycket lite av de åtgärder för de anställdas trivsels skull, som annars blivit populära

inom näringslivet. På finansmarknader gäller istället det objektivt sakliga. Inga sociala

aktiviteter, däremot andra för den effektiva arbetstiden inte direkt relevanta ting och

tjänster, såsom skjorttvätt förekommer. De anställda efterfrågar dessa inte endast för

den egna bekvämlighetens skull, utan även för den status de för med sig, liksom att ha

tjänstefolk en gång gjorde i vissa kretsar. En ny, ungdomlig anda träder fram på finans

marknader, med mer fokus på underhållning.365 Det tidigare nämnda citatet: "I ... / [Ak

tiehandel] är något samhällsnyttigt med stort underhållningsvärde, brukar jag säga.,,366

intygar att finansmarknader är på väg att bli en del av upplevelseekonomin.

Några intervjupersoner hävdar att dagens svenska finansmarknad är en

nymodighet. Emellertid har värdepappershandel traditioner som är delvis okända för

finansaktörer, media och allmänhet. Om dagens finansmarknader uppfattas lika alla

tiders finansmarknader, skulle en dos hedonism höra till finansmarknader.

Även om finansmarknader fortsätter att sprida sitt tänkande och sin metod

- optionsvärderingsfomler och aktieägarvärde etc - till andra delar av näringslivet, var

finansmarknader en mer radikal mentalitetsspridare till det omgivande samhället under

åttiotalet än vad som nu är fallet. Idag är finansmarknader mer en del av näringsliv och

samhälle i stort. Värderingar på finansmarknader avviker idag inte på samma sätt från

samhället som de gjorde på åttiotalet. Samhällets och finansmarknaders värderingar in

fluerar varandra och möts på halva vägen. Ett steg mot svenska finansmarknaders integ-

364 Boltanski, Luc och Eve Chiapel1o, a. a., s. 122f, 132f.
365 Lindsten, Per Olof, "Från analytiker till underhållare", s. 48 och Odabas, Mia, "Ny fondkommissionär
ska röra om grytan" Svenska Dagbladet Näringsliv, 13 juni 2000, s. 4f.
366 Citat intervjuperson Hilma.
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ration i samhället togs 1996, då de första kollektivavtalen för fondkommissionärsan

ställda tecknades. En individualistisk kultur fylldes med kollektivitet. Att vara börsmäk

lare var mer trendigt under åttiotalet än det är nu. Fondkommissionärsfirmor började

under nittiotalet nedtona den stjärnstatus enskilda mäklare kunde åtnjuta under åttiota

let.367 Nu är det opportunt att framhäva kollektivet.368

I synnerhet bland äldre anställda högt upp i företagets hierarki har cocoo

ning brett ut sig. Att sålunda förpuppa sig innebär att bygga en skyddande kokong

kring livet, vari trygghet och trivsel skapas, bortom hets och jäkt. De som själva arbeta

de redan under svensk finansmarknads Grunderzeit under 1980-talet har hunnit mogna i

yrket. Trygghet prioriteras nu högre. Iögonfallande konsumtion är mindre frekvent

förekommande. Vid årtusendeskiftet har mer av asketiskt-kalvinistiska mönster bland

de anställda återkommit jämfört med under åttiotalet.

Aggressivitet och risktagande

Styrka och okuvlighet är sedan länge manliga dygder som många, inte minst på finans

marknader, önskar förkroppsliga. 369 Endast den individ som låter sin vrede, begär, vilja

eller mod, med ett ord 81J,lOcr, thymos, underställas förnuftet är enligt Platon rättrå

dig.370 Frågan är här om denna vrede eller begär underställs förnuft på finansmarknaden.

Blir resultatet aven sådan harmoni fruktbart för den individ som genom kamp vill visa

sig bäst och skapa sig en plats i toppen? Egenintresse, styrka liksom girighet premieras i

näringslivet och ges ofta incitament i form av inkomstbonus till den individuelle an

ställde som är framgångsrik. En anställd som tar stora risker och därmed riskerar stora

367 Ett exempel är Carnegie Fondkommission. (Einar, Britt-Marie, "Lagledaren", Veckans Affärer, nr. 24, 8
juni 1998, s. 26f.)
368 Exempelvis intervjupersonerna Adam och Friedrich, samt i Danielson, Annika, "Han peppar aktie
mäklarna när allt är kaos", Chef, nr 9, oktober, 1998, s. 16 framhäver en aktiemäklarechef kollektivet.
369 Om detta specifikt hos män se Gustafsson, Claes, a. a., s. 200.
370 Platon, "Timaios" (gr. orig. 370-talet f. Kr.), i Platon, Sämtliche Dia!oge, Bd. 6: Timaios und Kritias,
Leipzig: Felix Meiner 1922, s. 107 (70); Platon, "Gesetze" (gr. orig. 370-talet f. Kr.), del I, i Platon, Sämtli
che Dia!oge, Bd 7: Leipzig: Felix Meiner 1916, s. 150 (731). Lidelsen för ekonomisk eller krigisk verksam
het, thymos eller begär, bör enligt Platon paras av ett filosofiskt förnuft. För Platon hör thymos liksom
ambition, kraft och vilja till nobla affekter, och tjänar människan om mänsklig verksamhet där thymos är
påtaglig underställs förnuftet. Denna lidelse efter skillnad balanseras av dess motkraft, det i avsnittet
"Sammanhållning och tillit" beskrivna behovet av likhet med likar inom finansmarknaden. Med denna
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pengar för firman och mycket prestige för egen del erbjuds möjlighet att vinna bonus åt

sig själv. Om den positiva synen på risktagande inom den finansiella sektorn vittnar

detta omdöme från en valutahandlare i Zurich om en kollega: "x /s strength is that he can

'bull' his position through. He can tuck his heels in and sit on his balls longest. When others

have long quit, he still pushes on.,,37! Anställdas aggressiva affärssinne - i synnerhet riskta

gande - anses vara bra för firman och ges sålunda positiva incitament. Med bonussystem

ger fondkommissionärer anställda mäklare och handlare incitament att ta stora risker.

Firmors belöningssystem stimulerar med avsikt risktagande.372 En anställd som tar stora

risker - det vill säga riskerar mycket pengar för firman och mycket prestige för egen

del- kan också vinna stor individuell bonus. Individens risktagande åt firman bidrar

till att individen maximerar sin egen nytta. Den risk finansaktörer tar är rationell ur

individens egen synvinkel. Fondkommissionärers kultur socialiserar in de anställda i

risktagande.

Den anställde vill gärna vinna status genom att visa sig ha lyckats. För att

nå detta mål tar finansmänniskor i arbetet gärna stora risker för firman men inte säreget

stora risker utanför arbetet.373 En intervjuperson uppgav att risker i arbetet på finans

marknader är mer lättkalkylerade än de är i privatlivet, varför han kan fördra risker i

yrket. "Du kan hantera ett felbeslut och du vet ungefär vilka konsekvenserna blir av

det, vilket du inte vet i privata situationer alltid/.../ när du skall köpa ett hus exempel

vis. "374 Att göra korrekta bedömningar av risker blir lättare om den risk som bärs inte är

privat, utan yrkesmässig. Det är lättare att vara objektiv i arbetslivet. Kanske är finans

människor skickligare på att sköta sitt arbete än sin fritid.

Aggressivt risktagande anses vara bra i näringslivet och på finansmarkna

der i synnerhet. 375 Vissa på finansmarknader lyckas vända en något psykopatisk lägg-

likhet som utgångspunkt föreligger en gemensam måttstock utifrån vilken individen kan sätta igång med
att särskilja sig genom en linjärt mätbar konkurrens.
371 Bruegger, Urs och Karin Knorr Cetina, The market as an object ofattachment: Exploring postsocial rela
tions in financial markets, s. 141-168.
372 Abolafia, Mitchel Y., Making markets. Opportunism and Restraint on Wall Street, s. 170. Dennes obser
vation syftar på USA. Be1öningssystem ser emellertid så ut även i Sverige.
37J Ericson, Bengt, a. a., s. 54.
374 Citat intervjuperson Lorenzo.
375 Lewis, Michae1, a. a., s. 19.

138



ning till maskspel och aggressivitet som accepteras i yrkesutövningen.376 Den aggressivi

tet vi observerat som en norm på finansmarknader har, i enlighet med Elias civilisa

tionsprocess, tagit sig en mer civiliserad skepnad än under tidigare skeden i mänsklighe

tens historia.377 Att den ekonomiska maktens män bär blygsam, mörk kostym på inty

gar att aggressivitet på ett produktivt sätt hålls tillbaka inom näringen.

I en pacifistisk tid, då aggressivitet blivit allt mindre accepterat, och varken

krig eller hustrumisshandel accepteras, blir affärslivet en arena dit aggressiva själar tillåts

kanalisera sin energi. Levande berättelser om "frontupplevelser" i näringslivee78 liknar

Ernst Jiingers beskrivning av njutningen i pulsslagens snabbhet i det första världskrigets

skyttegravar.379 I affärslivet används till och med en vokabulär, med ord som strategi,

krig, attack, strid, försvar och erövring, vilken i många fall liknar den som hör det mili

tära till.380 Likheten mellan krig och affärer kan i vår pacifistiska tid tyckas skämma af

färslivet, men var en gång ett liberalt argument för affärsverksamhet. David Hume,

Immanuel Kant och John Stuart Mill ansåg att affärslivets konkurrens minskar risken

för krig, just genom att erbjuda aggressiva människor ett möjligt utlopp för sin aggressi

vitet.381 Redan Cicero hävdade att en stad hade att välja mellan att följa krigets, eller

handelns anda.382 Det ena väljs på bekostnad av det andra, bland annat då de båda verk

samheterna tar i anspråk liknande mänskliga resurser. Den traditionella kampen mot

naturen för att människan skall överleva, blev till en kamp mot andra människor, en

376 Abolafia, Mitche1 Y., Making markets. Opportunism and Restraint on Wall Street, s. 17, 187; Hare, Ro
bert D., a. a., s. 115ff.
377 Se även Elias, Norbert, Ober den Prozefl der Zivilisation: soziogenetische und psychogenetische Untersu
chungen, Frankfurt/M: Suhrkamp: 2 Bde. 1978 (1939), passim.
378 Lindqvist, Mats, a. a., s. 116-20.
379 Jiinger, Ernst, In Stahlgewittern: Ein Kriegstagebuch, Berlin: Mittler und Sohn 1941 (1920), s. 1. Finans
människor tilltalas av marknadens puls.[Hol1and, John (pseudonym), mäklare i New York, intervjuad i
Smith, Charles W., a. a., s. 55.]
380 Lindqvist, Mats, a. a., $. 104; Abolafia, Mitche1 Y., Hyper-Rational Gaming, s. 240; Sjöstrand, Sven
Erik, The Two Faces ofManagement: the Janus Factor, London: International Thompsom Business Press
1997, s. 102.
381 Hayek, Friedrich, Det stora misstaget: socialismens felslut; översättning: Britt Arenander; Stockholm:
Ratio 1990 (eng. orig. 1988), s. 65; Kant, Immanue1, " Zum ewigen Frieden" , (1795), i Kant, Immanue1,
Schriften zur Geschichtsphilosophie, Ethik und Politik, Leipzig: F. Meiner 1913, s. 142f., 148; Mill, John
Stuart, Principles ofpolitical economy with some oftheir applications to social philosophy: Books IVand ~
bok IV, Harmondsworth: Penguin 1970 (1848), s. 114. Samtidigt innebär detta att hande1n upprätthåller
aggressivitet. Den avskaffar inte aggressivitet, utan nyttjar den till ett annat syfte, till en annan sorts strid,
exempelvis handel med finansiella instrument.
382 Hayek, Friedrich, a. a., s. 46.
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aggressivitet som i marknadsekonomin finner utlopp i socialt accepterad konkurrens.383

Våld transformeras till tävlingsinstinkt på en marknad. Härigenom har den på 1600

talet utbredda tanken att kanalisera krigarpassioner till rationell affärsverksamhet för

verkligats.384

Mansdominansen är påfallande på finansmarknaden.385 Könsfördelningen

följer delvis av aggressivitets- och rationalitetskulten inom näringen. Finansmarknaders

abstrakta och opersonliga karaktär bidrar till detta. 386 En utbredd tävlingsatmosfär ska

par en manlig kultur. Kvinnor tar oftare anställning i mer människonära sektorer av

yrkeslivet som vård, omsorg och utbildning. De höga inkomster och det hårda konkur

rensklimat finansiella marknader erbjuder, lockar till sig en oproportionerligt stor andel

manliga karriärister. Att branschens resultatutfall varierar mycket cykliskt bidrar till att

lön, bonus och även arbetsgivare varierar i snabb takt. "Arbetet är otryggt, vilket är

ännu ett skäl till att få kvinnor arbetar där." enligt en intervjuperson.387 Flertalet män

prioriterar hög inkomst, karriärutsikter och ett arbete som gynnar deras sociala sta

tuS.388 Många män uppskattar konkurrens och hårt arbete mer än kvinnor gör.389 Dessa

två egenskaper präglar arbete på finansmarknader. Flertalet kvinnor söker arbetssitua

tioner som ger utrymme för kreativitet och nära kontakt med människor.390 Mansdo

minansen på finansmarknader präglar mentaliteten till aggressivitet till skillnad från

383 Se vidare Simme1, Georg, "Die GroBstädte und das Geistesleben" , s. 239.
384 Hirschman har behandlat 1600-talstanken att krigarpassioner skulle kanaliseras till rationell affärsverk
samhet. (Hirschman, Albert O., a. a., s. 32-41) Denna dröm och argumentation ryms väl inom Elias be
skrivning av civilisationsprocessen. [se även Elias, Norbert, (jber den Prozej5 der 2ivilisation: soziogeneti
sche und psychogenetische Vntersuchungen, passim.
385 Abolafia, Mitche1 Y., Making markets. Opportunism and Restraint on Wall Street, s. 195. Proportioner
na är nästan lika extrema i Sverige under nittiotalet som de Abolafia anger i New York under sjuttio- och
åttiotal.
386 Främst kvinnor anställda på finansmarknader framhåller dessa marknadernas abstrakta karaktär, och
uppfattar abstraktionen som något negativt. (exempe1vis Sterner, Maria, börsmäklare, intervjuad i
"Tendens", Pl, 3 april 1996) Se exempelvis Abolafia, Mitchel Y., Hyper-Rational Garning, s. 242 och Abo
lafia, Mitche1 Y., "Markets as cultures: an ethnographic approach", s. 72 om finansmarknaders abstrakta
och opersonliga karaktär.
387 Citat intervjuperson Amanda.
388 Andersson, Åke E.; Thomas Fiirth och Ingvar Holmberg, lO-talister. Om värderingar förr, nu och i
framtiden, Stockholm: Natur och Kultur 1997 (1993), s. 182.
389 Lindseth, Odd Helge och Ola Listhaug, "Religion and Work Values in the 1990s: A Comparative Stu
dy of Western Europe and North America", i Pettersson, Thorleif och Ole Riis (utg.) Scandinavian valu
es, religion and morality in the Nordic countries: Uppsala, Univ., Stockholm: Almqvist & Wiksell Interna
tional 1994, s. 88ff. och 94.
390 Andersson, Åke E.; Thomas Fiirth och Ingvar Holmberg, a. a., s. 60, 182.
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svenskar i övrigt, som enligt Geert Hofstedes undersökningar uppvisar världens mest

kvinnliga mentalitet.391

Många kvinnliga värdepapperskunder är små och tämligen passiva och ris

kaverta placerare. Andelen kvinnor bland värdepapperskunder ökar, vilket är ett ut

tryck för att aktieägande blir mer folkligt. Liksom ökad kvinnorepresentation bland

mäklare, sammanhänger även den tilltagande andelen kvinnor bland aktieägare med

sjunkande exklusivitet och status. Insikten indikeras av ekonomhistorikern Daniel

Waldenströms undersökning av bankirfirman C.G. Cervin392
, där Cervins firma med

tiden fick allt lägre status i början av 1900-talet och andelen kvinnor samtidigt steg

bland dess obligationskunder. 393

I synnerhet bland mäklare, men även bland analytiker tilltog andelen

kvinnor under nittiotalet. 394 I spetsen gick fondkommissionärer såsom Aktiespar och

Matteus, vilka inriktar sig på privatsparare. Bland registrerade mäklare vid Stockholms

börsen var i januari 2001 andelen kvinnor 10,5 procent. Kvinnor är oftast anställda vid

nya fondkommissionärer som valt att, bland annat i avsikt att locka till sig kvinnliga

kunder, ansträngt sig för att anställa kvinnliga mäklare. En ökad andel kvinnor inom

ett yrke kan antyda att yrkets status och inkomstnivå sjunker.395 Mäklaryrkets fram

tidsutsikter försämras i takt med att informationsteknik gör automatisering av mäklares

arbetsuppgifter möjlig.

391 Hofstede, Geert, a. a., s. 279; Abolafia, Mitchel Y., "Markets as cultures: an ethnographic approach", s.
73 om anställdas på finansmarknader ointresse för sociala aspekter.
392 Waldenström, Daniel, Early Bondholding in Stockholm 1881-1930. A Study o/International and House
hold Investors and the Intermediary Functions o/the CC. Cervin Banking Firm, Stockholm: EHF, Han
delshögskolan i Stockholm 1998, passim.
393 Kvinnor investerar i vår tid i allt större utsträckning i värdepapper. Värdepappersinnehav var på väg
att bli mer folkligt även under den period Waldenström studerade. Under denna period spred sig ägande
av värdepapper till skikt i befolkning som tidigare saknat värdepappersinnehav. Därmed blev kunder hos
bankirer allt mer ett tvärsnitt av befolkningen som helhet.
394 Av tradition är back office-personal till den övervägande delen kvinnor. Som nationalekonomen Sven
Rydenfelt framhållit liknar näringslivet krig så till vida att det i båda fallen" / .. ./finns enbart män i de
stridande förbanden vid fronten. Medan kvinnorna sköter marktjänsten i de av männen erövrade områ
dena." Ryd.enfelt, Sven, "Kvinnor, kompetens och yrkesval", Svenska Dagbladet, 21 oktober 1999, s. 2.
395 Reskin, B., och Roas, P., fob queues, gender queues: Explaining women 's inroads into male occupations.
Philadelphia: Temple University Press, 1990, s. 80ff.; Huffman, Matt L. och Valesco, Steven C., "When
More is Less. Sex Composition, Organizations and Earnings in U.S. Firms" Work and occupations: an
international sociological journal, nr. 2, vol. 24, 1997, s. 214ff.

141



Folkkommissionärer

Detta avsnitt behandlar den mentaliteten av exklusivitet på finansmarknader, men att

dessa marknader blir allt mer folkliga. Finansmarknader har varit en elit utifrån indivi

ders meriter, och sanltidigt haft aristokratiska anor, varit exklusiva och hållit sig för sig

själv. Enligt finanshistorikern Cassis rådde i London City kring det förra sekelskiftet

aristokratiskt sval distans.396 Klassprägeln på denna och andra finansmarknader har varit

högborgerlig, eller med författaren Stendhals uttryck"aristokratisk bourgeoisie" .397 Ad

liga var överrepresenterade i exempelvis tysk finansvärld under mitten och slutet av

1800-talet.398 Finansmarknader har utgjort en aristokratisk elit i samhälle och ekono

min.399 En grupp sonl utövar makt utgör en elit, uppfattar sig sonl en elit och uppför sig

som en elit. Londons finansvärld har en tradition av att hålla avstånd mot den i dess

ögon smutsigare industrin.40o Denna vilja till distans liknar Thorstein Veblens beskriv

ning av den arbetsbefriade klassen.401 Min intervjuserie visar att svenska finansaktörer

inte försöker att upprätthålla avstånd i samma utsträckning som är brukligt i brittisk

finansvärld. Många mäklare och förvaltare hävdar, förutsatt att det hade varit lika väl

betalt, att de lika gärna kan tänka sig arbete i industrin.402 Då inkomsterna är betydligt

högre i finansvärlden, stannar de emellertid på finansmarknader.

Bankirer, fondkommissionärer, merchant- och investmentbanker har kän

netecknats av aristokrati och diskretion.403 Under 1700-talet var förhandlingarna på

396 Daunton, M.J., a. a., s. 127. Om att distans hör till aristokratin se Nietzsche, Friedrich, "Jenseits von
Gut und Böse - Vorspiel einer Philosophie der Zukunft" (1886), s. 1-255 i Werke, Abt. VI Bd. 2, Berlin:
Walter de Gruyter & Co 1968, s. 215.
397 Cassis, Youssef och Jakob Tanner, med Fabiene Debrunner, "Finance and Financiers in Switzerland
1880-1960", i Cassis, Youssef (utg.), Finance andjinanciers in European history, 1880-1960, Cambridge:
Cambridge University Press: Paris: Maison des Sciences de l'Homme 1992, s. 309.
398 Augustine, Dolores L., "The Banker in German Society", i Cassis, Youssef (utg.), a. a., s. 164.
399 Cassis, Youssef, "Introduction: the weight of finance in European societies", i Cassis, Youssef (utg.), a.
a., s. 1.
400 Cassis, Youssef, Les banquiers de la City al'epoque Edouardienne (1890-1914), s. 120; Wiener, Martin J.,
a. a., s. 127f. och Daunton, M.]., a. a., s. 127. se även Hampden-Turner, Charles och Fons Trompenaars,
a. a., s. 312f.
401 Veblen, Thorstein, The Theory ofthe Leisure Class, s. 36ff.
402 Exempelvis intervjuperson Astolf.
403 Landes, David S., a. a., s. 49; Cassis, Youssef, a. a., s. 129, 141,242-309; Chernow, Ron, a. a., passim;
Godechot, Olivier; Jean-Pierre Hassoun; Fabian Muniesa, "La volatilite des postes. Professionnels des
marches et informatisation", Actes de la recherche en Sciences Sociales, nr. 134,2000, s. 46. Om att återhåll
samhet och diskretion varit en utbredd norm inom aristokratin under modern tid se Elias, Norbert, Ober
den ProzejS der Zivilisation: soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen, bd. 1, s. 244, 298 och Ibid,
bd. 2, s. 322-5, 371.

142



Londonbörsen hemliga.404 Då börser tidigare var slutna klubbar, var kurssättningen inte

offentlig före 1800-talet. Nästan alla i Londons finanskvarter vid det förra sekelskiftet

kom från en hög social position.4
0

5

Fondkommissionärer var, under vad jag benämner den feodala perioden,

före 1980-tal, socialt isolerade från omgivningen. Bland finansiella aktörer blir exklusivi

tet en mindre utbredd norm kring årtusendeskiftet. Nu är övremedelklassvärderingar

vanligare än aristokratiska. Finansinstitut ger inte längre plats för bankirers släktingar,

utan för karriärister son1 meriterar sig genom utbildning och förvisso ofta kommer från

välbärgade uppväxtförhållanden.406 Från 1800-talet bröts hierarkier ned och pengar blev

måttstock för status i samhället, istället för tillhörighet i en aristokratisk överklass.407

Sociologen Ferdinand Tönnies beskrev under sent 1800-tal hur hela samhället rationali

serats i riktning från Gemeinschaft till Gesellschafi-ideal.408 Så har även finansnäringen

gått från personligt till opersonligt. Övergången från en feodalism, där personliga rela

tioner var centrala, till kapitalism med transaktioner i fokus kom sent på finansmark

naden som vi idag upplever som särdeles modern.409

I Sverige under mitten av 1800-talet sträckte sig aktieägande inte som idag

ut till de breda folklagren. Aktier innehades aven liten elit, där nära relationer förelåg

mellan aktörerna. Aktier krävde sådan inbäddning i sociala nätverk för att fungera och

anses legitima.410 Före 1980-talet företedde svensk finansmarknad många feodala tecken.

Privilegier för etablerade mäklare var utbredda. 411 Vissa värdepapper kunde endast

handlas hos vissa mäklare.412 Yrkesetik var främst en intern fråga och insynen var liten

inom aktiemarknaden fram till och med 1970-talet.413 Stockholms aktiemarknad var

omogen med liten omsättning och få aktörer. Handeln hade antagligen större inslag av

404 Weber, Max, Wirtschaftsgeschichte, Abriss der universa!en Sozia!· und Wirtschafts-Geschichte, s. 254.
405 Cassis, Youssef, a. a., s. 113f.
406 Finansmänniskor bekräftar sin för finansiellt arbete adekvata uppväxt med en adekvat utbildning.
407 Elias, Norbert, a. a., Bd. 1, s. 244, 298; Ibid, Bd. 2, s. 366f.
408 Ferdinand Tönnies beskrev en långsiktig utveckling mot mindre Gemeinschaft, genuin gemenskap, och
mer Gesellschaft, där opersonliga relationer baserade på affärsmässighet råder. [Tönnies, Ferdinand, Geme
inschaft und Gesellschaft: Grundbegriffe der reinen Soziologie, Berlin: Karl Curtius 1912 (1887), s. 9-104.J
409 Weithers, John G., a. a., s. 37.
410 Se även Nilsson, Göran B., a. a., del 2, s. 18lo
411 Intervjuperson Friedrich.
412 Hallvarsson, Mats, a. a., s. 79-99.
413 Ibid, s. 83f.
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olater som insiderhandel och jront-running, 414 även om de då inte uppmärksammades

lika mycket som idag.

Få anställda på Stockholms finansmarknad har gjort någon klassresa. De

flesta har övremedelklassbakgrund.415 Den brittiska motsvarigheten till Sveriges fond

kommissionärer - merchant banks - är en aristokratisk miljö.416 I någon mån gäller detta

även finansmarknader och fondkommissionärer i Sverige. Om näringens exklusivitet

och inneslutenhet, vittnar det faktum att många intervjupersoner ogärna uttalar person

liga värderingar. Denna motviija, och finansiella marknaders avskildhet från många

andra näringar, antyder varför få studier av fondkommissionärer genomförts.417 Ett

mått på att finansmarknaden upprätthåller försiktighet utåt, och exklusivitet uppenba

rade sig omedelbart i min kontakt med intervjupersonerna. I stort sett varje person vll

le, utan att jag tog upp frågan, försäkra sig om att inga av dennes uttalanden direkt skul

le kopplas till deras person i avhandlingen. Finansaktörer är vana vid att verka utan att

synas.

I London kring det förra sekelskiftet hade merchant banks högre status än

själva börsen.418 Under det sena 1900-talet har verksamhet vid svenska fondkommissio

närer och deras utländska motsvarigheter i allt större utsträckning knutits till organise

rade börser. I mindre utsträckning sköter fondkommissionärer, som 180Q-talets

bankirer plägade göra, värdepappershandel vid sidan av börsen. Värdepappersinstitut

dras in i den demokratiskt nivellerande malströmmen kring börser, där allt fler männi

skor har fått möjlighet att utföra transaktioner på egen hand.419 "Big bang" i London

1986 och motsvarande införande av datoriserade transaktionssystem på Stockholms

414 Ibid, s. 84; Leiser, Bunon M., "Ethics and equity in the securities industry", i Williams, Oliver F.;
Frank K. Reilly och John W. Houck (utg.), a. a., s. 152ff. I USA skedde denna mognad tidigare (Abolafia,
Mitchel Y., a. a., s. 78)
415 Ede, Johan och Johan N ystedt, Å'r vissa fondfärvaltare bättre än andra?- en studie avfonders performance
och fond/ärvaltares egenskaper, Magisteruppsats, Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universi
tet, 1998, passim.
416 Stanworth, Philip och Anthony Giddens, "An Economic Elite: A Demographic Profile of Company
Chairmen", i Stanworth, Philip och Anthony Giddens (utg.), Elites and Power in British Society, Camb
ridge: Cambridge University Press 1974, s. 92.
417 Abolafia, Mitchel Y., a. a., s. 78f.
418 Daunton, MJ., a. a., s. 138.
419 Så konstaterade Nietzsche också att: "/... / aufdem Markt glaubt niemand an höhere Menschen" . [Nietz
sche, Friedrich, Also sprach Zarathustra -ein Buch fur alle und keinen, Leipzig: Albert Kröner 1930 (1883
85)], s. 317. "På marknaden tror ingen på högre människor." (egen övers.)
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Fondbörs bidrog till att det aristokratiska inslaget på finansmarknaden avtagit. Finans

marknadens tradition av exklusivitet borgar för att det inom detta nätverk är fint att

tala om det personliga inslaget i arbetet. Samtidigt förlorar exklusivitet och det person

liga inslaget kontinuerligt betydelse på finansmarknader. Ny teknik bryter gamla skrå

och trohetsband. Skråmentalitet är mindre utbredd idag än i 1800-talets Sverige och

London. Personliga band är mindre frapperande i dagens anonyma, datoriserade mark

nadshandel.420

Finansmarknaders exklusivitet avtar då fondkommissionärer närmar sig

den breda allmänheten.421 Media intresserar sig allt mer för värdepappersmarknader.

Enskilda, nya fondkommissionärer som Avanza har till skillnad från äldre, konservati

va firmor, nyttjat uppmärksamhet i media som ett sätt att marknadsföra sig. Om Inter

netmäklares vilja att ställa sig vid sidan av, och ge intryck av att vara revolutionära i

förhållande till etablerade firmor, vittnar detta citat från ingen mindre än en Sverige

chef för en Internetmäklarefirma: "Det är överbetalda mäklare som klagar. De tycker

att det bara är arbetarklassen som ska arbeta skift" .422

Kunder avkrävs lägre belopp som startkapital på sina värdepappersdepåer

än tidigare. Hos fondkommissionärer som inriktar sig på mindre kunder behöver kun

der nu ibland inget, eller endast ett fåtal tiotusen kronor som startkapital. Tidigare av

krävde flertalet fondkommissionärer sina kunder hundratusentals kronor som startka-

pita1. Fondkommissionärer lyckas ta hand om stora delar av den kraftigt stegrade kapi

talmängd en stigande andel svenskar investerar i aktier. Fondkommissionären Hag

strömer & Qviberg öppnade 1998 till och med en butik mitt i Stockholms city vid Stu

replan för handel med värdepapper och fonder. Att fondkommissionärens verksamhet

flyttar från kontoret några våningar upp, där den dolt sig bakom en liten, diskret skylt,

till den folkliga gatunivån hade dittills varit mycket ovanligt. Fondkommissionärer har

under nittiotalet utvidgat sin kärnverksamhet kring Stureplan genom att starta kontor i

städer såsom Växjö och Norrköping; något historiskt sett unikt.

420 Henwood, Doug, Wall Street: how it works and/or whom, London: Verso 1998 (1997), s. 83.
421 Så sker även i en jämförelse med äldre tiders bankirer och investmentbanker. Chernow, Ron, a. a., s.
74-81
422 Mattias Miksche, Sverige-chef E-trade, intervjuad i Benson, Peter, "Kvällsöppet på börsen lockar små
sparare", Dagens Industri, 30 mars 2001. Det hör till saken att Internetmäklarefirmor har lägre löner.
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Först under tidigt 1980-tal etablerade sig en fondkommissionär utanför

Stockholm. Fondkommissionärerna har placerat filialer i medelstora städer och börjat

efterlikna bankernas hittills vittomfamnande kontorsnät. Fondkommissionärer lockar

privatkunder från bankerna. En decentraliserande tendens i den hittills starkt centralise

rade finansiella sektorn skymtar då den manuella, centraliserade handeln vid New York

Stock Exchange får överlämna sin position som förebild för världens aktiemarknader till

det utspridda informationsnätverket NASDAQ. Finansmarknader saknar allt mer be

gränsningar i tid och rum. Börser sträcker ut sina öppettider allt längre och börjar över

lappa varandra över kontinenterna. Marknadsplatsens betydelse avtar som en följd av

informationsteknikens tillväxt. Samtidigt krävs alltid att ekonomisk verksamhet åter

bäddas in i det sociala.423 Återkommande personliga inslag kan upprätthålla en abstrakt

struktur och hantering.424 Den majoritet av Sveriges befolkning som är aktieägare direkt

eller genom fondinnehav får del av företagets resultat. Finansvärlden anknyts till män

niskor genom fondsparande, reklam, samt sponsring av idrottare. Inslaget av kvinnliga

anställda ökar.425 I detta förfolkligande hörde Matteus Fondkommission till de ledande

under nittiotalets slut. Denna fondkommisssionärs kontor skilde sig också från flertalet

fondkommissionärer genom en ledig och folklig atmosfär. Under högkonjunktur fram

höll firman till och med något så samhällstillvänt som att ha ansvar för miljön.426 Att

Matteus reklam riktade sig mot allmänheten bröt mot bankirers och fondkommissionä

rers tradition av diskretion - i syfte att upprätthålla trovärdighet - att endast nöjda kun

ders ord var acceptabel reklam. 427 Matteus avbröt sina för finansmarknaden originella

kampanjer bland annat efter en insiderskandal i firman. Ett nytt sätt att driva företaget

bröt mot gamla normer inom näringen, och luckrade upp etablerad moral.

423 Giddens, Anthony, The Consequences ofModernity, s. 88.
424 Larsen, Svend Erik, "Byens kommunikation", Passage, nr. 22, 1996, s. 37f.
425 För idrottssponsringen se "Själen vinner loppet", Matteus -Sveriges enda folkkommissionär, 1997, bilaga
till Svenska Dagbladet 17 juni 1997, s. 11; samt http://www.marathon.se/matteus2.htm. För kvinnosats
ningen se "Mer pengar i kvinnors händer och världen skulle se annorlunda ut... ", Matteus Fondkommis
sion Arsredovisning 1996, Stockholm 1997, s. 22f.; "Nu är 30% av kunderna kvinnor 'Och de blir bara
fler"', Matteus -Sveriges endafolkkommissionär, 1997, Bilaga till Svenska Dagbladet 17 juni 1997, s. 3.
426 "Miljötänkande - behövs det hos en fondkommissionär?", Matteus Fondkommission Arsredovisning
1996, Stockholm 1997, s. 18.
427 Se Landes, David S., a. a., s. 35 om att nöjda kunders ord var den enda reklam som äldre tiders
bankirer kunde tänka sig att bedriva.
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Svenska fondkommissionärer, men även merchantbanker i London och in

vestmentbanker i USA blir mer folkliga. Under 1990-talet börsnoterade sig tre svenska

fondkommissionärer. Tidigare var det kutyn1. att finansmarknader var medlems- eller

partnerägda. Den amerikanska motsvarigheten investment-banker och den brittiska,

merchant-banker, har uppvisat samma trend. Från att ha varit en angelägenhet för en

liten krets, sprids ägandet av finansinstitut till allt större delar av befolkningen. Finans

marknadens organisationer börjar leva efter marknadens logik, istället för att endast

styra den. Fondkommissionärer träder ut i offentligheten och får mer medelklasskarak

tär och mindre av aristokrati. Detta gör aktien1arknaden lockande för den allmänhet

som också den får allt mer av medelklassvärderingar från marknadsliberalismens 1980

tal och framåt. Allmänheten börjar identifiera sig med att vara aktieägare, och kan finna

en plats i samtidens aktiemarknad. Att denna demokratisering av aktiemarknaden sker

tidigt i Sverige, med landets jämlikhetskultur, är naturligt.

De längre arbetsdagar som anställda på finansmarknader fick under senare

delen av 1900-talet är ett uttryck för att finansmarknader har blivit mer borgerliga i

kontrast mot deras aristokratiska traditioner.428 Även om finansmarknaden blir mer

folklig, aristokratiseras de allt fler investerare, som under 1980- och 90-talen, och i fram

tiden, blir förmögna genom placeringar på aktiemarknaden, så till vida att de efterfrågar

mer diskreta finanstjänster. Många finansmänniskor tillägnar sig aristokratiska livs

mönster och konsumtionsvanor. Den liberale entreprenören blir konservativ som en

följd sin tilltagande förmögenhet.

Privat fondsparande har blivit en angelägenhet för många, då staten inte

tycks kunna garantera sina pensionsåtaganden mot medborgarna och i uppgivenhet

efter den svenska modellens fall också väljer att vältra över delar av detta ansvar på

medborgarna exempelvis genom att medge avdragsrätt för inbetalningar till privata pen

sionsförsäkringar och införande av eget val till premiepension. Ett tecken på hur fond

kommissionärer kommit på allas läppar är att Sveriges Television under början av 1999

sände en dramaserie, "Lukas 8: 18", som utspelade sig på en fiktiv fondkommissionär.

428 Cassis, Youssef, a. a., s. 141 om att de korta arbetsdagar som karakteriserade det förra sekelskiftets
brittiska bankirer var ett tecken på aristokrati. Om att en kort arbetsdag var norm på Londons finans
marknad kring det förra sekelskiftet se Ibid., s. 139, 141, 163 och Bagehot, Walter, a. a., s. 216.
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Symptomatiskt för allmänhetens länge fientliga inställning till finansmarknader var att

fondkommissionären i fråga skildrades alltigenom fientligt. De anställdas rollfigurer

framställdes som giriga och hänsynslösa.

Upplevelsen av abstraktion

Finansmarknadens anställda handskas mycket med instrument och symboler, aktier,

obligationer, valutor och derivatinstrument, vilka betecknar pengar, och med stora

penningsumn'lor i denna form. Sådan närhet ger en upplevelse av konkretion. Flertalet

finansmänniskor beskriver pengar som konkreta. Detta kan vara en efterrationalisering

för att rättfärdiga den verksamhet aktören ägnar sig åt.429 Den sonl uppger sig syssla

med något abstrakt, kan rädas att arbetsinsatsens inte tas på allvar och att dess samhälls

nytta inte beaktas till fullo. En av de intervjupersoner som upplever sitt arbete som ab

strakt hävdar: "Arbetet känns inte produktivt i jämförelse nled mer konkreta yrken.,,43o

Flertalet intervjupersoner medger att produkter från finansmarknader inte är påtagliga,

men uppger sig ändå inte uppleva själva handeln med värdepapper vara abstrakt. Argu

mentet för att handeln skulle vara konkret är att påtagliga företag lever under instru

menten och genererar värdepappers värde.

Många intervjupersoner anser att olika typer av finansiella instrument skil

jer sig i abstraktion. I likhet med allnlänheten nlen i mindre utsträckning än denna gör,

upplever flertalet finansmänniskor att derivatinstrument är mer abstrakta än aktier och

obligationer. Karakteristiskt för näringens abstraktion är viljan till och tilltron till ma

tematisering. En intervjuperson hävdade till och med att derivatinstrument är mer kon

kreta än aktier, då derivatinstrument är lätta att värdera med en formel- Black-Scholes 

medan prissättning av aktier är mer godtycklig, och utsatt för tyckande.431 En intervju

person ansåg att: "Optioner har något fast; en rationell punkt som optioners pris rör sig

kring. Denna punkt är aktiens kurs. Aktiekurser drivs däremot av känslomässiga, irra-

429 Den som lider av kognitiv dissonans, en känsla av att det reala, det vill säga miljö, omgivning i form av
exempelvis arbetsplatsen, och det ideala - egna värderingar - skiljer sig åt vill minska denna klyfta. En
lösning är rationalisering. Föreställningar, värderingar och ideal anpassas till arbetssituationen. Denna till
stor del omedvetna, psykologiska reaktion leder till att individen känner sig bättre till mods och bidrar
till harmoni mellan sysslans art och mentaliteten.
430 Citat intervjuperson Astolf.

148



tionella faktorer. Matematiskt sett är optioner svårare att förstå än aktier. Aktier är nog

ändå mer metafysiska än optioner. "432 I vissa av de allt fler fall, då derivatinstrument är

mer omsatta än underliggande värdepapper, har som tidigare nämnts till och med för

sök gjorts att värdera avistainstrument utefter derivatinstruments pris.

På finansiella marknader konkretiseras penningsummor inte i vad som kan

köpas för dem. Finansaktörer reflekterar inte över vad de pengar de hanterar motsvarar

i varor.433 Intervjupersonerna anser att penningen är ett verktyg, och ett föga abstrakt

sådant. Att uppleva även tämligen abstrakta företeelser som konkreta är normalt bland

människor som dagligen har något tätt inpå ögonen. Finansmänniskors inställning till

pengar är naturlig mot bakgrund av att finanspersoner mer än andra har vant sig vid

stora penningsummor, men originell i jämförelse med människors i allmänhet. Graden

av abstraktion avgörs främst i betraktarens öga. Ju mer kunskap en människa får om ett

fenomen, desto mer konkret verkar det. För finansmarknaders anställda gäller denna

blickförskjutning såväl derivatinstrument, som underliggande instrument - aktier, obli

gationer eller valutor - och pengar. De har också lättare att abstrahera pengar än lekmän

har. I syfte att finna mening i arbetet lär sig finansmänniskor att uppfatta konkretion

mitt i abstraktionen. En intervjuperson uttryckte detta så: "Aktier är mycket konkret,

men människor utanför aktiemarknaden som jag träffar på, tycker att jag lever i en ab

strakt värld. "434 Penningen avlänkas från sitt ursprungliga användningsområde och be

tecknar inte längre något utanför sig. Finanskapital är självrefererande. Pengar blir den

finansiella världens elementarpartikel.435 Vad som en gång myntades till ett medel, har

upphöjts till ett mål.436

Abstraktion är ett framträdande drag för värdepappershandel. Tänkbart är

att det abstrakta lockar människor som av olika skäl väljer arbete på finansiella mark

nader. 437 Likväl uttalar få intervjupersoner åsikten att finansmarknaders abstraktion gör

431 Intervjuperson Ingeborg.
432 Citat intervjuperson Ingeborg.
433 För att utföra sitt arbete bör aktören väl inte ens reflektera över pengarna motsvarar. Om detta se
avsnittet "Objektivering" i detta kapitel.
434 Citat intervjuperson Friedrich.
435 Rotman, Brian, Signifying Nothing: The Semiotics ojZero, London: Macmillan 1987, s. 5.
436 Se även Simmel, Georg, Philosophie des Geldes, s. 234f. om hur pengar till en början upplevs som medel,
men med tiden förstärks till att bli ett mål i sig.
437 Allt som är del av ett yrke är a priori troligt att det till åtminstone någon del lockar dem som väljer
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arbetet fascinerande. Många finansmänniskor upplever antagligen sådant som är ab

strakt som lockande, utan att använda uttrycket abstraktion för sådant - exempelvis

penningsun1.morna - som lockar. Ingen uttrycker uppfattningen att pengar är rena och

upphöjda över normal, real näringsverksamhet.438 Många aktörer upplever istället vär

depappershandel som en smula förgängligt. Handel med värdepapper är en individualis

tisk verksarrlhet, som individer kan ägna sig åt utan andra människor vid sin sida. Att

svenska finansanställda inte tilltalas av finansiella instruments abstraktion är ett tecken

på den kollektivism som präglar samhällslivet i Sverige, men även exempelvis Tyskland

i jämförelse med USA och Storbritannien.439 Svensk kollektivism genomtränger även

landets finansmarknader trots att dessa marknader i Sverige liksom andra länder är sär

eget individualistiska. Enskilda investerare agerar självständigt för att gynna sitt egna

intresse.

Rationaliserad cynism

Hur finansmänniskor med hjälp aven rationalistisk, reduktionistisk metod skiljer ut sig

från omvärlden, och gör sig främmande i omvärldens ögon är ämnet för detta avsnitt.

Finansmarknadens aktörer uppger sig främja effektivitet på alla områden, prioritera

fakta och uppfattar sig själva vara rationella och effektiva. I kantsk mening skulle effek

tivitet kunna beskrivas som en kategori som ingen anställd på en fondkommissionär

kan undgå att passa in sin omvärld i.440 Finansmarknadernas hyllning av rationalitet och

effektivitet inverkar på individer som verkar på finansmarknader.

En gång uppfattades storföretagsledare som Henry Ford som den kalkyle

rande målrationaliteten i dess högsta potens. Företagsledares upplysta rationalitet har

allt mer ifrågasatts.441 De styrs inte minst av egna subjektiva, för företag och än mer ak-

det.
438 Denna främst brittiska uppfattning refereras i Hampden-Turner, Charles och Fons Trompenaars, a. a.,
s. 312f. Denna uppfattning har främjat finansmarknader i London. Den aristokratiska åsikten att det
abstrakta skulle vara finare har en bakgrund i den kristna traditionen att ge själen företräde framför
kroppen.
439 Hampden-Turner, Charles och Fons Trompenaars, a. a., s. 312f. om kollektivismen i svensk kultur.
440 Kant, Immanuel, Kritik der reinen Vernunjt, s. 96 om de tolv kategorier som människor enligt Kant
silar alla intryck.
441 Med rationalitet avser jag främst Webers instrumentella målrationalitet. Weber, Max, "Wirtschaft und
Gesellschaft", s. 12f. och 44f. Jag avser med rationalitet snarare ett fokus på proceduren, logiken än vad

150



tieägare ofta improduktiva mål.442 Institutionella aktörer på värdepappersmarknader

uppfattar företagsledningar som irrationella och sig själva och aktiva aktieägare som

mer cyniska och rationella. Finansanalytiker har intagit en position av rationalitet i

kraft av att de tolkar marknader som i många sammanhang uppfattas som rationella.

Media och allmänhet tillmäter marknaden rationalitet och accepterar den som norme

rande princip.443 Politiker av skilda kulörer avläser sina åtbörders och åtgärders grad av

framgång i marknadens reaktion. 444 Marknadens tecken ingår numera i mångas retorik.

Många på finansmarknader anser sig ha avslöjat att företagsledningars

handlingar styrs av deras irrationella glädje att investera. Denna åsikt tillägnar sig bli

vande finansmänniskor också under sina studier. En finansiell ekonoms utbildning går

delvis ut på att denne skall lära sig genomskåda industrialisters och företagsledares ar

gumentation.

Finansmänniskors aversion mot ineffektivitet förklaras av den höga upp

skattning dessa ägnar en fungerande marknad och att de uppfattar denna marknad som

driven av effektivitet och effektivitetskrav. Rationella aktörer, och annat som anses

främja marknadens effektivitet får ett värde. Finansmänniskor klandrar ledarna för de

industriföretag vars aktier fondkommissionären handlar, för att mankera i rationalitet,

vilket oftast innebär att de inte tillräckligt inriktar sig på aktieägarvärde.

Anställda på finansiella marknader förmår uppbära en mentalitet som skil

jer sig från samhället i övrigt. En känsla av överlägsenhet bottnar delvis i att finansmän

niskor anser sig ha större överblick och vara mer cyniska än allmänheten.445 Som två

intervjupersoner hävdade: "Arbetet ger en bred översikt över samhället." "...man kom

mer till insikt om hur världen fungerar. "446 Denna självsäkerhet är ett logiskt utslag av

hybris, då de erkänner en enda, ändamålsenlig kungsväg - kvantifiering medelst statistik

som hör själva innehållet, målet till. Weber använder begreppet formell rationalitet som ungefärlig mot
svarighet till den förra, och substantiell rationalitet som beteckning för den senare. (Ibid, s. 44f.)
442 Cyert, Richard M. och James G. Marsh med bidrag av G. P. E. Clarkson, Abehavioral theory ofthe
jirm, Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Ha1l1963, s. 239f.; Achampong, Francis K. och Wold 2emedkun,
An Empirical and Ethical Analysis of Factors Motivating Managers' Merger Decisions, Journal ofBusiness
Ethics, nr. 10, vol. 14, 1995, s. 855-861.
443 Pierre, Jon, a. a., s. 45f.
444 Ibid, s. 45-51.
445 Smith, Charles W., a. a., s. 104-115.
446 Citat intervjuperson Adam respektive intervjuperson Amanda.
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och matematik - för att behärska marknader.447 Dessa metoder är instrumentellt verk

ningsfulla, men kan inte ge en helhetsbild av marknaderna. Konkurrensmentaliteten på

finansmarknader bidrar till att den bästa metoden, och inte en heltäckande bUd, efter

söks. Specialisering blir ett verktyg då målet är att bli bäst, inte bredast.

Intervjupersonerna tror att de uppfattar verkligheten rent rationellt, såsom

en intervjuperson som vid mängder av mina frågor om hans inställning till olika inslag i

arbetet, envetet vidhöll att han bara "kör på";448 att omgivningen kan bemästras, utan

att behöva tolkas. Liksom många andra människor glömmer anställda på finansmark

nader sina glasögon och överskattar sin klarsyn. Egentligen innebär livet att vi alltid

tolkar.449

Vad arkitekten Jerker Söderlind beskrivit om stadsplanering och arkitek

tur: "1 ...1 avstånd och hastighet står i omvänd proportion till ansvarstagande och lång

siktighet." gäller på flera områden.450 I sin yrkessituation måste valutaplaceraren ge av

kall på det långsiktiga ansvaret inför omgivningen. Annars försvåras dennes strävan

efter framgång. Att exempelvis göra vinster på sammanbrottet för en valutas fasta väx

elkurs är lättare om eventuellt negativa konsekvenser för landets ekonomi inte beaktas.

"Man ser ju allting väldigt mycket från ett makroperspektiv när man sitter på en sådan

här arbetsplats."451 Om valutaplaceraren ändå skulle intressera sig för san1hällets välfärd,

antar denne att marknadssystemet försäkrar att utfallet i det långa loppet blir gynnsamt.

Paradoxalt nog är vissa finansmänniskor däremot medvetna om behovet av långsiktig

het och vidsyn för att uppnå snöd vinstmaximering. En intervjuperson hävdade att "Ett

långt tidsperspektiv kräver att man måste handla på ett sätt som på kort sikt kan verka

dåligt.,,452 Karakteristiskt för mentaliteten på finansmarknader är likväl, liksom finansi-

447 Förvisso krävs fingertoppskänsla, intuition för att tillämpa analytiska hjälpmedel, för att få fram ett
svar. (Olsen, Robert A, a. a., s. 16.) Marknadens aktörer visar sig i min undersökning följa två skilda led
fyrar; dels en teoretisk, marknadsprincipiel1 syn som ligger nära nationalekonomi, där alla marknader
fungerar rationellt och effektivt; dels en praktisk, fingetoppskänslig, som är anpassad till den specifika
verksamhet de sysselsätter sig med. För den senare saknar finansmänniskor delvis verbala uttryck. Den är
djupare integrerad i handling. Se vidare avsnittet "Teknik och empirisk vetenskap - objektivering"
448 Citat intervjuperson Amanda.
449 Heidegger, Martin, "Sein und Zeit", s. 22f., 43-51 och Gadamer, Hans-Georg, a. a., s. 260.
450 Söderlind, Jerker, a. a., s. 304, jfr. s. 302f.
451 Citat intervjuperson Eos.
452 Citat intervjuperson Amanda. Se vidare Abolafia, Mitchel Y., Making markets. Opportunism and Re
straint on Wall Street, s. 3f och 177, samt Einar, Britt-Marie, "Lagledaren", s. 29.
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ell teori föreskriver, att investerare på finansmarknader saknar ansvar för sina värde

papperstransaktioner, som en intervjuperson sade: "Inget ansvar ligger i att handla med

värdepapper, däremot i att äga." 453 En allt högre omsättningshastighet och mer kortva

riga innehav på dagens finansmarknader innebär att kortsiktigheten i transaktioner till

tar och investerare därmed tar lite ansvar.

Många hävdar att ett cyniskt förhållningssätt breder ut sig i samtiden.454 På

finansmarknader hänger cynism samman med snabbhet, distans och avsaknad av känsla

för omgivningen. Det stressiga arbetsklimatet på finansmarknader bidrar till känslomäs

sig distans bland utövarna.455 Detta avsnitt handlar om cyniska inslag i finansmänni

skors attityd till omvärlden och deras handlag med sina arbetsuppgifter. Merparten av

finansvärldens människor är ekonomer och har en benägenhet att reducera sin omgiv

ning till ekonomi. Intervjupersonerna har mycket lätt för att värdera i pengar. I syfte

att göra världen begriplig använder en människa kategorier hon känner väl. Annars

skulle världen i hela sin komplexitet bli henne övermäktig. En enda, reduktionistisk

metod tillämpas för att destillera fram sanningen och reducera komplexiteten.456 Flerta

let intervjupersoner definierar rationalitet och effektivitet utifrån strikt finansiella

aspekter. Den egna metodens slagkraft överdrivs och dess ensidighet negligeras. Många

överdriver även den egna betydelsen. De glömmer liksom andra vad som ligger utanför

det synfält den egna verksamheten inrutar. För åtskilliga finansmänniskor är finans

marknader den viktigaste bland näringsgrenar.

De abstrakta produkter som bemästras på finansmarknader medför att fi

nansmänniskor får svårare att uppleva andra värden än rent monetära, då deras produk

ter är så abstrakta. De ser i sitt arbete inte att något skapas ur deras arbete utöver peng

ar. Sålunda upplever de människor som väljer arbete på finansmarknader i allmänhet ett

453 Citat intervjuperson Hilma.
454 Sloterdijk, Peter, a. a., s. 33 och Goldfarb, ]effrey C., The Cynical Society, Chicago: University of
Chicago Press 1991, s. 13f., 16-30,51, 136-9, 141f., 144-149. Intressant nog skyller Goldfarb utbredningen
av detta cyniska förhållningssätt till stor del på finansmarknader.(Ibid, s. 13f.)
455 Abolafia, Mitchel Y., Hyper-Rational Garning, s. 240.
456 Samtidigt är tillämpningen av dessa inom finansiell vetenskap exakta formler i praktiken rörig. Finans
aktörer prioriterar inte sanning utan pragmatiska värden. (Häggiund, Peter B, a. a., passim.) Finansmän
niskors pragmatiska attityd till sitt yrke hänger samman med ett ständigt närvarande starkt kommersiellt
tryck som gör att de anställda inte hinner beakta allt, söka sanningen, utan tvingas göra avvägningar.
Marknaden värderar snabbhet högre än sanning.
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lågt behov av att skapa något påtagligt. Annars skulle de inte välja arbete på dessa

marknader

Cynism och en blaserad inställning följer på den fokusering på ett medel 

pengar - intensiv penninghantering innebär.457 Att cynism är utbredd på börser har att

göra med att penningen gör alla värden mätbara och därmed reducerar dessa värden,

människor upplever de inte längre som unika. Då börser innebär mer penninghantering

än annan verksamhet, är sådan reduktion enligt Georg Simmel mer framträdande på

börser än på någon annan plats.458 Inbördes på arbetsplatsen fondkommissionären och

marknaden övertygar de anställda varandra om behovet av att inte vara vänd mot sam

hället, utan lita till marknadssystemet. Cynism har blivit en grundhållning.

Teknisk avskärmning från omvärlden

Trots allt fler folkliga inslag på finansmarknader är finansiella aktörer fortfarande av

skärmade från omvärlden. Denna avskärmning stärks av det tilltagande inslaget av in

formationsteknik. Maten1atik och statistik spelar huvudroller i den finansiella veten

skap som utgör ett fundament för finansmarknader. Denna vetenskapliga inriktning

präglar dem som arbetar på finansiella marknader. I synnerhet blir detta fallet då en stor

andel av de anställda är akademiker. 459 Föreställningar från nationalekonomisk veten

skap tränger ned rätt igenom firmans tunna hierarki. Siffertänkande impregneras i de

anställdas tankeliv alltifrån studietid till arbetets praktik. Faktauppgifter benämns inom

denna näring ofta helt enkelt siffror.

Finansmarknadens aktörer uppfattar i sin yrkesutövning endast en otydlig

och begränsad bild av omvärlden. Finansmänniskor mottar omvärlden i form av redu

cerade signaler på en datorskärm. Det konkreta reduceras till något abstrakt. Trots att

de anställda på finansmarknaden tar emot en förenklad - förvisso i finansiellt avseende

problen1atiserad - version av verkligheten, uppfattar intervjupersoner marknaden som

komplex.

457 Simme1, Georg, a. a., s. 262f.
458 Ibid, s. 264.

459 I synnerhet gäller detta på penningmarknaden. På aktiemarknaden är andelen akademiker lägre, men i
sin tur högre än på valutamarknaden.
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Finansmänniskor utvecklar under sina år i branschen rutiner för att hämta

in och behandla information.460 De tar inte del av hela omvärlden, utan signaler som är

formaterade för att passa bestämda syften. Symboler ställer sig i människors och det

materiellas ställe. En skärm förmedlar information som ersätter direkt tillgång till om

världen. Människor verkar i skenet av symboliseringar av omvärlden. Detta bidrar till

att de lever ett skyddat liv, utan att släppa in den reella världen. Abstraktionen i yrket

bidrar till detta. Finansmänniskor verkar i skenet av syrnboliseringar av omvärlden.

Mäklare konverserar inte mellan två ansikten, utan mellan ett ansikte och en skärm.461

Få sinnen används i utförandet av transaktioner framför skärmen. Det virtuella tränger

ut det reella. Individer isolerar sig från sinnevärlden. Flera finansmänniskor upplever sig

också vara avskärmade gentemot omvärlden.462 Många tillbringar största delen av ar

betsdagen framför datorn. Att personer på finansmarknaden tillbringar dagen framför

en skärm, och genom denna styr sin on1värld, gör deras avskärmning från den övriga

världen intressant. Även arbetaren vid det löpande bandet är avskärmad, men han på

verkar inte sin omvärld mycket. Även om många yrken kan beskrivas som avskärmade,

skiljer sig finansmänniskor från dessa grupper i det att finansmänniskor påverkar den

omvärld de är avskärmade från.

Finansmarknader är dock inte helt avskärmade, utan utsatta för starkt

kommersiellt tryck, i synnerhet sedan avregleringar under 1980-talet bröt upp de fasta

gränser som tidigare etablerat revir mellan olika fondkommissionärer, och ökade kon

kurrensen inom näringen betydligt.463 Sålunda vinner nya fondkommissionärer mark

nadsandelar genom att ta till sig trender i samhället - såsom Internet, kvinnors inträde

på arbetsmarknaden och massmedias ökade betydelse - vilka äldre, mer etablerade fond

kommissionärer är ovIlliga att anpassa sig till.

Sociologerna Anthony Giddens och Zygmunt Bauman har beskrivit hur

sociala relationer i samtiden många gånger ersätts av teknik. Teknisk utveckling alstrar

460 Abolafia, Mitchel Y., a. a., s. 233
461 Bruegger, Urs och Karin Knorr Cetina, The market as an object ofattachment: Exploring postsociaI rela
tions infinancial markets, s. 141-168; Bruegger, Urs och Karin Knorr Cetina, "Global Microstructures:
The Interaction Practices of Financial Markets", passim.
462 Sterner, Maria, börsmäklare, intervju.
463 Detta innebar också att fler innovationer kommit till stånd på finansmarknader.
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ett opersonligt handlag i diverse yrkesutövningar.464 Avpersonifiering hör till det mo

derna arbetet. Genuin mänsklig kontakt ersätts av telefoner, faxar och datorer.465 Sam

tidigt skapar dessa teknologier en sekundär kontakt mellan människor, såsom fler och

mer friktionsfria möten mellan anonyma köpare och säljare på finansmarknader. Inter

net minskar upplevelsen av geografisk distans, och friktioner som geografisk distans ger

upphov till. Elektronisk post håller samman lösa nätverk, främst mellan redan organisa

toriskt eller emotionellt närstående kolleger eller vänner. Kontakt förmedlad av teknik

som Internet både kompletterar och ersätter möten öga mot öga. Den distansering tek

niken inrättar mellan människor blir dominerande i hela arbetslivet, vilket kan te sig

behagligt för den moderna människan. Människor ges en radikalt ny möjlighet att avstå

från att träffa människor och ändå interagera med dem. Utan att tvingas konfronteras

med människor öga mot öga kan individer istället koncentrera sig på arbetets sakinne

håll. De flesta människor uppfattar att det är behagligt att datorer tar rutinansvar. Detta

gäller inte minst finansmänniskor, som regelbundet försöker instrumentalisera sina

handlingar med hjälp av teknik.

Objektivering

Genom att finansmänniskor objektiverar sin omvärld gör de sig samtidigt främmande

från den konkretion som hör till omvärlden. De som inte befattar sig med storskalig

penninghantering, som på finansmarknader, berusas inför stora summor. En van fi

nansaktör bevarar istället sin kyla och nykterhet inför summorna.466 En intervjuperson

formulerade detta som så: "Vad man kan köpa för pengarna eller vad pengar är värda i

andra varor. Det försvinner helt. Det är bara siffror. Man tappar snabbt begreppet om

beloppen.[ ...JDetta är bra för att man skall kunna utföra arbetet bra.,,467 För att bli

464 Bauman, Zygmunt, a. a., s. 190-193; Giddens, Anthony, The Consequences ofModernity, s. 21-29,119
121.
465 Turkle, Sherry, a. a., passim.
466 Se även Hallmark, Jan Peter, Potenta pengar: Jung, känslor och myter, s. 22-26.
467 Citat intervjuperson Caspar.
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fran1gångsrik måste anställda på finansmarknaden få de mycket stora summor de hante

rar att kännas mindre påtagliga och mer hanterliga; ungefär som ett spel. Den anställde

formaliserar och objektiverar genom att avstå från att uttala exempelvis tusen eller mil

joner efter de första siffrorna i en summa som hanteras.468 Många tenderar annars att i

olämpligt stor utsträckning sätta storleksordningen på de pengar de arbetar med i rela

tion till den avsevärt mindre storleken på pengar de innehar privat. De flesta människor

har i jämförelse med finansmänniskor mer modesta penningsummor att röra sig n1ed.

Genom att tjäna en smärre privatförmögenhet förlorar mäklaren respekt inför de stora

summor han bemästrar på arbetet. Att tappa respekt inför penningsummor och bli

mindre försiktig innebär en kvalitativ reduktion av arbetet. Objektivering av arbetet

leder, genom att få de anställda att uppfatta sitt arbete som spel, till ökat risktagande.

Finansiella marknaders anställda har inslag av asketisn1 i sin livsföring.

Grekiskans askesis betyder inget mer originellt än träning och övning. I synnerhet i

Webers asketismbegrepp rör det sig just om självkontroll.469 På finansmarknader gäller

det en träning att anställda vänjer sig vid att inte göra av med alla pengar de hanterar

eller tjänar, utan kontrollerat hantera de stora summor som häftar vid yrket. Kapital

skall bemästras på ett objektivt-abstrakt sätt; så att summors storlek inte upplevs i hela

deras omfattning. Alla lyckas inte, utan kan exempelvis svindla bort stora summor för

sina uppdragsgivare.

Med saklighet som målsättning görs handlande subjekt ofta till objekt.

Sträng, rationalistisk iver för objektiviter bidrar ofta lill objektiverlllg. Synlpt0111atisk är

objektivitetsivraren Gunnar Myrda1470 som objektiverade genom att 'tala om männi

skomaterialet.471 Objektivitet är ett ideal för alla positivistiskt färgade vetenskaper, så

som nationalekonomi.472 Även i yrken som präglas av sådan vetenskap är objektivering

ett medel. På så sätt gör valutahandlare med pengar liksom kirurger gör med organ och

468 Denna form av förkortning fyller därtill en praktisk funktion av att spara tid.
469 Jfr. Weber, Max, "Antikritisches SchluGwort zum 'Geist des Kapitalismus"', s. 315.
470 Myrdal, Gunnar, Objectivity in social research: the 1967 Wimmer lecture, St. Vincent College, Latrobe,
Pennsylvania/New York: Pantheon books 1969 (1967), passim.
471 Sigurdson, Ola, Den lyckliga filosofin: etik och politik hos Hägersträm, Tingsten, makarna Myrdal och
Hedenius, Eslöv: B. Östlings bokför!. Symposion 2000, s. 147f.
472 En typisk hermeneutiker däremot är obenägen att reducera.
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patienter.473 Finansmänniskor verkar i ett positivistiskt arv som får dem att, utan kän

nedom om den ursprungliga principen, tillämpa den för positivistiskt inspirerad forsk

ning stilbildande Occams rakkniv för att skära bort redundans och tvetydigheter. Att

förenkla är en framträdande metod. Sådan metodologisk reduktion riskerar att medföra

en ontologisk reduktion.474 De som arbetar inom finansvärlden är vana vid att reducera

sin omgivning och dess händelser till pengar. Finansmänniskor bryter ned sitt arbetsin-

nehåll till siffror.475 Finansmänniskor talar mycket om pengar.476 Detta påverkar deras

attityd till livet utanför arbetet. De värderar allehanda företeelser i pengar. En praktik

ger upphov till en viss människosyn. Har en människa väl fått upp ögonen för att något

kan förstås utifrån dess beståndsdelar, är det lätt att glömma den helhet delarna är del

av.477 Ett kritiskt eller analyserade perspektiv riskerar att följas av cynism gentemot

omvärlden och de människor som döljer sig bakom siffror och utanpå organ.478 Fi

nansmänniskor kännetecknas av såväl ett kritiskt sinnelag som cynism.479 Att omvärl

den förmedlas av teknik gör många anställda likgiltiga inför den omvärld de symboler

de anställda bemästrar, egentligen betecknar. Aktören tappar känsla av ansvar inför de

subjekt och företeelser som befinner sig på distans av teknisk eller geografisk art.480

Ett sätt att hantera problemet att storleken på penningsummor riskerar att

försvåra arbetet, är att förtränga summornas innebörd, det vill säga en kvantitativ re

duktion av arbetsinnehållet. "Efter en tids arbete på finansmarknader upphör stora

penningflöden att vara ogripbart stora. Man måste vara mycket objektiv i arbetet, och

kan inte blanda in personliga värderingar. Annars kommer man inte att utföra sitt arbe

te väl. "481 Intervjupersonen åstundar en praktisk och föga känslomässig syn på sitt arbe

te och försätter sig i ett distanserat förhållande till arbetsplatsen, arbetsinnehållet och

473 Holte, Ragnar, Människa, livstolkning och gudstro, Lund: Doxa 1984, s. 43-46 och Abolafia, Mitchel Y.,
a. a., s. 240 om kirurger.
474 Holte, Ragnar, a. a., s. 45.
475 Finansmänniskor hyllar marknadens rena, ärliga mekanism; med sociologen Richard Sennetts ord
"marknadens råa rättvisa". Belysande för denna attityd är Gekkos ord i filmen Wall Street. "Greed cuts
through the bullshit and exposes the truth. Greed works."
476 Abolafia, Mitchel Y., a. a., s. 241.
477 Holte, Ragnar, a. a., s. 60f.
478 Sloterdijk, Peter, a. a., s. 36f. beskriver sådan cynism inom exempelvis näringslivet.
479 Smith, Charles W., a. a., s. 14-20.
480 Bauman, Zygmunt, Modernity and the Holocaust, s. 190-193.
481 Citat intervjuperson Johan
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sitt företags verkningsområde; med ett ord omgivningen.482 Enligt en aktiemäklarechef:

"Man måste vara lite knäpp om man skall klara av det här jobbet. Har man inte distans

till det man håller på med hamnar man på psyket.,,483 Känslor kan ofta hindra ett yrkes

värv som är kraftigt inriktat på logik, rationalitet och nyttotänkande. "Starka känslor

skulle störa hur jag utför arbetet." som en intervjuperson uttryckte sig.484 Känslor skjuts

i bakgrunden.485 Finansmänniskor undviker känslor i arbetet av tre skäl. Att leva sig in i

de stora summor de bemästrar, och vilka varor som kan köpas för dem, minskar klar

synen i arbetet.486 För det andra förväntas finansmänniskor inom det egna nätverket

inte visa sig känsliga inför avlägsna konsekvenser, såsom att företag tvingas lägga ned

och människor förlorar sina arbeten.487 Den som i en konkurrenskultur visar entusiasm

gör sig, för det tredje, sårbar inför misslyckanden i arbetet och gentemot mer cyniska

kolleger. Trots att anställda på finansmarknader lägger oerhört mycket tid på arbetet,

uppvisar de föga entusiasm och gör sig därigenom osårbara. Att de skjuter sina känslor i

bakgrunden kan bidra till att de utför sitt yrke framgångsrikt. 488 Efter en tids medveten

objektivering i arbetet objektiverar individen rutinmässigt. Objektivering behöver inte

längre väljas, utan uppstår spontant. Många finansmänniskor objektiverar både sig själ

va och andra till en färg- och doftlös skenvärld. En konkret personlighet abstraheras till

en blodfattig och teoretisk skuggestalt.

En av mina intervjupersoner sade att: "Det [Aktiehandel] kanske är ett

spel. Det är något samhällsnyttigt med stort underhållningsvärde, brukar jag säga."489

482 Klein, Ann (pseudonym), mäklare i New York, intervjuad i Smith, Charles W., a. a., s. 46.
483 Danielson, Annika, a. a., s. 16.
484 Citat intervjuperson Johan
485 Abolafia, Mitchel Y., a. a., s. 239ff.; Abolafia, Mitchel Y., "Markets as cultures: an ethnographic ap
proach",s.72f.
486 Detta behandlar jag ovan i avsnittet "Objektivering".
487 Detta behandlar jag nedan i avsnittet "Moraliskt ansvar i marknadens komplexa anonymitet".
488 Haag, Anders, "Störd i känslolivet - duktig på jobbet", Svenska Dagbladet, 1 juli 1998, s. 16 om den
nytta anställda i konkurrensutsatta yrken kan ha av att skjuta sina känslor i bakgrunden.
489 Citat intervjuperson Hilma. Även Holland, John (pseudonym), mäklare i New York, intervjuad i
Smith, Charles W., a. a., s. 50, 55 har vittnat om sin syn på finansmarknaden som ett spel. En liknande
observation har gjorts i Abolafia, Mitchel Y., Making markets. Opportunism and Restraint on Wall Street,
s. 17 och Abolafia, Mitchel Y., Hyper-Rational Garning, s. 240f. Se även intervjuperson Astolf; samt
Lewis, Michael, a. a., s. 9-17, 42, samt Leeson, Nick med Edward Whitler, Så sänktes Barings Bank,
Stockholm: Svenska dagbladet 1996 (eng. orig. 1996) som exempel på hur populärt spe! är bland mäklare
och handlare på finansmarknader.
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"Visst skall man gilla spel j ... / Tar man inga risker, kan man inte tjäna något.,,490 Att

arbetsinnehållet känns mindre verkligt och upplevs som något av ett datorspel har även

risker. Vad som är spel kräver mindre inlevelse än verkligheten gör. I spel är vi ofta mer

hänsynslösa än i verkligheten och tar mindre ansvar. Objektivering av arbetet och i

arbetet leder till att de anställda på gott och ont är beredda att ta större risker. I arbetet

riskerar den anställde inte direkt egna pengar, utan firmans.

Finansaktörers aktivitet karakteriseras av nyttokalkyler för att optimera

utfallet och de objektiverar sin position i tillvaron. Strikt formalisering och objektive

ring karakteriserar finansmarknader. Formalisering och objektivering försvagar världen

till att passa yrkeslivet. Formalisering förekommer i åtskilliga sammanhang, men är mer

utpräglad på finansn1arknader än vad som är fallet på flertalet andra områden. Den

komplexa verkligheten fångas i, och reduceras till tecken. Omvärlden förmedlas och

fixeras i formler under en sträng rationalisn1. De anställda hanterar och manipulerar

symboler; inte något fysiskt påtagligt. Anställda kring finansmarknader har sällan

mycket att skaffa med den verklighet symbolerna refererar til1.491 Forn1alisering är van

lig redan på de manuella värdepappersmarknader som i synnerhet har funnits tidigare

och därtill ännu existerar på många håll; inte minst i USA. På börsgolvet signalerar

mäklare och market makers med väldefinierade tecken vilken typ av transaktion de vill

genomföra. Tecken används för att tränga genom börsgolvets kaos.492 Med teknisk ut

veckling sker en ytterligare abstrahering till än mer avskalade tecken på Reuterskärmar.

Dessa signaler är så enkelt pregnanta att de förmår genomtränga språkliga och andra

gränser. Med Peter Hägglunds ord om finansanalytiker: "Analysts' modeling ofreality is

robust enough to travel globally, to be translated to settings weil outside the financial com

munity.,,493 Formalisering är inte endast en produkt av datorisering, även om informa-

490 Thyse1ius, Ulf, chef Matteus privatmäkleri, intervjuad i Adamsson, Catrin, "Tala är silver. Tiga är
guld." Fri ekonomi, nr. 4, 1995, s. 25.
491 Se även Reich, Robert, a. a., s. 177f, 189-194 om symbolanalytiker, vilkas arbete består av att hantera
och manipulera symboler.
492 Se även Abolafia, Mitche1 Y., Making markets. Opportunism and Restraint on Wall Street, s. 49. Sådana
tecken har tillämpats länge på finansmarknader. (Weber, Max, "Die Börse" , s. 291.)
493 Häggiund, Peter B, a. a., passim.
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tionsteknik ofta bidrar till distansering. Formalisering och objektivering hör till fi

nansmarknaden själv och begränsar sig inte till något av dess utvecklingsstadier.494

F. Slutsatser

Med hjälp av intervjuer har jag behandlat ett antal exempel på det gemensamma inom

finansvärlden som bildar en mentalitet. De intervjuade uppfattar att abstraktion, en

dynamisk miljö med mycket högteknologi som arbetsredskap samt höga löner skiljer ut

finansmarknader från andra delar av näringslivet. Intervjupersonerna arbetar flitigt,

utan att mer än undantagsvis klaga över detta. "Jag har då aldrig hört någon som gjort

det. Man bara jobbar på. "495 På asketiskt vis konsumerar de endast en liten andel av in

komsten och lägger merparten på hög. En rationellt kalkylerande syn på pengar och

inkomster är etablerad inom denna kultur. Effektivitet uppfattas vara en moralisk kvali

tet. De anställdas abstraktion av arbetet till vilken hör ett fågelperspektiv med reduk

tion av omvärlden i kalkyler för värdering av finansiella instrument, samt intensiv pen

ninghantering i arbetet, bidrar till en distanserad mentalitet med cyniska drag. Mellan

de olika uttryck för finansmarknadens mentalitet, som jag givit olika rubriker, ser jag

ett inre samband, som utgör en sammanhållen bild av finansmänniskor. Aggressivitet,

risktagande, fokusering, inriktning på effektivitet och kalkylerad rationalitet, pragma

tism och instrumentalisering utgör en helhet aven typisk personlighet. Mentaliteten på

Stockholms finansmarknad kan mycket väl avvika mer från svensk mentalitet, än flerta

let andra n1entaliteter i samhället gör.

Min andra frågeställning var hur och i vilken utsträckning finansmarkna

der influeras av föreställningar och normer i samhället utanför. Min studie motsäger

delvis en populär föreställning om att den finansiella sfären i kraft av sin tilltagande be

tydelse och allt mer marknadsliberal politik kunnat frigöra sig från omgivningen och

dess normer, restriktioner och band som tidigare bäddade in finansmarknader i bland-

494 Om att förkortning ägde rum på redan på 1700-talets finansmarknad, se Preda, Alex, "In the enchanted
grove: financial conversations and the marketplace in England", Journal ofHistorical Sociology, nr. 3, vol.
14, 2001, s. 292.
495 Thelin, Peter, intervjuad i Adamsson, Catrin, a. a., s. 26.
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ekonomin.496 Snarare antyder intervjueran att den finansiella sfären och samhället utan

för tvinnas ihop allt mer. Då den finansiella sfären får större betydelse anpassar sig om

givningen faktiskt och värderingsmässigt. Samtidigt blir finansmarknader mer folkliga.

Finansmarknad och samhälle närmar sig varandra från varsitt håll.

En tredje frågeställning var hur finansmarknaders relation till omvärlden

förändras. Finansmarknader är allt viktigare för värderingar i samhället. Finansiella

marknader bidrar till att vissa normer utbreder sig till det on1givande samhället. Av

större betydelse är ändå det inflytande värderingar i samhället utövar på finansmarkna

der. Förändring av mentalitet i samhället förändrar mentaliteten på finansn1arknader.

Mentaliteten på Stockholms finansmarknad är en slags svensk mentalitet och den helt

övervägande andelen av de anställda har ett helt svenskt ursprung. Genom sin verksam

het sprider människor ideer och mentaliteter. En ofta outtalad mentalitet ligger inbäd

dad i en praktik. Exempelvis hade åttiotalets yuppie-mentalitet sin kärna just bland dem

många unga som trädde in på finansmarknaden under detta decennium. Ett sätt att tän

ka på Stockholms finansmarknad under 1980-talet mynnade sedan ut i en tidsanda i

samhället. En tidsanda kan ha sin djupaste källa i en viss del av samhället och med för

dröjning utbreda sig till resten av samhället.

Flertalet anställda på finansmarknaden är ointresserade av icke kvantifier

bara företeelser i omvärlden. Ett skäl till, och samtidigt en konsekvens av detta är dessa

människors elitmentalitet, samt teknifiering, abstraktion och objektivering i deras yr

kesutövning. Emellertid knyts finansmarknader mer till samhället då de blir allt mer

folkliga, och de anställda håller tillbaka uttryck för en annorlunda mentalitet än den

som råder utanför i samhället.

496 Denna populära föreställning kan representeras av Martin, Hans-Peter och Harald Schumann, Die
Globalisierungsfalle. Der Angrif/aufDemokratie und Wohlstand, Hamburg: Rowohlt 1997 (1996), passim
och Elmbrant, Björn, Hyperkapitalismen, Stockholm: Atlas 2000, passim.
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Del 3

Den protestantiska etiken och förändring av mentaliteter

Inledning

Avsikten i följande del är att pröva om insikt i protestantisk etik, utifrån den tes den

tyske sociologen Max Weber lade fram i 1900-talets gryning, kan fördjupa förståelsen av

dagens finansmarknad. Kapitlet utgör ett historiskt underlag till insikt i finansmarkna

der. En historisk bakgrund krävs för att kunna analysera vilken betydelse protestantisk

etik har haft för svensk finansmarknad. Denna text utgör en sekventiell redogörelse för

förändring av ekonomisk mentalitet och i synnerhet hur mentaliteten på svensk fi

nansmarknad förändrats. Jag kommer att söka en kontinuitet mellan dessa mindre seku

lariserade miljöer, där religion var mer uttalad än i dagens Sverige och moderna finans

marknader. Till denna kontinuitet vill jag också se om jag kan foga dagens svenska fi

nansmarknad. Detta förlopp kan ha påverkat svensk finansmarknad. Då mentalitet of

tast kvardröjer över tiden kommer i denna text föga uppmärksamhet ägnas åt att be

skriva vad som återstår från en epok till en annan. Särskilt kommer nyheter i det histo

riska förloppet att betonas. Även om Sverige är den historiska redogörelsens fokus, kan

denna del ge kunskap om mentalitetsförändring i andra delar av västvärlden och på

andra finansmarknader.

Då impulser utifrån varit tongivande i skapandet aven ny mentalitet på

svensk finansmarknad, kommer mentalitetsutvecklingen internt på svensk finansmark

nad under äldre tid behandlas något summariskt. Dessutom är bristen på källor om

mentalitet på svensk finansmarknad än mer påtaglig vad gäller äldre tid. Mentalitetsför

ändring alltsedan reformationen som är relevant för insikt i svenska finansmarknader av

idag behandlas. Den protestantiska etikens utveckling i Sverige och övriga västvärlden

har påverkat dagens svenska finansmarknader. Denna historiens betydelse för svensk

finansmarknad behandlas i del fem.
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A. Metoddiskussion

De viktigaste teoretiska inspirationskällorna till denna del är sociologen Max Webers

protestantismtes, sekulariseringen som Thomas Luckmann beskrivit den i Das Problem

der Religion in der modernen Gesellschafi: Institution, Person und Weltanschauung, samt

samhällsvetaren Ronald Ingleharts tankar i The Silent Revolution från 1977 och Culture

shift in advanced industrial society från 1990 om hur postmateriella värderingar ersätter

materiella. Sekulariseringen innebär att religiösa föreställningar utövar allt mindre infly

tande över moderna människor. Protestantismen väljs som studieobjekt och referens

punkt då den utgjort den religiösa lära och religiösa verksamhet, vilken tydligast influe

rat svensk mentalitet inte minst under de sekler industrikapitalismen utvecklats. Skälet

att jag använder Inglehart är min önskan att förstå mentalitetsutveckling efter den tid

punkt som avslutar Webers studie. Någon naturlig relation mellan Weber och Inglehart

föreligger inte. Webers och Inglehans argumentation ger inte något stöd åt varandra,

men de kon1pletterar varandras beskrivningar genom att behandla olika tidsperioder. Så

dröjer behandlingen av Inglehans tankar till kapitlet "Sekularisering".

Individen som befinner sig mitt i en historisk process har inte förtursrätt

till att uttolka sin roll i ett händelseförlopp, och naturligtvis än mindre sin historiska

betydelse. Enstaka utsagor är inte sällan offer för sin specifika tidsanda och lider därmed

av aktörers bristande insikt i sin egen tids förutsättningar och förgivettaganden. Vår

sentida position kan brukas till att avtäcka historiska texters innebörd. Det kan i denna

avhandling gälla att upptäcka om utsagor företer kalvinistiska drag.

Max Webers tes

Webers tes att olika slag av asketisk protestantism, i synnerhet kalvinismen och den

under 1600-talet följande anglosaxiska puritanismen, varit avgörande för utbredningen

aven kapitalistisk anda i västerlandet redogjorde han främst för i Die protestantische

Ethik und der Geist des Kapitalismus från 1904-5. 1

1 I den religiösa sfären skiljer Weber mellan en magiskt-utomvärldslig och en inomvärldslig askes. Redan i
de urkristna samfunden och i katolska klosterordnar från tidig medeltid utövade många en disciplinerad
livsföring, vilken innebar späkning av kroppen. Anden skulle besegra det ovärdiga köttet. Denna utom
världsliga munkaskes förekommer inom olika religioner alltifrån katolicism till buddism och kontrasterar
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I Die protestantischen Sekten und der Geist des Kapitalismus påtalade Weber

1906 ett samband mellan sekteristiska varianter av protestantism och andra små, frivilli

ga kollektiv. Religiösa samfund, men även sekulära kollektiv, blev väsentliga för fram

växten av den moderna, kapitalistiska andan i inte minst USA.2 Ännu idag engagerar sig

människor i kalvinistiskt inspirerade länder osedvanligt n1.ycket i frivilliga organisatio-

ner.3

Den tidiga kalvinismens anglosaxiska avläggare, små, puritanska samfund,

har upprätthållit en åskådning som tydligare än föregångaren uppbär den kapitalistiska

andan. Puritanismen stödjer mer entydigt kapitalistisk affärsverksamhet, än kalvinis

men någonsin gjorde.4 Det är sålunda främst puritanismen som företräder den kapitalis

tiska andan. 5 Vi lämnar den protestantiska etiken och tar steget vidare till den kapitalis

tiska anda, vilken Max Weber hävdade var den protestantiska etikens telning på det

ekonomiska området.6 Modern affärsmentalitet föddes ur den protestantiska etiken.7

Enligt Webers tes har den traditionella, protestantiska etiken främjat utvecklingen aven

modern affärsmänniska som har kommit att sätta sin prägel på flertalet näringar i väs

terlandet.8 Girighet är inte mer utbredd i affärsverksamhet under detta paraply än tidi

gare. Skillnaden ligger i att kapitalistisk verksamhet allt mer kommit att bedrivas med

mot vad Weber kallar den inomvärldsliga askesen, där kalvinskt präglade re1igionsriktningar är dominer
ande.[Weber, Max, "Antikritisches zum 'Geist' des Kapitalismus" ,s. 153; Weber, Max, "Antikritisches
Schlubwort zum 'Geist des Kapitalismus'" , s. 315f. och Weber, Max, "Die Wirtschaftsethik der Weltreli
gionen - Vergleichende religionssoziologische Versuche", s. 562f.

Asketisk protestantism är asketisk såtillvida att strängt beskäftiga moralregler upprättas
inom den normala, borgerliga världen. (Weber, Max, "Die protestantische Ethik und der Geist des Kapi
talismus" , s. 142) I det utomvärldsliga fallet vänder personen världen ryggen, medan människan i det
inomvärldsliga fallet väljer att leva och verka mitt i sinnevärlden. [Weber, Max, Wirtschaftsgeschichte,
Abriss der universalen Sozial- und Wirtschafts-Geschichte, von Max Weber, Miinchen: Duncker & Humblot
1924 (1923), s. 311f.]

Munken och nunnan gömmer sig undan världen i klostret, medan den typiske kalvinisten
gärna inträder i skilda affärsrelationer med människor i världen omkring honom. "Gå ut och gör männi
skorna till era kunder" som en svensk frikyrkoanhängare kunde säga 1999.
2 Weber, Max, "Die protestantischen Sekten und der Geist des Kapitalismus", s. 279-317, särskilt s. 285. Se
även Fukuyama, Francis, a. a., s. 151.
3 Min tolkning av diagram i Världskommissionen för kultur och utveckling, Vår skapande mångfald,
Stockholm 1996 (1995), s. 98.
4 Delumeau, Jean, Naissance et Affirmation de la riforme, Paris: Presses Universitaires de France 1968
(1965), s. 316-320.
5 Weber, Max, "Antikritisches zum 'Geist' des Kapitalismus" , s. 175.
6 Weber, Max, "Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus" , s. 165-190.
7 Ibid, s. 165-190.
8 Ibid, s. 172, 188.
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rationella förtecken. Redan i Max Webers beskrivning av den ur puritansk etik avledda

sekulariserade, kapitalistiska anda han såg Benjamin Franklin som en exponent för, in

går ett kontinuerligt tjänande av allt mer pengar som ett värde i sig, "...der Erwerb von

Geld und zmmer mehr Geld... "9

Professor Max Weber10

9 Weber, Max, "Kritische Bemerkungen zu den vorstehenden 'Kritischen Beiträgen'" i Winckelmann,
Johannes (utg.), Max Weber. Kritiken und Antikritiken. Die protestantische Ethik, vol. II, Giitersloh: Giiter
sloher Verlagshaus Carl Mohn 1978 (1975), (i A rchiv fur Sozialwissenschajt und Sozialpo!itik 1907), s. 27. Se
även Baida, Peter, Poor Rache!'s Legacy, New York: Morrow 1990, s. 23.
10 Foto Leif Geiges ur Engisch, Karl; Bernhard Pfister och Johannes Winckelmann (utg.), Max Weber:
Gedächtnisschrift der Ludwig-Maximilians-Universität, Munehen, zur 100. Wiederkehr seines Geburtstages
1964, Berlin: Duncker & Humblot 1966.

166



Individen utgör Webers metodologiska utgångspunkt. l! Weber var emel

lertid ingen utrerad metodologisk individualist. En individ i Webers begreppsvärld är

inte, såsom i exempelvis traditionell nationalekonomisk teori, isolerad från sitt sociala

sammanhang, utan interagerar med sin omgivning. En mångfald människor har bidragit

till att konstruera den protestantiska etiken. 12

Den protestantiska etiken hos puritanerna

Fokus ligger här på vilka konsekvenser Calvins uttolkare dragit av dennes tankar snara

re än på Calvins ideer i sig, oavsett överensstämmelsen mellan deras tolkningar och

Calvins texter. Weber talar om "1...1 in den psychologischen und pragmatischen Zusam

menhängen der Religion gegrundeten praktischen Antriebe zum Handeln ...I ... / 13 Var

ken i föreliggande arbete eller hos Max Weber står religioners dogmatik i fokus, utan

praktiska handlingsbenägenheter, vilka influerats och influeras aven religiös praxis.

Dogmer utövar ett direkt inflytande på religiositet och ett indirekt inflytande på profan

handling.

Med hjälp av kalvinismens ekonomiska etik växer, enligt Max Weber, den

modernt västerländska, kapitalistiska andan fram i Nederländerna, Flandern och Stor

britannien på 1600-talet. Kapitalistisk näringsverksamhet hade i liknande form redan

frodats i Florens, Venedig och andra städer i Sydeuropa samt Kina under lång tid. I så

dan tidigare kapitalism saknades dock kallelsetanken och den systematiskt-metodiska,

kalkylerande ingrediens som ingår i Webers recept på kapitalistisk anda. 14

Åsikten att det är omoraliskt att tjäna alltför mycket pengar och fästa sig

11 Weber, Max, "Uber einige Kategorien der verstehenden Soziologie", Logos, vol. 4, 1913, s. 263f.; We
ber, Max, "Winschaft und Gesellschaft", s. 6ff. samt Gerth, H. H. och C. Wright MilIs, "The Man and
his Work", i Gerth, H. H. och C. Wright Mills (utg.), From Max Weber -Essays in Sociology, London:
Routledge 1993 (1948), s. 58f.
12 Teologer har formulerat den protestantiska etiken med bakgrund i en viss mentalitet. En teolog står
aldrig fri från mentaliteten. Religionsstiftaren hämtar av två skäl element från den lokala eller regionala
mentalitet där religionen uppstår. Dels är teologen, som alla människor, del aven lokal mentalitet. Dels
är viss samklang med mentaliteten nödvändig för att ideer skall vinna framgång.
13 Weber, Max, "Die Wirtschaftsethik der Weltre1igionen - Vergleichende religionssoziologische Versu
che", s. 238. /. .. /i psykologiska och pragmatiska sammanhang, religiöst grundade praktiska impulser till hand
ling. (egen övers.)
14 Weber, Max, "Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus", s. 92; Weber, Max, Wirt
schaftsgeschichte, s. 286f. och Weber, Max, "Vorbemerkung", i Weber, Max, Gesammelte Aufsätze zur Reli-
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vid dessa är del av alla religioners ursprung och uttrycktes exempelvis av medeltidens

katolska munkordnar. Aristoteles och därmed medeltidens kristendom, liksom även

Luther, var skeptiska till kommers. De puritaner som i Storbritannien och USA byggde

vidare på Calvins teologi avviker drastiskt från denna skepsis. För puritanen blir drif

tighet och världslig framgång genom handel kungsvägen att visa på gudfruktighet. I den

puritanska inriktningen av kalvinismen ersätts en evig strävan efter Gud aven faustisk

strävan efter den oändliga förmögenheten. 15 Kapitalismens anda innebär att Mammon

kom att träda in i Guds ställe hos finansmänniskor.

En vanlig attityd till att tjäna pengar är, även bland dem som inte använder

själva uttrycket, att det i sig är amoraliskt; det vill säga i sig varken moralisk eller omo

ralisk. Handlingar kan sedan karakteriseras som goda om inkomster används till gott.

Brukligt är att endast moralisera över intentioner och konsekvenser av konkreta hand

lingar i affärsverksamhet och annat. Katolskt tänkande om affärsverksamhet pendlade

under medeltiden mellan just dessa två senare uppfattningar, omoralisk eller amora

lisk. 16

Predestinationsläran hos Calvin och den puritanska tolkningen

Kyrkofaders Augustinus inspirerade till Luther och Calvins ideer om predestination.

Calvins predestinationslära var hårdare än Luthers. För honom var bibeln en formell

auktoritet. Tro förmår enligt Calvin inte mycket, utan Gud avgör. 17 Enligt Calvin är

individer i förväg dömda till antingen frälsning eller fördömelse. 18 Gud skulle ge tecken

till dem som blivit kallade till evigt liv. 19 Augustinus ansåg det var förmätet av männi

skor att försöka ana sig till vilket öde Gud hade tilldelat en person. Calvin delade denna

gionssoziologie, vol. 1, Tiibingen: ]CB Mohr 1922, s. 3 och 10.
15 Om faustisk strävan se Goethe, Johann Wolfgang, "Faust" (1808, 1832), i Werke: Auswahl in zehn Tei
len, T. 5: Berlin: Deutsches Verlagshaus Bong 1908, passim.
16 se även Weber, Max, "Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus" , s. 62f.
17 Calvin, Johannes, "Institutionis Christianae religionis" (1559), i Opera selecta, vol. 4, Miinchen: Chr.
Kaiser 1931, bok 3, kap. 24, sektion 3 och 4, s. 413f.
18 Calvin, Johannes, a. a., bok 3, kap. 21, sektion 5 och 7, s. 373f, 378. Denna tanke återkom i puritanis
men; exempelvis i Westminsterbekännelsen från 1647. (Weber, Max, "Die protestantische Ethik und der
Geist des Kapitalismus" , s. 119.) En predestinationslära fanns utvecklad även hos andra reformatorer som
Luther och Zwingli.
19 Calvin, Johannes, a. a., bok 3, kap. 24, sektion 1, s. 410f.
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åsikt/O men trosbekännares intresse för frågan om de var frälsta till evig salighet eller

inte var alltför stort för att dessa förmaningar skulle avhålla kalvinister från att söka

utröna vilket öde Gud kunde ha utvalt åt just denne. Guds outgrundliga domslut och

svårigheten att förutsäga individens öde efter livet, gjorde den praktiska världen till den

enda plats att söka vägledning i. Puritanska bekännare kom att fästa allt större vikt vid

gärningarna. Därifrån var det inte långt till att liksom den engelske puritanen Baxter

anta att materiell framgång utmärker den som blivit frälst. 21 I sin tro på predestination

tillfogade puritanerna att handling kan indikera frälsning. Det metodiska i den kalvins

ka läran banade väg för att sålunda tillämpa ett kvantitativt mått på frälsning. Viljan att

söka bevis i det kvantitativa är betecknande för inträdet i en kalkylerande tidsålder.22

Att nyttja inkomster på Calvins och puritanernas vis

En asketisk arbetsetik inpräntas i hela livsföringen hos anhängarna till Calvin.23 Flit,

noggrannhet och arbetsamhet uppfattas vara dygdigt. Puritanismen, 1600-talets arvtaga

re till kalvinismen,24 omhuldade arbete och sparsamhet - gärna i form av produktiv

kapitalackumulation - i ett rationalistiskt, asketiskt tänkande.25 Puritanen skulle ac

kumulera produktivt, och inte likt Joakim von Anka låta uppföra palats med simbas

sänger fyllda av guldslantar. Pengar skulle arbeta precis som människor. Intjäningen

betraktades som en kallelse och skildes från avnjutandet av rikedomen, vilket i sin tur

klandrades som ett tecken på n1änskligt högmod. Individen förmanades att undertrycka

sina naturliga begär och passioner, odla en avhållsaruhet, varvid belöningen sköts upp

till en förutbestämd evighet. Människan uppmanades att inte åtrå ett lättfärdigt leverne,

utan skulle istället återinvestera sin lön i finansiering av ytterligare projekt. Förtjänsten

20 Ibid, bok 3, kap. 24, sektion 4, s. 414.
21 Weber, Max, "Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus", s. 172 och 255.
22 Se Heilbron, John L., "Introductory Essay", i Frängsmyr, Tore; John L. Heilbron, och Robin E. Rider
(utg.): The Quantifying Spirit in the Eighteenth Century, Berkeley: Los Angeles: Oxford: Univ. of Califor
nia Press 1990, s. 1-23, om denna kalkylerande tidsålders blomstring under sent 1700-tal, vilken fann sitt
tydligaste uttryck i naturvetenskap, men även i en begynnande industrialism.
23 Weber, Max, "Antikritisches SchluBwort zum 'Geist des Kapitalismus"', s. 313 och Weber, Max,
"Wirtschaft und Gesellschaft", s. 336.
24 Weber, Max, "Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus", s. 165-190 och Fischer, David
Hacken, a. a., s. 21ff.
25 Weber, Max, "Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus" , s. 44.
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skulle förmeras om och om igen, ad infinitum för att visa sig vara förutbestämd för sa

lighet. Puritaner förväntades uppvisa ett ointresse för att nyttja sina inkomster till kon

sumtion. Valet blev istället att flytta ett överskott till en kommande period. Puritanis

mens dogm är att avstå arbetets frukter till en obestämd morgondag.26

Kalvinism och puritanism har under seklers gång predikat ett återhållsamt

liv. Ännu är protestantiska befolkningar mer återhållsamma i att visa sina känslor, än

exempelvis sydeuropeer är. Genom återhållsamhet med såväl positiva som negativa

känslor sparar en individ energi till att exempelvis arbeta och tjäna pengar. I protestan

tiska länder är extroverta personlighetsegenskaper mindre framträdande. 27

Individers helt personliga och asocialt nyttjade rikedom är en styggelse för

medeltidskyrkan. Inom puritanismen blir istället fattigdom en synd. En sådan prekär,

pekuniär belägenhet anses vara en försummelse av mänsklighetens uppdrag att förädla

Guds skapelse. En individ bör genom världslig framgång visa sig tillhöra dem som är

förutbestämda till en gynnad tillvaro efter livet på jorden.28

Kalvinistiska rörelser kritiserade den besuttna aristokratins och kyrkans

stora markinnehav. Den uppåtstigande, urbana borgarklassen - vars språkrör Calvin och

i synnerhet dennes efterföljare tjänade som - hänvisades till att erövra nytt kapital. Ge

nom att framhålla det rörliga som bättre än det tröga, i form av mark och jord främjade

kalvinisterna en kapitalistisk utveckling.29

Kalvinisternas flit kombinerad n1ed sparsamhet gjorde kapitalackumula

tion möjlig.30 Sålunda ackumulerat kapital kunde användas till investeringar för att få

fart på kapitalismens första hjul. Då människan för första gång fick en rationell, meto

disk ansats till sitt arbete ledde detta till ackumulation av kapital. 31 På denna följde

gradvis allt mer investeringar och industrialisering. Vinst skiljs av från produktionen,

och plötsligt finns kapital som kan handlas och förvaltas vid finansn1arknader. Finansi-

26 Ibid, s. 167, 180f.
27 Daun, Åke, a. a., s. 136.
28 Carlsson, Sven, A rbetets värdering. En historisk-etisk värdering, Stockholm: Svenska Kyrkans Diakoni
styrelse 1934, s. 198-223.
29 Liithy, Herbert, "Variations on a Theme by Max Weber", i Prestwich, Menna (utg.) International Cal·
vinism 1541-1715, Oxford 1985, s. 385
30 Weber, Max, "Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus", s. 180.
31 Ibid, s. 92; Weber, Max, Wirtschaftsgeschichte, Abriss der universalen Sozial- und Wirtschafts-Ceschichte, s.
286f. och Weber, Max, "Vorbemerkung", s. 10 om puritanismen som människans första rationellt meto-
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ella marknaders framväxt kan alltså på ett konkret sätt knytas till den kalvinistiska sy

nen på affärer.

Så länge människor arbetade för omedelbar konsumtion, vilket var kutym

i det förindustriella samhället, var en kapitalistisk utveckling otänkbar. Om arbetsinsat

sen anpassas till vad som krävs för att tillverka de nyttigheter man vid en viss tidpunkt

behöver,32 skapas inget överskottskapital åt några finansmarknader. Stort behov för

sådana marknader fanns heller inte, då inget kapital behövde förvaltas. Så länge stora,

ackumulerade kapitalmassor saknades, kom inga stora, industriella projekt till stånd.

Hur puritanismen följde på kalvinismen

Kalvinistisk religiositet inrymdes med tiden i reformerta och presbyterianska kyrkor,

samt den puritanska rörelsen och mentaliteten. Därtill avsöndrades ett otal rörelser,

såsom kväkare, kongregationalister, baptister, pietister, pingstvänner ur den kalvinistis

ka urformen. Calvin utgör en gemensam bakgrund till dessa idebildningar, även om

inspiration från lutherdom och andra inriktningar förekommit.

Enligt 1600-talspuritanen Richard Baxter skall arbete utföras så framgångs

rikt att personen genon1 hårt arbete till medmänniskans fromma förmår gynna sig själv

materiellt under jordalivet, och individens gärning därigenom visar sig vara Gudi behag

lig. 33 Detta fick till följd att puritanismens bekännare ägnar stor uppmärksamhet och

ängslan åt att söka tecken på att personligen ha vunnit frälsning. Från att religiösa inci

tament tidigare gynnat misslyckande uppstod en rörelse som istället tillmätte framgång

socialt anseende.34 Då de religiösa motargumenten avklingat, stimuleras fler människor

till att eftersträva materiell framgång.

Den religiösa sfärens ekonomiska etik genomgår en rationaliseringsfas, där

kyrkor från en fientlig syn på ekonomisk verksamhet, övergår till explicit stöd. Purita

nismen och i synnerhet dess tillåtande av ränta är det mest pregnanta uttrycket för den-

diska ansats till sitt arbete.
32 Weber, Max, "Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus", s. 49f. och
Nair, Kusum, Blossoms in the Dust: The Human Factor in Indian Development, New York: Fredrick A.
Prager 1962,~ 46(
33 Weber, Max, "Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus" , s. 172 och 255.
34 Se även Weber, Max, "Wirtschaft und Gesellschaft", s. 337.
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na nya, allt mer rationaliserade teologis syn på ekonomin.35 Att en dogm sålunda anpas

sas till naturnödvändigheten är precis som under naturens evolution en viktig driv

kraft. 36

Geneves reformator Jean Calvin37

35 Ibid, s. 334-7.
36 jfr. Witt, Ulrich, a. a., s. 9.

37 Målning i Sammlung Tronchin ur Rogge, joachim, Martin Luther. Sein Leben. Seine Zeit. Seine Wir
kungen, Berlin: Evange1ische Verlagsanstalt 1982.
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Debatten efter Weber

Olyckligtvis och felaktigt hävdas ofta att Webers tes skulle förutsäga att länder med en

asketisk protestantism skulle visa sig mer ekonomiskt framgångsrika än andra länder.

Weber beskrev emellertid inte att den protestantiska etiken varit orsaken till kapitalis

men som samhällssystem, utan att den varit behjälplig vid bildandet av den moderna,

kapitalistiska andan.38 Max Webers tes om protestantismen beskriver inte hur kapitalis

men uppstår som produktionssätt eller om ekonomisk tillväxt och industrialisering

skulle följa av protestantismen. Antagandet att en kapitalistisk anda bidrar till en kapita

listisk utveckling och framgångsrik ekonomi är förvisso ett äpple som inte faller långt

från Webertesens träd. 39 Den senare, extrapolerade tesens eventuella tillkortakomman

den kan dock aldrig lastas Max Weber. Ännu ett vanligt fel i skildringar av Webers tes

är att lutherdomen skulle vara del av den protestantiska etik Weber beskrev. Över hu

vud taget har merparten av kritiken mot Webers tes varit missriktad och förfelad. 40 Få

har fördjupa sig tillräckligt i tesen för att begripa den. Istället har många byggt sina re

sonemang på rena missförstånd.41 Webers tes håller i det stora hela.

Jämsides med Weber var i synnerhet dennes vän42 teologen Ernst Troeltsch

delaktig i utmejslandet av vad som vanligen benämnes den weberska tesen. 43 Forskning

en om protestantismens betydelse för den kapitalistiska andans uppkomst är omfattan-

38 Weber, Max, "Kritische Bemerkungen zu den vorstehenden 'Kritischen Beiträgen''', s. 28 och 31; We
ber, Max, "Antikritisches SchluBwort zum 'Geist des Kapitalismus'" , s. 285 och 303 samt Grenholm,
Carl-Henrik, The Protestant Work Ethic· a Study o/Work Ethical Theories in Contemporary Protestant The
ology, s. 48.
39 Den protestantiska etiken har likväl inte haft lika stor betydelse för den moderna kapitalismens, som
för den kapitalistiska andans uppkomst.
40 Marshall, Gordon, In Search o/the Spirit o/Capitalism.· An Essay on Max Weber's Protestant Ethic Thesis,
London: Hutchinson 1982, s. 166f. Jfr. Marshall, Gordon, Presbyteries and Profits. Ca!vinism and the Deve
lopment o/Capitalism in Scotland, 1560·1707, Oxford: Clarendon Press 1980, s. l1f.
41 En ytlig trivialuppfattning är tyvärr den normala då Webers tes refereras. Detta skämmer inte endast
kortare populariseringar, utan även många vetenskapliga alster, exempelvis Kurt Samuelssons Ekonomi
och religion, Stockholm: Raben & Sjögren 1965 (1957), passim, särskilt s. 131; Lipset, Seymour Martin,
"Values and Entrepreneurship in the Americas" , s. 78. Det vanligaste felet är att hävda att Webers tes
skulle ha inneburit att den protestantiska etiken skapade kapitalism, medan den enligt Weber egentligen
endast skapade en kapitalistisk anda.
42 Weber, Max, "Bemerkungen zu der vorstehenden 'Replik'" (1908), i Winckelmann, Johannes (utg.),
Max Weber. Kritiken und Antikritiken. Die protestantische Ethik II, s. 54 samt Weber, Max, "Antikritisches
zum 'Geist' des Kapitalismus" , s. 149.
43 Se T roeltsch, Ernst, Die Bedeutung des Protestantismus fur die Entstehung der modernen Welt, Historische
Bibliothek voL 24, Miinchen och Berlin: R Oldenbourg 1911 (1904), passim. Troeltsch (1865-1923) upp
fattade till skillnad från Weber att Luther kunde inplaceras i en asketisk tradition.
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de. Då den stilbildande Max Weber murade ett fundament för vidare studium av kalvi

nismens betydelse, har lutherdomens inverkan på det ekonomiska livet förblivit relativt

outforskad. Åtskillig forskning har därefter fortsatt harva i den asketiska protestantis

mens fåra. Detta gäller såväl konstruktiv, det vill säga sådan som har försökt att vidare

utveckla tesen44 och dekonstruktiv, vilken främst har en falsifierande ambition och haft

för avsikt att avfärda Webers tes.45

Om jag inte förutsatte viss sanningshalt i Webers tes skulle det inte vara

rimligt att ta avstamp i denna. Denna tes skall nämligen inte testas här, utan användas

konstruktivt. Jag uppfattar att Webers tes håller i stort sett och ämnar inte upprepa ett

av de otaliga försök att avgöra Webertesens sanningshalt som redan genomförts. Istället

skall jag studera förändring av den protestantiska etiken och den mot denna korrespon

derande kapitalistiska andan. I föreliggande avhandlingsarbete är avsikten inte att avgöra

den historiska fråga Weber behandlade, utan nyttja dennes teori för att förstå nutiden.

Här måste lutherdomen beaktas, då jag studerar en mentalitet inom ett

förvisso sekulariserat, men likväl lutherskt präglat land som Sverige. De finansmänni

skor jag studerar lever och verkar i ett land som varit lutherskt präglat i snart fen1 sekel.

Att stora delar aven befolkning uppfattar sig vara präglad aven viss idevärld bidrar till

att denna idevärld verkligen blir betydelsefull för människor bildar en omedveten reli

giositet. ÅtskIllnad skall göras mellan religion i traditionell mening, och föreställningar

präglade av kristen religion, vilka blivit kvar trots långvarig sekularisering. Lut

herdomens samspel med kapitalismen skall undersökas. En weberskt inspirerad metod

och dess resultat för kalvinismen tillämpas på ett lutherskt präglat område som Sveri

ge. 46

44 Exempelvis Marshall, Gordon, Presbyteries and Profits. Ca!vinism and the Deve!opment ofCapita!ism in
Scotland, 1560-1707, passim.
45 Exempelvis Samuelsson, Kurt, a. a., passim.
46 För det utsträckta förfarandet att studera lutherdomen krävs att Webers tes i allt väsentligt visat sig
hålla för den kalvinism Weber avsåg. En undersökning av det lutherska torde vara befogad, inte minst
mot bakgrund av de stora likheter som står att finna mellan lutherdom och kalvinism. Den senare for
men av protestantism är ju sprungen ur den förra.
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B. Alternativ till Webers tes

Här skall alternativ till kalvinismen sonl. skäl till den kapitalistiska andans uppkomst

behandlas. Bland annat har även materiella förändringar av teknik etc. bidragit till för

ändringar av mentaliteten på svensk finansmarknad. Stora ekonomier får stora finans

marknader. Även om jag fokuserar på den protestantiska etiken, har annat haft betydel

se för att finansmarknadens mentalitet fått en viss utformning. Det begränsade utrymt

gör att jag behandlar sådana andra förklaringar endast skissartat nedan. Endast den få

kunnige - som inte förmår begripa värdet av andra förklaringar än den egna - eller som

gör sig blind, iklär sig skygglappar för att kunna spetsa till sin argumentation, kan påstå

annat än att en komplex företeelse har många förklaringar som endast tillsammans ger

en heltäckande bild.

Det judiska inslaget i finansvärlden

Nationalekonomen Werner Sombart och teologen Lujo Brentano hävdade kring det

förra sekelskiftet att judendomen hade givit upphov till kapitalismen.47 Judendomen är

liksom kalvinismen en inomvärldsligt inriktad religiös lära och har hållit sig med något

för religioner så ovanligt som en konsekvensetik. Kalvinismen kan ha använt sig av ju

diskt lärogods för att utbilda sin egen ekonomiska etik.48 Judar i diasporan och andra

främlingar har gärna befattat sig med handel49 och blev därför inte sällan ekonomiskt

framgångsrika.

Webers tes var influerad av Sombart i tanken att en viss befolkningsgrupps

föreställningsvärld kan vara avgörande i materiell utveckling.50 Weber medgav att ju

dendomen varit väsentlig för puritanismens avmystifiering och förtingligande av värl-

47 Sombart, Werner, Der moderne Kapitalismus, vol. I, 2 s. 896-919; Sombart, Werner, Die Juden und das
Wirtschafisleben, Miinchen: Duncker & Humblot 1911, passim; Sombart, Werner Der Bourgeois - Zur
Geistesgeschichte des modernen Wirtschaftsmenschen, Duncker & Humblot, Miinchen och Leipzig 1923
(1913), s. 299-302; Brentano, Lujo, Die Anfänge des modernen Kapitalismus.: Festrede gehalten in der öffentli
chen Sitzung der K. Akademie der Wissenschaften, Miinchen 1916, s. 158-199.
48 Troe1tsch, Ernst, a. a., s. 67.
49 Simme1, Georg, a. a., s. 224, se även Simme1, Georg, "The Stranger" (ty. orig. 1908), i On lndividuality
and Social Forms, Chicago: University of Chicago Press 1971, s. 144.
so I Weber, Max, "Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus" , s 53f. åberopade sig Weber
på Sombarts Der moderne Kapitalismus.
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den.51 Däremot avvisade han Sombarts tes att judarna och judendomen skulle vara upp

hov till kapitalismen.

Judar kan utpekas som väsentliga i den kapitalistiska utvecklingen, men

inte som kalvinismen, genom en specifik ekonomisk etik. Judar förhindrades av hand

fasta lagar att ägna sig åt annat än penninghantering, medan kristna hämmats av det

ränteförbud som länge rådde inom kristenheten. Judarna fick ägna sig åt av kristna för

aktade finanser. Främst på grund av kristendomens förbud mot att ta ut ränta av tros

bröder har finansiell hantering under många sekler engagerat judar. Många mosaiska

trosbekännare kom sålunda att utan inspiration från sin religion tjäna kapitalismen.

Enligt Webers tes hade även ickekalvinister såsom judendomens bekännare

förmåga att tillägna sig den kalvinistiska, ekonomiska etiken. Detta bryter mot Som

barts tes att judarna själva initierade en etik med kapitalistisk potential. Enligt Weber

var judisk affärsetik inte en källa till den modernt västerländska kapitalismens anda,

utan hade karaktären av den annorlunda paria- eller äventyrarkapitalismen.52

Många bankirer har varit mosaiska trosbekännare.53 Under mitten av 1800

talet var en jude som Carl von Heineman framträdande på svensk finansmarknad,54 och

i svensk bankvärld mot 1800-talets slut Louis Fraenckel, som var morbror till von Hei

neman. 55 Därtill leddes Sveriges vid denna tid största bank Skandinavbanken av judar.56

I den under 1980-talet, livliga amerikanska finansvärlden var många judar framträdande.

Milken, Boesky och många andra var judar i en omgivning av vita, anglosaxiska pro

testanter på Wall Street.57

Olika förklaringar av kapitalismens uppkomst är inte huvudintresset här.

Mer intressant är vilka värderingar som ingick i kapitalismen och som vi tror kvarstår i

någon form. Frågan som skulle kunna intressera oss är på vilket sätt en judisk mentali

tet eventuellt impregnerat dagens kapitalistiska anda) och inte bara hur kapitalismen

51 Weber, Max, a. a., s. 123 och 133.
52 Ibid, s. 174. Om äventyrskapitalism se även Ibid, s. 25,48 och Weber, Max, "Vorbemerkung", s. 7 och
1l.
53 Cassis, Youssef, Les banquiers de la City al'epoque Edouardienne (1890-1914), s. 255-263.
54 Fritz, Sven, "Carl von Heineman. En under emancipationstiden invandrad jude", Personhistorisk tid
skrift, häfte 2, 1995, s. 85-99.
55 Fritz, Sven, Louis Fraenckel 1851-1911: bankman och finansman, passim.
56 Ibid, s. 9.
S7 Stewart, James B., Den ofthieves, New York: Simon & Schuster 1991, s. 58-62.
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uppstått. Sombart befattade sig med frågan hur ideer påverkar det materiella - kapita

lismens uppkomst - medan Webers intresse liksom mitt inriktas på hur ideer utövat

beständigt inflytande på mentaliteter. Vilket bidrag har den protestantiska etikens givit

till den kapitalistiska andans uppkomst, respektive dagens svenska finansmarknaders

n1entalitet? Sombarts tes är starkare och faller delvis utanför de resonemang som förs i

föreliggande text.

Utöver detta avsnitt om Sombarts syn på det judiska, fäster jag mindre av

seende vid det judiska inslagets betydelse för finanskapitalismen, även om ett sådant

finns. Som en följd av att jag uppfattar Webers mening som den mest korrekta har valet

fallit på att främst behandla protestantismens betydelse. Jag kommer inte att analysera

tekniska innovationer och andra materiella drivkrafter till dagens kapitalistiska anda.58

Andra materialistiska teorier fokuserar på exempelvis de beteendemönster som uppstår

till följd av vad som krävs för individens och artens överlevnad under evolutionens

krafter. Historiematerialister å sin sida hävdar att mentalitet är en passiv funktion,

överbyggnad till den materiella basen. Gemensamt för n1aterialism i såväl marxistisk

som ickemarxistisk form är att ideer och mentaliteter inte självständigt utövar inflytan

de på historisk utveckling.

Parallellitet och växelverkan

Kausalitet är en av de tolv kategorier Kant hävdade att människor får alla intryck silade

genom.59 Kausala samband är inte nödvändigtvis del av den egentliga - noumenala 

världen, utan något vi ofta åsätter världen. Det är så vår hjärna fungerar. Den enkla

formen av kausalitet är vårt sätt att uppfatta verkligheten och även människans veten

skapers sätt att skildra kon1plexa samband. Kausalitet i ren form föreligger inte i värl

den. De mer realistiska sambanden växelverkan och parallellitet tillhör däremot inte

Kants kategorier. Dessa samband är nämligen inte självklart uppfattbara för människor.

Jämsides med Webers tes att den protestantiska etiken gav upphov till den

58 Emellertid har till och med denna förklaring som Simon Kuznets givit till den moderna kapitalismens
uppkomst en bakgrund av protestantisk etik. Vetenskapliga upptäckter och uppfinningar har som främst
Merton påvisat en protestantisk bakgrund. (Merton, Robert K., "Science, Technology and Society in
seventeenth Century England") i Osiris, nr. 2, vol. 4, 1938, s. 414-95.)
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kapitalistiska andan, har som Weber själv beskrev även andra samband rått. Två sam

band med bäring på den kapitalistiska andans uppkomst skall här skisseras. Parallellitet

innebär i detta resonemang att flera samtida fenomen har en eller flera gemensamma,

bakomliggande orsaker bakåt i tiden, eller att ett gemensamt inflytande utifrån utövats

under fenomenets existens. Med växelverkan avser jag en återkommande, ömsesidig

påverkan mellan samtida företeelser, vilka fungerar som kommunicerande kärl.

Katolicismen förändrades främst i och med renässansen men redan före

den egentliga reformationen till att bli mer inomvärldslig och individcentrerad. Även

om en ide förändras med tidsklimatet, kvarstår en kärna. Katolicismen är ett avsevärt

äldre tankebygge än kalvinismen. Kalvinismen delar a priori mer med en annan modern

struktur såsom kapitalismen, än ett äldre idekomplex som katolicismen, rimligtvis gör.

Att kapitalismens anda och kalvinismen var delvis samtida fenomen gör troligt att de

två förevisar gemensamma drag. Kalvinismen och 1500-talets tidiga kapitalisn1 var delar

av 1500-talets tidsanda. Reforn1ationens 1500-tal innebar även finanskapitalismens födel-

En förkapitalistisk utveckling bidrog till att spränga de grundvalar som

den katolska kyrkans maktställning vilat på, och främ.jade reformationens ankomst.61

Denna parallellitet mellan kalvinismen och den begynnande moderniteten, som även

kapitalismen är en aspekt av, innebär att enklare samband föreligger mellan kalvinism

och kapitalism än de avancerade tolkningar Weber tillämpar. 62

Som en mer modern lära är protestantismen mer formbar för tidens krav

än katolicismen. Protestantismen har flödat ut i ett otal protestantiska varianter63
, me

dan katolicismen i allt väsentligt hållit ihop.64 Ett viktigt skäl därtill är enhetstanken i

S9 Kant, Immanuel, Kritik der reinen Vernunjt, s. 96.
60 N eal, Larry, The Rise ofFinancial CapitaIism: International Capital Markets in the Age ofReason, Camb
ridge: Cambridge University Press 1990, s. 3, 5.
61 Till de viktigaste elementen i denna förkapitalism hör en kraftigt ökad handel mot slutet av medeltiden.
Penningekonomin tar också fart och börjar från och med 1100-talet allvarligt hota byteshandelns hege
moni.[Le Goff, Jacques, Ockraren och döden: ekonomi och religion på medeltiden, Ludvika: Zelos 1990 (fr.
orig. 1986), passim.J
62 Sorokin, Pitrim, Social and CulturaI Dynamics, vol. II, New York: American Book Company 1937, s.
504-7 uttryckte några funderingar i samma riktning om att Weber inspirerar till enklare samband, än de
Weber själv beskrev.
63 Dessa rörelser som inspirerades av Calvin har varit väsentliga för bildandet aven protestantisk kapita
listisk etik. [Weber, Max, "Die protestantischen Sekten und der Geist des Kapitalismus" , s. 279-317.J
64 Östkyrkan, det vill säga de ortodoxa kyrkorna, och protestantismens olika varianter är förstås exemp-
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den katolska dogmen.65 Den strikte Calvins lära förändrades nled tiden till en skapelse

mer i enlighet med kapitalismens krav; inte minst under trycket från nya rörelser, vilka

med tiden ersatte den ursprungliga kalvinismen. En kärna i kalvinismen, predestina

tionstanken, har tonats ned inom alla rörelser i kalvinistisk tradition.66

Protestantism och kapitalism har påverkat varandra ömsesidigt. Kapitalis

men verkar i viss mån ha skapat protestantismen. Alltifrån Karl Marx till ekonomhisto

rikern Kurt Samuelsson har många accepterat endast denna materialistiska förklaring av

kapitalismen. Kalvinismen tillhör den mängd av såväl idemässiga som materiella villkor

som haft betydelse för kapitalismen. En kapitalism utan kalvinism skulle ha fått ett an

norlunda utseende.

Före reformationen förelåg av allt att döma bland köpmän ett utbrett

missnöje med den katolska kyrkans kritik av näringsverksamhet. Puritanskt sinnade

samfund och internationell, frireligiös mission kom sedan att gynna näringsidkares situ

ation, genom att hävda att materiell framgång skulle känneteckna dygdig livsföring.

Näringsidkare i det tidigkapitalistiska samhället kan ha nyttjat kalvinismen för att rätt

färdiga nyvunnen rikedom.67 Många valde att konvertera till puritansk tro.68 För dem

som hade samlat skatter på jorden kunde kalvinistisk asketism tjäna som skydd mot

kritik. Att avsevärda delar av Västeuropas sekulära elit under 1600-talet utgjordes av

kalvinister tyder på sådan växelverkan.69 Kalvinister upprätthöll en fasad av asketiskt

leverne för att ge väsentlig legitimitet i det känsliga skede då ett nytt industriellt pro

duktionssätt för första gången såg dagens ljus.

Att vinna legitimitet blev väsentligt för de till det kalvinistiska Nederlän

derna nyrika nyinflyttade från andra delar av Europa. Mot den som är ny i landet och

där dessutom lyckas skapa sig stor rikedom, kan avundsjukan lätt grassera. Ett gott bo

temedel mot denna åkomma var att ta seden dit man kom och konvenera till samhällets

len på vad som materialiserats av sprickor inom den katolska kyrkan. De klosterordnar, vilka under me
deltiden uppstod inom den katolska kyrkan stannade emellertid i den enhetliga kyrkans hägn.
6S Samtidigt har splittring blivit den naturliga utvägen vid åsiktskillnader inom protestantismen.
66 Campbel1, Colin, The Romantic Ethic and the Spirit ofModern Consumerism, Oxford: BlackweIl 1990
(1987), s. 132f.
67 Weber, Max, "Die protestantischen Sekten und der Geist des Kapitalismus", s. 285.
68 Parkin, Frank, Max Weber, London: Routledge 1993, s. 59.
69 Trevor-Roper, Hugh, Religion, the Reformation and Social Change, and other essays, London: Secker &
Warburg 1984 (1956), s. 7-13.
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kalvinistiska religiositet. Historikern Trevor-Roper hävdade att snarare det faktum att

man är nyinflyttad skapar kapitalismen, än själva den kalvinistiska etiken.70 Vissa egen

skaper i den pariakapitalism som frodades inom samfund tas upp av det omgivande

samhället. Trevor-Ropers hypotes om betydelsen av vissa gruppers utanförskap liknar i

viss utsträckning Sombans teori om judarna. Nyinflyttade grupper har i alla tider varit

betydelsefulla för utveckling på skilda håll och främlingar gärna befattat sig med han

del.71

c. 150Q-tal - den protestantiska etiken

Luthersk syn på människans plikter i samhällshierarkin - protestan

tismens modernitet

Lika mycket som Luthers egna ideer har olika uttolkares och förvanskares versioner av

Luthers etik tågat in i svensk mentalitet. Luthers ideer förvanskades på vägen till Sveri

ge. Inte minst har många velat göra honom mindre livsbejakande, och mer sträng.72 Den

renässanshumanismen och Luther närstående reformatorn Melanchton73 samt Gustav

Vasas politik förmedlade en variant av det lutherska till Sverige. Det asketiska74 i all

mänhet och Calvin75 i synnerhet kom att blandas in i svensk uppfattning om vad som är

protestantiskt och lutherskt. Denna bild av lutherdomen har influerat svenskt samhälle

70 Ibid, s. 1-24, 43ff.
71 Simmel, Georg, Philo~ophiedes Geldes, s. 224 se även Simme1, Georg, "The Poor", s. 144 om att främ
lingar gärna befattat sig med handel.
72 Stolt, Birgit, Martin Luther, människohjärtat och Bibeln, s. 17-20 om hur Luthers ideer förvanskas under
deras etablering i Sverige.
73 Holmquist, Hjalmar, "Reformationstidevarvet, 1521-1611, del 1, Den svenska reformationskyrkans
fortbildning till ortodox luthersk bekännelse och folkkyrka, 1521-1572", bd. 3 i Holmquist, Hjalmar och
Hilding Pleijel, Svenska kyrkans historia, Stockholm: Sv. kyrkans diakonistyr. 1933, s. 287, 387 och 400;
Stolt, Birgit, "Luther och Melanchton", i Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok
1998, Stockholm: Almqvist & Wiksell International 1998, s. 132, 139 och Montgomery, Ingun, "Die
Bedeutung Melanchthons fur die schwedische Ausformung der Reformation", i Kungl. Vitterhets Histo
rie och Antikvitets Akademien, Philipp Melanchthon und seine Rezeption in Skandinavien, Stockholm:
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 1998, s. 106-111. Om Luthers och Melanchtons
nära relation vittnar att de två huvudpersonerna systrarna i Susanne Biers film Babettes gästabud av sin
far prästen fick namnen Martina och Filippa, det vill säga femininformerna av de båda reformatorernas
förnamn.
74 Stolt, Birgit, Martin Luther, människohjärtat och Bibeln, s 25.
75 Holmquist, Hjalmar, "Reformationstidevarvet, 1521-1611, del 1, Den svenska reformationskyrkans
fortbildning till ortodox luthersk bekännelse och folkkyrka, 1521-1572", s. 360-363, 398-413; Stolt, Birgit,
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och arbetsliv. Utöver Luthers uppskattning av att människor arbetar för andra som

beskrivs i denna text, hade Luther även en mer livsbejakande sida.76 Detta skiljer honom

från den stränge Calvin. Luther förespråkade trots sitt rykte i dagens Sverige inget

asketiskt leverne. Weber avstod inte för inte från att räkna lutherdomen till de asketiska

varianterna av protestantism.77

Max Weber hävdade att endast asketiska former av protestantism bidrog

till uppkomsten aven kapitalistisk anda i västerlandet. Likväl kan Luther inte lämnas

utanför resonemanget. Calvin inspirerades av Luther och gjorde föregångarens accepte

rande av ränta och hyllning av det manuella arbetet till sin. För Tomas av Aquino var

det kontemplativa livet överordnat det aktiva arbetslivet.78 Enligt medeltidskyrkan var

arbete ett straff för syndafallet.79 Arbetet var nödvändigt för människans försörjning,

men hade inget värde därutöver. 8o Denna hierarki av värdigheten i olika mänskliga sys

selsättningar var väl etablerad intill reformationen.81

Luthers uppskattade vita activa och föraktade det av den katolska kyrkan

gynnade klosterlivet.82 Människor skulle inte gå i kloster, utan vara aktiva i livet och

arbeta hårt, men inte för egen vinnings skull. Luther ansåg inte att präst eller munk var

bättre sysslor än bonde eller hantverkare, då han såg de senare som mer tjänliga för näs

tan.83 Detta innebar en uppvärdering av det manuella arbetet.84 Luthers hyllning av var-

a. a., s. 16.
76 Ibid, s. 17-20.
77 Weber, Max, 'Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus ", s. 115.
78 Grenholm, Carl-Henrik, Arbetets mening, s. 185; Ambjörnsson, Ronny, "Arbete", Nationalencyklope
din, bd. 1, Höganäs: Bra Böcker 1993.
79 Ödman, Per-Johan, Kontrasternas spel, vol. I, s. 61.
80 Weber, Max, 'Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus", s. 169.
81 Rose, Michael, Reworking the work ethic: Economic values and socio-cultural politics, London: Schocken
1985, s. 28; Grenholm, Carl-Henrik, a. a., s. 185 och Grenholm, Carl-Henrik, The Protestant Work Ethic
a Study of Work Ethical Theories in Conternporary Protestant Theology, s. 38-41.
Den katolska kyrkan har emellertid placerat arbetet allt mer centralt. [Destro, Robert A., "Laborem
Exercens", i George Weigel och Robert Royal (red.): A century ofCatholic social thought: essays on "Rerum
novarum" and nine other key documents, Washington: Ethics & Public Policy Centre 1991, s. 146.]
82 Grenholm, Carl-Henrik, Arbetets mening, s. 185; Grenholm, Carl-Henrik, The Protestant Work Ethic -a
Study of Work Ethical Theories in Contemporary Protestant Theology, s. 45.
83 Luther, Martin, "An den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung"
(1520), Bd. 6, i Martin Luthers Werke, kritische Gesamtausgabe, Weimar: Hermann Böhlaus Nachfolger
1888, s. 409; Luther, Martin, "Kirchenpostille" (1522) Bd. 10, Abt. 1:1, i Martin Luthers Werke, kritische
Gesamtausgabe, Weimar: Hermann Böhlaus Nachfolger 1910, s. 317f.; Grenholm, Carl-Henrik, Arbetets
mening, s. 180, 185f.; Bexell, Göran, och Grenholm, Carl-Henrik, Teologisk etik: en introduktion, Stock
holm: Verbum 1997 (1996), s. 287. En konsekvensetisk tendens inom protestantismen blev ännu tydligare
bland puritanerna.
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dagslivet hotade samhällets hierarkiska struktur, då det tidigare lågt klassade manuella

arbetet beskrivs som lika fint, som det som tidigare ansetts vara högre sysslor. Luthers

uppvärdering av världsliga göromål på bekostnad av andliga blev en bestående konse

kvens av reformationen.85 Puritanerna ömmade för aktivitet och produktivt arbete. I

motsats till protestantismen har arbetet i alla föregående, ickeprotestantiska kulturer,

ansetts vara främst slitsamt, aldrig något dygdigt.86 Reformationen avvek från den tradi

tionella nedvärderingen av det manuella arbetet. I en mer sekulariserad tidsålder priori

teras det produktiva.

Luther ansåg vidare det vara av vikt att människor lyder överordnade och

finner sig i sitt hierarkiska sammanhang och sin syssla.87 Som bekant hävdade Luther:

"Överheten bär icke sitt svärd förgäves." Individen uppmanades att göra det som han av

Gud är satt att göra; inget annat. Den som fötts i en bondefamilj skulle fortsätta i sam

ma värv. Enligt Luther skulle människan verka enträget inom ramen för sin gudagivna

näring, men inte byta plats inom samhällshierarkin.88 Även enligt kalvinism och puri

tanism har varje individ en specifik kallelse. Puritanismen tillfogade emellertid ett dy

namiskt element och accepterar att människor stiger i samhällshierarkin. Puritaner fick

möjlighet att visa sin värdighet genom världslig framgång.

Enligt Luther kan människan vinna Guds rättfärdigande endast genom tro

inte i kraft av handlingar. Sola fide blev slagordet. I den tredje tes Luther spikade upp på

kyrkporten i Wittenberg lärde han likväl ut, att arbete - inte bön - krävs för att nå

84 Weber, Max, 'Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus", s. 68, se även s. 170, och
Grenholm, 1993, s. 41, 45, 47.
85 Taylor, Charles, Sources ofthe Self, Cambridge: Cambridge University Press 1989, s. 13f. och 23, jfr. s.
216ff. Om att detta blivit en del av svensk tradition se Hagstrom, Jerry, To be, not to be seen: the mystery of
Swedish business, Washington, DC: George Washington Univ., School of Business and Public Manage
ment: Middleburg, VA: SkanAtlantic Press 2001, s. 282.
86 Lipset, Seymour Martin, "The work ethic - then and now", Journal ofLabor Research, nr. 1, vol. 13,
1992, s. 45f.
87 Luther, Martin, "Von weltlicher oberkeyt wie weyt man yhr gehorsam schuldig sey" (1523), Bd. 11, i
Martin Luthers Werke, Kritische Gesamtausgabe, Weimar, Hermann Böhlaus Nachfolger, s. 270f.; Luther,
Martin, "GroBer Katechismus" (1529), Bd. 30 Abt. 1 i Martin Luthers Werke, kritische Gesamtausgabe,
Weimar: Hermann Böhlaus Nachfolger, 1910, s. 148, 152f; Weber, Max, 'Die protestantische Ethik und
der Geist des Kapitalismus", s. 98 och 169f; Grenholm, Carl-Henrik, Arbetets mening, s. 43, 177f. och 186.
Krav på lydnad från undersåtar blev tydlig i Sverige efter reformationen, i synnerhet i uppfattningen att
folket har en plikt att lyda staten. Ödman, Per-Johan, Kontrasternas spel, vol. I, s. 99ff., 135 och 153, Ibid,
vol. II, s. 319.
88 Weber, Max, a. a., s. 71 och 169; Lipset, Seymour Martin, a. a., s. 45-54.
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bot för synder.89 Luther skänkte i sin bibelöversättning begreppet Berufen ny, för

världsligad betydelse.90 Luthers översättning av denna passage i apokryfen Jesus Syrach

Book blev på svenska"f ... f och bliiff uti tiin kallilse."91 Genom sitt Berufskulle männi

skan enligt Luther göra sig själv rättvisa. Den svenska merkantilismens åsikt att männi

skor skall arbeta för att det stärker samhällshierarkin, och -ordningen, som ekonomhis

torikern Leif Runefelt beskrivit, företer lutherska drag.92

Reformatorerna var positivt inställda till privategendom, medan katoli

cismen framhöll egendomsgemenskapen i klostren som idea1.93 En motvilja mot ränta

var en del av kristen tankevärld ändå från dess början med mellaninstanser som Augus

tinus94 och Tomas av Aquino, och frodades i medeltida munkordnar. Till skillnad från

medeltidskyrkan tillät Luther, men i synnerhet Calvin att människor av samma tro tog

ut ränta på lån till varandra. En sorts universalistisk tendens gjorde sig här synlig i pro

testantismen.95 Calvin stod friare än Luther till skolastikens ränte- och penninglära.96

Även andra former av asketisk protestantism än Calvins tillät ränta.97

Reformatorerna tilltrodde människor ett mer personligt förhållande till sin

gudstro. Detta kan kontrasteras mot medeltidskyrkans hierarki av änglar, helgon och

kyrkliga potentater och förkunnare, genom vilken trons budskap skulle tolkas och filt-

89 Luthers 95 Thesen und seinen Resolutionen, Leipzig: J.C Hinrichs' sche Buchhandlung 1903, s 4. Även
om den egentligen lutherska principen är att tron allena skall skänka salighet, visar denna tes på vilken
betydelse Luther tillmätte arbetet.
90 Weber, Max, a. a., s. 66f., 102f. och Grenholm, Carl-Henrik, Arbetets mening, s. 151. Beruf(tys.): yrke.
91 Sjögren, Gunnar (utg.), Bibelöversättningarna av år 1536, Del 3: "Jesu Syrach book" faks. Svenska forn
skriftsällskapet, Stockholm 1960, el10fte capitel.
92 Runefelt, Leif, "Passionernas tyglande och undersåtars välstånd: Människo- och samhällssyn i stor
maktstidens merkantilism", Historisk Tidskrift, nr. 4, vol. 119, 1999, s. 655-682.
93 Aronson, Torbjörn, Till det borgerligas försvar, Stockholm: Epicentrum 1996, s. 49f. I viss mån har
denna skepsis inför privat ägande dröjt kvar inom den katolska kyrkan. Tillsammans med individualism
har privat ägande uppfattats som protestantiskt. [Royal, Robert, "Populorum progressio" , i George Wei
gel och Robert Royal (utg.): A century ofCatholic social thought: essays on "Rerum novarum" and nine other
key documents, Washington: Ethics & Public Policy Centre 1991, s. 128.] Den katolska kyrkan har emel
lertid blivit allt mer positivt inställd till privat egendom. [Murphy, William, "Rerum Novarum (1891)", i
George Weigel och Robert Royal (utg.), A century ofCatholic social thought: essays on "Rerum novarum"
and nine other key documents, Washington: Ethics & Public Policy Centre 1991, s. 19ff.]
94 Coulton, G. G., Medieval Panorama, New York: Cambridge University Press 1955 (1938), s. 369.
95 Peabody, Dean, National Characteristics, Cambridge: Cambridge University Press 1985, s. 85. De kalvi
nistiskt influerade kväkarna började tillämpa den likartade, universaliserande praktiken att ge alla kunder
samma pris oavsett kundernas religiösa tillhörighet och förhandlingsstyrka.
96 Troeltsch, Ernst, Die Kulturbedeutung des Kalvinismus, (1910), i Winckelmann, Johannes (utg.), Max
Weber. Kritiken und Antikritiken. Die protestantische Ethik II, s. 195f.
97 Weber, Max, "Wirtschaft und Gesellschaft", s. 336f.
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reras. Att denna hierarkiska struktur monterades ned och individen förklarades myndig

att läsa bibeln bidrog till en kapitalistisk utveckling. Till följd av att reformatorerna

avlägsnade katolicismens hierarkier kunde individer, trots Luthers ovilja inför konkur

rens, börja konkurrera mer ohämmat. Härigenom försvårades det statiska skråsystemets

fortsatta existens. Allt detta bidrog till en kapitalistisk utveckling. Flera faktorer bakom

kapitalismens inträde har gemensamma protestantiska rötter. Utbredningen av protes

tantism och kapitalism är synonym med modernitetens genombrott i Västeuropa.

Reformatorn Martin Luther ansåg att den som frestas av
tungsinthet, förtvivlan eller någon annan samvetsplåga skall äta,

dricka, söka sällskap eller glädja sig med tankar på flickor. 98

98 Målning av Otto Kursell. Färgtryck hos Carl Langguth 1935 ur Rogge, Joachim, a. a.
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Luthers ekonomiska traditionalism

Det fanns också skillnader mellan reformatorerna. Luthers ekonomiska etik var tradi

tionell jämfört med Calvins och i synnerhet i jämförelse med den etik som Calvins av

läggare puritanerna formulerade. Luthers ekonomiska tänkande karakteriserades av den

traditionalism som Max Weber ansåg vara den svåraste fienden till den kapitalistiska

andans uppkomst.99 TIll skillnad från Calvin respekterade Luther den feodala ekonomin

och dess hierarkier. 100 Luther var i det stora hela konservativ i ekonomiska frågor och

avfärdade inte feodalismens näringsförhållanden. Likaså var Luthers åsikter om arbetets

värde förankrade i det traditionella arbete son1 saknar den metodiska rationalism som

kännetecknar industrialismen. lol Luther var liksom den katolska kyrkan skeptisk till

kon1mersiell verksamhet, vilket enligt honom inte var riktigt arbete. l02 Enligt Luther

skulle var och en eftersträva en inkomst i överensstämmelse med sina behov, medan att

samla en förmögenhet åt sig själv var syndigt. Det faktiska och i modern tid starkt till

tagande sambandet mellan kommers och arbete avhöll inte Luther från en mycket posi

tiv attityd till arbete. 103 Däremot saknar Luthers syn på arbetet de systematiska rag som

den stränga kalvinismen sedan gav arbetet. l04 Medan Luther gav sitt bifall åt affärsverk

samhet, fördömde han ren vinningslystnad. lOS Uppfyllandet av plikter tillmäts ett egen

värde i såväl de lutherska som de kalvinistiska formerna av protestantism.

Sammantaget är det inte ägnat att förvåna att kalvinistiskt-puritanska om

råden som Flandern och Storbritannien, och inte lutherska länder tog de första stegen

99 Weber, Max, "Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus~~, s. 49 och 71.
100 Ibid, s. 169f. och Grenholm, Carl-Henrik, The Protestant Work Ethic - a Study of Work EthicalTheories
in Contemporary Protestant Theo!ogy, s. 46.
101 Weber, Max, ~'Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus ~~, s. 71f.;
Rachwahl, Felix, "Kalvinismus und Kapitalismus" , (1909) i Winckelmann, Johannes (utg.), Max Weber.
Kritiken und Antikritiken. Die protestantische Ethik II, s. 64 och Grenholm, Carl-Henrik, Arbetets mening,
s. 177f.
102 Weber, Max, ~'Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus~~, s. 69 och Lipset, Seymour
Martin, Continental Divide - The Values and Institutions ofthe United States and Canada, New York och
London: Routledge 1990, passim.
103 I modern tid utför allt färre arbete för att skapa produkter som används i det egna hushållets behov,
och allt fler producerar för försäljning åt andra, på en marknad.
104 Weber, Max, a. a., s. 72,143, 171 och Weber, Max, "Wirtschaft und Gesellschaft)), s. 336.
105 Luther, Martin, "Tischreden" (1565), i Deutsche Briefe, Schriften, Lieder, Tischreden, Miinchen: Eben
hausen 1919, s. 256f.
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in i industrialismen. Den lutherska åskådningen saknar flertalet av de progressiva drag

som karakteriserar kalvinismen. Kalvinismen är inte hierarkisk utan mer öppen för

kapitalismen.

D. Det puritanska under 1600- till 1800-talet

Att avhandla puritanismens utveckling i USA är av vikt, då USA idag fyller andra län

ders finansmarknader med sin mentalitet. Puritanismen i USA bidrog till att skapa

USA:s kapitalistiska mentalitet, vilken utövat ett tilltagande inflytande på svenskt när

ingsliv och finansmarknad. Den var även förebild för I800-talets spirande, svenska fri

kyrklighet.

Amerikansk puritanism och affärsmoral

USA har genom invandring mottagit influenser från skilda kulturkretsar. Kalvinismen

är emellertid den religiösa strömning, vilken betytt mest för USA:s moderna utveck

ling. Den amerikanska typen av individualism föddes under I600-talet ur Englands puri

tanska revolution. En puritansk moral har därmed från nationens begynnelse präglat

amerikanskt samhällsliv. Den protestantiska etik Max Weber beskrivit är ett varaktigt,

amerikanskt värderingsmönster. 106 Puritansk arbetsetik har exempelvis varit en avsevärt

mer utbredd doktrin i USA än i det religiöst och kulturellt besläktade Storbritannien. 107

Den puritanska traditionen framhålls som en källa till ekonomisk fram

gång, och en försäkring om fortsatt amerikanskt välstånd. Den puritanska etik som oli

ka protestantiska sekter predikat, överensstämmer väl med myten om den amerikanska

drömmen, och fungerar trots dessa religiösa gruppers försvagning ännu som ett stöd för

densamma. lo8 Den puritanska andan blev tidigt nationell myt i USA109 och genomsyrar

lOb Lasch, Christopher, Den narcissistiska kulturen, Stockholm: Norstedt 1981 (eng. orig. 1977), s. 72-76
och Price, Virginia, Type A Behavior Pattern, New York: Academic Press 1982, s. 45f.
107 Rose, Michael, a. a., s. 91; Guillen, Mauro F., Models ofmanagement: work, authority and organization
in a comparative perspective, Chicago: University of Chicago Press 1994, s. 30-34, 39f., 58f., 205-265.
108 Hacker, Louis M., The Triumph ofAmerican Capitalism, New York: Columbia University Press 1947
(1940), s. 434f. och Rubinstein, Carin, "Money and Self-Esteem, Re1ationships, Secrecy, Envy, Satisfac
tion", Psychology Today, vol. 15, 1981, s. 42.
109 Weber, Max, "Antikritisches Schlu~wort zum 'Geist des Kapitalismus"', s. 300.
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drömmen om mannen som börjar med två tomma händer och arbetar sig upp genom

samhällspyramiden.110 Sådana snabba kliv uppåt förenklas av att landet saknar äldre

civilisationers etablerade, hierarkiska strukturer. De som flyttade till USA klippte av

gemenskapsband. I avsaknad av hierarkiska strukturer i USA valde många affärslivet. 111

Redan Alexis de Tocqueville konstaterade att människor i USA var affärsmässiga och

kyliga. 112 Max Weber observerade att USA antagligen var det land, där de ekonon1.iska

aspekterna av livet rankas högst. Iu Penningen är en starkare drivkraft i USA än på

andra platser. 114

Konkurrens är alltifrån början del av amerikanskt san1.hällsliv.1l5 Tilltron

har varit stor till att individers och företags konkurrens är bra för det materiella utfallet

och åtminstone inte skadar individers karaktär. Många har konstaterat att amerikanskt

näringsliv är säreget inriktat på konkurrens. 116 Under koloniseringen av USA var målet

för mången nybyggare att upprätthålla ett absolut våldsmonopol på sin egendom. Den

ursprungliga laglösheten befordrade en mentalitet inriktad på konkurrens. USA har

givit goda möjlighet för individer att avancera socialt, vilket har gynnat typ A

beteende,117 och bidragit till finansiella marknaders framgång i just USA.

De första kolonisatörernas liv kännetecknades av hårt arbete. Uppgiften

att bygga en ny värld i vildmarken anträddes hängivet son1 en möjlighet att bekräfta

individens individuella, moraliska värde. Kalvinistiska sektmedlemmar kunde därige

nom visa sig vara förutbestämda för en gynnad tillvaro i himmelriket efter döden. En

ligt deras dogm var vissa utvalda till salighet och andra till osalighet. Följden blev en

nation som prioriterade slit. Kolonisternas erfarenheter visade att vägen till framgång

110 Kocka, Jiirgen, Angestellte zwischen Faschismus und Demokratie, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht
1977, s. 308.
111 Carlsson, Sven, Arbetets värdering. En historisk-etisk värdering, s. 120.
112 de Tocqueville, Alexis, De la democratie en Amerique, vol. IV, Paris: Goss 1840 (1840), s. 64-76, 83ff.,
93-99.
113 Weber, Max, "Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus", s. 188.
114 de Tocqueville, Alexis, a. a., vol. II, s. 83.
115 Turner, Frederick Jackson, "The Middle West" (1901), i Turner, Frederick Jackson, The Frontier in
American History, New York: Henry Holt 1928 (1920), s. 154; Turner, FrederickJackson, "The West and
American ideals" (1914), i Turner, Frederick Jackson, The Frontier in American History, s. 308 och Bro
gan, Denis William, The American character, New York: Vintage 1961 (1944), s. 7.
116 Exempelvis Chandler, Alfred D. Jr., Scale and scope: the dynamics ofindustriaI capitaIism, Cambridge,
Mass.: Belknap Press 1990, s. 592 och Albert, Michel, Capitalisme contre capita!isme, Paris: Seuil 1991,
passim.
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var hårt arbete. 118 I USA var det relativt lätt även för en person av enkel härkomst att

berika sig. 119 Detta bäddade för drömmen att vem som helst kunde bli rik i USA. "Work

itselfbecame a sacrament, and idleness a deadly sin.,,120 Sålunda tar amerikanen ännu en

dast två veckors semester per år. För att bäst göra bruk av sin företagsamhet, syftade

emigranterna till andlig och världslig frigörelse från de forna förtryckarna. Att emigrera

blev för puritanen ett reningsbad från det gamla, trötta Europa som uppfattades vara

belastat aven despotisk tradition. 121 "Vem i Nya världen känner inte fasa för det för

flutna, oavsett om hans förfader var torterare eller offer", som poeten Derek Walcott

uttryckt detta i Historiens musa. De puritanska kolonisatörerna kunde hoppas att: "The

New world promised to be a place where he would 'touch no unclean thing»,122 Puritanismen

var en revolutionär kraft. Den tilltalade människor som ville skapa nytt och bidrog till

en kapitalistisk utveckling.

Efter det andra världskriget utövade denna vision en stark lockelse även

på den gamla världens sargade befolkning. USA och dess sentida nybyggarmentalitet

kom genom landets frihetliga jämlikhetsideal, en levande amerikansk dröm, ekonomis

ka styrka och militära dominans, att ses som ett föredöme och Europas beskyddare.

Amerikanskt inflytande har länge uppfattats som en oundviklig del av ett eftersträvat

framåtskridande, då USA setts som framtidens förelöpare. Landet har kommit att sym

bolisera framsteg, oavsett om det gällt skyskrapor eller rymdfärder.

Sekterism

Statskyrkor kännetecknar den lutherska varianten av protestantism. I områden som

karakteriseras av asketiska grenar av protestantism, såsom kalvinisn1 och puritanism, är

istället en mångfald av samfund typisk. I länder som präglats av asketisk protestantism

förenades kyrka och stat aldrig till en enhet. Ett skäl är att många mindre samfund har

117 Price, Virginia, a. a., s. 45f.
118 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, "Die Vernunft in der Geschichte", i Sämtliche Werke, vol. XVIIlA,
Hamburg: Felix Meiner 1955 (1830), s. 204. Se O'del1, Tom, Culture Unbound, Lund: Nordic Academic
Press 1997, s. 67ff om svenska Amerikakolonisatörer.
119 de Tocquevil1e, Alexis, a. a., vol. II, s. 3, 82ff.
120 Fischer, David Hacken, Albion 's seed.·four British folkways in America, New York: Oxford University
Press, 1989, s. 55sf.
121 Lindqvist, Mats, a. a., s. 61f.
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uttalat förbud mot intimt samröre med statsmakten. Länder med ett starkt kalvinistiskt

idearv, som Schweiz, Storbritannien, USA och Nederländerna, präglas av religiös plura

lism med ett stort antal sekter och kyrkor. 123 Mellan olika protestantiska sekter har en

konkurrens pågått, där det ena samfundet efter det andra slagits ut samtidigt som nya

sekter bildats. Från reformationen och framåt har allt fler bibeltolkningar utkristallise

rat sig.

Följderna av denna mångfald har inte begränsat sig till splittring kring det

andliga budskapet. Dessutom uppnådde protestantismen stor utbredning genom att

olika kulturer erhöll var för sig ändamålsenliga varianter av protestantism. Att kopior

inte är identiska med sina respektive original, utan endast liknar dem, är i själva verket

en förutsättning för ett mems reproduktion och framgång. 124 Ett antal urvalsprocesser

transformerar ideer hos 150Q-talsreformatorn Jean Calvin. Att en utifrån kommande

impuls får lokala varianter är dessutom helt naturligt.125

En stor del av Nordamerikas tidiga kolonisatörer flydde från religiös för

följelse i Europa och var anslutna till olika protestantiska san1fund. de Tocqueville vitt

nade under 18aO-talet om amerikaners stora benägenhet att sluta sig samman i frivilliga

kollektiv. 126 Max Weber inflikade sedan, att asketisk protestantism inspirerade sina an

hängare till att organisera sig frivilligt och att splittras i nya, små samfund. 127 Till skill

nad från folkkyrkor måste en person för att nå inträde i dessa religiösa samfund accep

teras av tidigare medlemmar. Individer måste uppvisa ett rent och oklanderligt leverne

för att vinna inträde.128 Den puritanska Massachusettskolonin krävde rekommenda

tionsbrev för att medge tillstånd till bosättning i kolonin. I jämförelse med ickepuri

tanska kolonier på den amerikanska kontinenten var detta exceptionellt. 129 Små, puri-

122 Fischer, David Hacken, a. a., s. 21.
123 Om att flera religioner samsas i dessa länder se La Porta, Rafael et al., The QuaIity ofGovernment, SITE
Working Paper, nr. 138, Stockholm 1998, s. 58-61; Hofstede, Geert, a. a., s. 209 och Wuthnow, Robert, a.
a., s. 261.
124 Dawkins, Richard, The Selfish Gene, s. 209ff.
125 Se även Ödman, Per-Johan, a. a., vol. II, s. 304f. och O'dell, Tom, a. a., s. 4, 24ff, 33.
126 de Tocqueville, Alexis, a. a., vol. III, s. 214f., 220f., 226. Denna amerikanska tradition tycks försvagas.
(Putnam, Robert D., Bowling alone: the collapse and revival ofAmerican community, New York: Simon &
Schuster 2000, s. 48-64)
127 Weber, Max, "Die protestantischen Sekten und der Geist des Kapitalismus", s. 279-317.
128 Ibid, s. 282ff.
129 Fischer, David Hacken, a. a., s. 25.
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tanska samfund vakade noga över medlemmarnas vandel, inte endast vid inträdet utan

även fortlöpande. 130 Den affärsverksamhet sektmedlemmarna gärna utövade, tillfördes

gynnsam långsiktighet till relationerna medlemn1arna emellan. Den sociala kontrollen

inom sekter gav en daglig karaktärs- och kreditupplysning. Många sökte inträde i reli

giösa samfund i syfte att inför medmänniskor - i synnerhet affärspartners - intyga sin

trovärdighet. Dl Inom kväkarsekter ställdes uttalade krav på hög affärsetik. 132 Amerika

nen kom att lita mest på den som var medlem av ett samfund, och därigenom har ut

stått och fortgående utstår karaktärsprov.

Det spänstiga föreningsliv Weber mötte i USA kring det förra sekelskiftet

utgör en sekulariserad variant av det tidiga USA:s omfattande, religiösa sekterism. Små

sammanslutningar med hårda bindningar ger upphov till en hög grad av tillit även utan

för familjen och den nära vänkretsen. Mellan n1edlemmarna i små gemenskaper som

religiösa sekter föreligger ett ömsesidigt beroende. Många känner större samhörighet

med täta nätverk, än med stora, anonyma statskyrkor.133

I USA står människor i religiösa grupper med kalvinistisk bakgrund ännu

i vår tid högre på den sociala rangskalan än lutheraner gör. De senare står i sin tur ovan

den genomsnittlige katoliken. 134 Dessa skillnader kan befinna sig i avtagande. 135 Före

komsten av särskild flit bland puritanska sektmedlemmar är inte förvånande mot bak

grund av arbetsetiken i deras religiösa tradition. Observationer av vilka religiöst prägla

de grupper som är framgångsrika idag utgör tvärtemot vad många hävdar inte test av

130 Weber, Max, "Die protestantischen Sekten und der Geist des Kapitalismus" , s. 282ff., 296 och Weber,
Max "Religiöse Heilsmetodik" (1913), i Weber, Max, Die protestantische Ethik, vol. I, Hamburg: Siebens
tern 1975, s. 348.
131 Weber, Max, "Die protestantischen Sekten und der Geist des Kapitalismus", s. 281-4.
En del talar för att främst mer välbeställda, vilka hade sina affärer att tänka på blev puritaner. Siffror om
olika samhällsklassers medlemskap i puritanska sekter i 1600-talets Salem, Massachusetts, i Fischer, David
Hackett, a. a., s. 22.
132 Ibid, s. 557.
133 Weber, Max, "Die protestantischen Sekten und der Geist des Kapitalismus" , s. 289 och Putnam, Ro
bert D. med Robert Leonardi och Raffaella Y. Nanetti, a. a., s. 173f.
134 Demerath, N. J. III, "Religion and Social Class in America", i Robertson, Roland, (utg.), Sociology of
Religion, Harmondsworth: Penguin 1969, s. 334; Riccio, James A. "Religious Affiliation and Socioeco
nomic Achievement" i Wuthnow, Robert (utg.), The religious dimension: new directions in quantitative
research, New York: Academic Press 1979, s. 201-204.
135 Gree1ey, Andrew M., The American Catholic:asocialportrait, New York: Basic Books 1977, s. 50-67
och
Wuthnow, Robert, The restructuring ofAmerican religion, society andfaith since world war II, Princeton:
Princeton Univ. Press 1989 (1988), s. 87.
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Max Webers protestantismtes.136 Webers tes handlar om historien och försökte inte för

utsäga framtiden.

USA tillhör de mest religiösa länderna i världen. D7 Denna livliga religiosi

tet sammanhänger med att kristenheten i USA har varit uppsplittrad på ett otal - främst

protestantiska - sekter. Flertalet amerikaner har ägnat sitt religiösa liv åt små samfund,

där medlemmarna är engagerade i sin religiösa verksamhet. 138 I USA är kyrkligheten i

sig sekulariserad. 139 Detta är ännu en anledning till att många amerikaner är religiöst

aktiva och till att religiöst präglade sammanslutningar är viktiga i landet. 140

USA bars länge upp av olika mindre gemenskaper. 141 Att individualismen

har förstärkts under senare decennier kan emellertid fastslås. USA är idag mer individu

alistiskt än något annat land. 142 Många har i USA beklagat den asketiskt, protestantiska

etikens tillbakagång. 143 Vissa framför iden att återuppväcka puritanska dygder. Sådana

förslag förevisar likheter med och sammanfaller delvis i tiden med den kommunitära

rörelsen. Att en sträng religion uppfattas som ett botemedel kan verka paradoxalt, men

kan motiveras med det positiva, sociala faktum en sådan kan utgöra.

Många nyare, kalvinistiskt inspirerade, religiösa strömningar har inriktats

mot framgångstänkande. 144 Redan Calvin hävdade att Gud utvalt vissa till rikedom och

andra till fattigdom. 145 160Q-talets puritanske teolog John Wesley hävdade sedan att ri-

136 Marshall, Gordon, In Search ofthe Spirit ofCapitaiism: An Essay on Max Weber's Protestant Ethic Thesis,
s.166.
137 Lipset, Seymour Martin, a. a., s. 75f. och 84.
138 Lipset, Seymour Martin, "Culture and Economic Behavior: a Commentary", Journal o/Labor Econo
mics, vol. 11, 1993, s. 333f.
139 Schneider, Louis, Popular Religion, Chicago: Inspirational Books in America, University of Chicago
Press 1958, s. 28, 33, 56, 110f. och Luckmann, Thomas, Das Problem der Religion in der modernen Gesell
schaft: Institution, Person und Weltanschauung, s. 28.
140 Många lockas aven religion vilken är vardaglig och inte ter sig irrelevant för ett normalt liv, vilket
äldre religiositet allt mer kommit att uppfattas som. Se nedan om traditionell religions synbarligen tillta
gande irrelevans för den moderna människan i kapitlet "Sekulariseringsprocessen".
141 Weber, Max, "Die protestantischen Sekten und der Geist des Kapitalismus", s. 286.
142 Hofstede, Geert, a. a., s. 216
Samtidigt har den amerikanska kulturen liksom alla andra kulturer sina specifika, kollektiva yttringar.
(Fukuyama, Francis, a. a., s. 51).
143 Rose, Michael, a. a., s. 13 och Lasch, Christopher, Den narcissistiska kulturen, s. 72-76.
144 Jfr. Campbell, Colin, The Romantic Ethic and the Spirit o/Modern Consumerism, s. 132f, 137 och Cole
man, Simon M., "America Loves Sweden", i Roberts, Richard H. (utg.), Religion and the Transformation
o/Capitalism: ComparativeApproaches, London och New York: Routledge 1995, s. 161, 165-170.
145 Se även Weber, Max, "Wirtschaft und Gesellschaft", s. 337.
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kedom var en oundviklig följd av att vara from. 146 Amerikansk religiositet av puritansk

natur har alltsedan början varit optimistisk. 147 Puritanism och optimism möts idag i

framgångsteologi.

E. Svensk religiositet under 1800-talets industrialisering

Lutherdom i Sverige

Den protestantiske reformatorn Martin Luther har under flera sekler efter sin död varit

normerande för svensk religiositet. Även den viktigaste föreställningsramen bakom

synen på arbetet bland svenskar torde ännu idag vara den protestantiska. Många svens

kar omfattar en föreställning om att i vardagliga gärningar vara präglade av luthersk

tradition. Emellertid gällde detta 1600-talets svenskar i långt större utsträckning än da

gens. Denna religionens inverkan var dåtidens föga sekulariserade lutheraner måhända

inte medvetna om i samma utsträckning som vi blivit när vi blickar tillbaka. 148 Själv

uppfattningar återskapar ett kulturarv. 149 Föreställningen om ett religiöst arv är ett vik

tigt skäl till att den religiösa dimensionen ännu utövar inflytande på värderingar hos

dagens sekulariserade svenskar. Endast en minoritet svenskar när ännu idag en levande

religiositet. Element från en gammal och delvis bortglömd religion, vilken trängts och

fortgående trängs tillbaka av naturvetenskap, industrialism och nyandlighet dröjer ändå

kvar. Luther lever inte i människors religiositet, eller ens etik, utan snarare i vanor och

livsmönster.

Luthersk arbetsetik föreskriver att människan är hängiven i det arbete hon

är satt att utföra. Mången svensk upplever sig förkroppsliga ett lutherskt arv i bland

146 Weber, Max, "Die Wirtschaftsethik der We1treligionen - Vergleichende religionssoziologische Versu
che", s. 532.
147 Brogan, Denis William, a. a., s. 80ff.
148 Till att dåtidens lutheraner inte skulle ha varit medvetna om sin religions inverkan i samma utsträck
ning som vi, bidrar att reflektion blivit en grundinställning i vår samtid. Människor förses med en om
fångsrik väv av vetenskaplig bakgrundsinformation, mot vilken de reflekterar över sin individuella tillva
ro se Giddens, Anthony, The Consequences ofModernity, s. 38-43 och Beck, U1rich, Att uppfinna det
politiska: bidrag till en teori om reflexiv modernisering, s. 34-51, 55-91 om modernitetens reflexiva karaktär.
Giddens avser främst statistik om nutida förhållanden. Historisk insikt spelar emellertid en liknande roll.
Se även beskrivningen i O'dell, Tom, a. a., s. 226f. aven amerikanisering, vilken kan tolkas som en del av
reflexiv modernitet.
149 Se även Daun, Åke, a. a., s. 57f.
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annat en drift till flit. Denna innebär att stiga upp tidigt på morgonen och vara produk

tiv, inte bara mellan nio och fem, utan även efter arbetet. lso Till och med den så kallade

fritiden skall vara produktiv.151 Även fri tid mäts och skall optimeras.

1938 infördes åtta timmars arbetsdag och två veckors semester samtidigt.

En statlig fritidsutredning tillsattes för att den fritid som uppstod skulle tas till vara för

nyttig rekreation. Luther antydde att arbetstiden är enligt kallelsetanke viktigare än

fritiden. 152 Luther ansåg arbetet vara viktigare än merparten av vad människor gör utan

för arbetet. Med teologen Carl-Henric Grenholms ord: "Luther l ... I kan sägas ge ut

tryck åt en relativt hög värdering av arbetet i förhållande till fritiden."l53 I ett lutherskt

samhälle blev ledighet ett moraliskt problem. 1s4 Statistikern och demografen Gustav

Sundbärg konstaterade i början av 1900-talet: "Sin kärlek skänker svensken det arbete,

åt hvilket han kan stjäla undan några stunder, afsedda egentligen för hvila... "155

Puritanism i Sverige

Det puritanskt-kalvinska inslaget i Sverige är outforskat. Från iSOO-talets slut och fram

åt har luthersk och kalvinistisk tradition blandats allt mer. 156 Detta är ett tecken på att

puritanismen lever trots att puritanska samfund har förlorat i utbredning. I 1600-talets

lutherska ortodoxi fanns liksom redan hos Calvin tanken att goda gärningar bringade

välsignelse. 157 Sveriges statskyrka fick inflytande av kalvinister innan kalvinismen beslu-

]50 Ibid, s. 222.
151 Denna ide återkommer även i såväl uttalat protestantiska samfund som den av svensk, luthersk menta
litet influerade, svenska socialdemokratin. Om exempelvis kväkare se Fischer, David Hacken, a. a., s.
552ff.
152 Luther, Martin, "Von den guten Werken" (1520), Bd. 6, i Martin Luthers Werke, Kritische Gesamtausga
be, Weimar, Hermann Böhlaus Nachfolger 1888, s. 243; Luther, Martin, "An den christlichen Adel deut
scher Nation von des christlichen Standes Besserung", s. 445; Grenholm, Carl-Henrik, Arbetets mening, s.
187 och 402.
153 Ibid, s. 187.
154 Arbetarrörelsen tog genom bildandet av den egna resebyrån Reso ansvar för att göra fritiden menings
full, nyttig och inte fylld av synd. Antydningar till detta patos kunde skönjas inom fackföreningsrörelsen
kring det förra sekelskiftet. [Ambjörnsson, Ronny, Den skötsamme arbetaren: ideer och ideal i ett norr
ländskt sågverkssamhälle 1880-1930, Stockholm: Carlsson 1998 (1988), s. 98ff och 262J
155 Sundbärg, Gustav, Det svenskafolklynnet. Aforismer, Stockholm: Norstedt 1912 (1911), s. 81f.
156 Wingren, Gustaf, "Reformationens och lutherdomens ethos", i Wingren, Gustaf (utg.), Etik och kristen
tro, Lund: Liber 1978 (1971), s. 121f.
157 Ibid, s. 124f.
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tats utgöra en avvikelse. 158 Trots den faiblesse Karl IX och 1600-talsbiskopen Jesper

Svedberg möjligen hade för kalvinistiska tankar, fick den ursprungliga kalvinismen ald

rig fäste i Sverige. 159 Svedberg var pietistiskt inspirerad med denna tros asketiskt pro

testantiska teologi. 160 Den under 1700-talet livaktiga pietismen bidrog till att asketisk

protestantism vann inträde i Sverige. 161 Med sin reformerta tro spelade valloner en roll

under svensk förindustrialism. Storföretagaren

Louis De Geer hade tillstånd att driva såväl kyrka som skola i kalvinistisk anda för in

vandrade valloner. 162 Nederländsk härkomst var vanligast bland utländska entreprenö

rer i Sverige under 1600-talet.163 Efter initialt motstånd tolererades reformerta trosbe

kännare allt mer av den svenska statsmakten från 17aO-talet och framåt. 164 Pietismen har

överlevt i svenskt trosliv. 165 Konventikelplakatet förbjöd från 1726 till 1858 att fira

andra religiösa sammankomster än statskyrkliga, vilket försvårade varje annan religi

onsyttring än evangelisk-lutherska.

Stockholms handelshus befolkades under 1700-talet av skilda utländska

grupper; främst skottar, engelsmän, holländare, hugenotter och judar.166 Av dessa fem

folkgrupper har fyra inslag av asketisk protestantism. Därtill var flera av de personer

som var inblandade i svensk handelskapitalism påverkade av asketisk protestantism.167

Det svenska handelshuset Ekman & Co i Göteborg hörde under en tid till

de finansmarknadsnära branscher merchant bank eller bankir168 och karakteriserades av

158 Holmquist, Hjalmar, "Reformationstidevarvet, 1521-1611, de11, Den svenska reformationskyrkans
fortbildning till ortodox luthersk bekännelse och folkkyrka, 1521-1572", s. 360-363 och 404-414.
159 Holmquist, Hjalmar, "Reformationstidevarvet, 1521-1611, de12, Den svenska reformationskyrkans
fortbildning till ortodox luthersk bekännelse och folkkyrka, 1572-1611" bd. 3 i Holmquist, Hjalmar och
Hilding Pleije1, a. a., s. 243-308 och Larsson, Lars-Olof, "Karl IX", Nationalencyklopedin, bd. 10, Höganäs:
Bra Böcker 1993 om att Karl IX kan ha haft kalvinistiska ideal.
16°Wetterberg, Gunnar, Historien upprepar sig aldrig, Stockholm: SNS 1994, s. 86-88, 93ff. Om det
asketiskt protestantiska tankegodset inom en av pietismens två huvudinriktningar se Weber, Max, 'Die
protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus", s. 115 och Wingren, Gustaf, a. a., s. 129.
161 Ödman, Per-Johan, Kontrasternas spel, vol. II, s. 311-319. Jfr. Wingren, Gustaf, a. a., s. 129.
162 Breedve1t-Van Veen, Froukje, Louis de Geer 1587-1652, Amsterdam 1935, Diss Utrecht: Univ., s. 202ff.
163 Heckscher, Eli F., a. a., s. 104.
164 Levin, Herman, Religionstvång och religionsfrihet i Sverige 1686-1782, bidrag till den svenska religionslag
stiftningens historia, Stockholm 1896, Diss. Uppsala, Univ., s. l1f.
165 Wingren, Gustaf, a. a., s. 131.
166 Samuelsson, Kurt, De stora köpmanshusen i Stockholm 1730-1815. En studie i den svenska handelskapita
lismens historia, Stockholm 1951, s. 39.
167 Ibid, s. 225n.
168 Kuuse, Jan, a. a., s. 115ff., 160,213.
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herrnhutism. Denna form av pietism169 sätter flit, sparsamhet, samt ordentlighet i hög

sätet. 17o Ekmans levde som de lärde. De ägnade sig inte åt äventyrliga affärer) utan åt

långsiktig verksamhet. 17l Samtidigt kännetecknades stockholmska handelshus, som sak

nade puritanska inslag, av storslagen slösaktighet under 17aO-talet.172

Svensk, borgerlig handelskapitalism föddes i Göteborg under inflytande

från asketisk protestantism såsom kalvinism och herrnhutism. 173 Skottars verksamhet är

avgörande då Sveriges moderna, kapitalistiska mentalitet skapas i Göteborg under tidigt

1800-tal.174 Svensk affärsindustriell borgerlighet förlöstes av skottar med deras kalvi

nism. 17s Skotten George Carnegie grundade år 1758 i Göteborg ett handelshus176 som

utvecklades till vad som idag är en av Sveriges stora fondkommissionärer. Oavsett om

Carnegie var anhängare av något kalvinskt samfund eller inte, bidrog hans verksamhet

till hans företag rimligtvis även till att en kalvinistiskt präglad, skotsk mentalitet spreds

till svensk finansmarknad.

Efter att konventikelplakatet avskaffades fick Sverige ett inslag av sekula

riserad kalvinism. Svenska frikyrkor, alltifrån Missionsförbundet till Livets Ord är ofta

mer kalvinistiska än lutherska. 177 Med amerikansk och i viss mån brittisk förebild gick

en frikyrklig väckelse under mitten och sent I8aO-talet över Sverige.178 Kring sekelskif

tet tjänade återvändande amerikautvandrare detta syfte. En till synes liknande etik fro

das alltsedan 18aO-talet även inom Svenska kyrkans murar i hägnet aven frikyrkligt

inspirerad lågkyrklighet. Den senare strömningen har till skillnad från frikyrkor aldrig

169 Magnusson, Thomas, "En borgarklass i vardande. Göteborg-kapitalister 1780 och 1830", Historisk tid·
skrift, nr. 1, vol. 190, 1989, s. 62, 64, 66.
170 Kuuse, Jan, a. a., s. 31, 38, 69, 78f., 123, 131 och 167.
171 Magnusson, Thomas, a. a., s. 61f., 65.
172 Samuelsson, Kurt, De stora köpmanshusen i Stockholm 1730·1815. En studie i den svenska handelskapita
lismens historia, s. 13, 220. Detta var helt annorlunda än exempelvis vad som var brukligt bland de blyg
samma, svenska industrialisterna under samma tid. Gårdlund, Torsten, Svensk industrifinansiering under
genombrottsskedet 1830-1913, Stockholm: Svenska bankföreningen 1947, s. 46.
173 Kuuse, Jan, a. a., s. 54, 228f.
174 Therborn, Göran, Borgarklass och byråkrati i Sverige: Anteckningar om en solskenshistoria, Lund: Arkiv
1989, s. 88-93.
175 Kuuse, Jan, a. a., s. 54 och 78.
176 Ibid, s. 54 och 78.
177 Svenska Missionsförbundet är organiserat i den kalvinistiska världsorganisationen Reformerta Kyrkor
nas Världsallians. (Lindberg, Lars, "Reformerta kyrkor", Nationalencyklopedin, bd. 12, Höganäs: Bra
Böcker 1994)
178 Ambjörnsson, Ronny, Den skötsamme arbetaren: ideer och ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle 1880

1930, s. 259.
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omfattat puritanismens affärsideal, utan varit antikapitalistisk.

Frikyrklighetens asketiska protestantism har under sekler traderats i rikt

ning från Schweiz till Storbritannien till USA och till Sverige. I synnerhet har den fri

kyrklighet som införts till Sverige under senare decennier, såsom framgångsteologi i

form av Jehovas Vittnen och Livets Ord, anglosaxiska rottrådar. Genom dessa ström

ningar vann sekterism med förebilder av asketiskt protestantiskt slag insteg i Sverige.

Parallellt med en religiös utbredning påverkas sekulära föreställningar av den religiositet

som rått där ideerna har sitt ursprung. Kalvinismen och sedan puritanismen har även

utbrett sig i sekulariserad form till Sverige. Jämsides med framgångsteologi och annan

frikyrklighet, har puritanism under 1900-talet kommit in genom sekulariserade kultur

yttringar från USA som populärkultur n1ed dess genomslag i breda folklager och en

internationaliserad ekonomi.

Normer från kalvinsk protestantism assimileras fortlöpande. Puritansk

etik har rotat sig i svenskt näringsliv, då det moderna näringslivet är internationellt och

har USA som förebild. Svensk finansmarknad inspireras av de stora amerikanska New

York Stock Exchange och Nasdaq, samt framgångsrika investmentbanker kring dessa,

som i allt större utsträckning bedriver verksamhet utanför USA. 179 Anglosaxiska fi

nansmarknader begåvar den globala finansvärlden med ett framgångsrecept.

Arbetsetik kring svensk industrialisering

I två länder som ofta beskrivs som världens minst religiösa, Sverige och Danmark,180

domineras det religiösa livet av folkkyrkor som under sekler starkt influerats av stats

makten. Exempelvis skiljer sig den kollektivanslutning från födseln som den Svenska

kyrkan tillämpat avsevärt från det inval av medlemmar som fria samfund tillämpar. 18t

Ännu vid tiden för kapitalismens genombrott i Sverige onlkring 1870-talet,

åsåg landets evangelisk-lutherska statskyrka världslig, materiell framgång med oblida

179 Den amerikanska investmentbanken Morgan Stanley blev en av de största mäklarna på Stockholmbör
sen kring årtusendeskiftet efter att påbörjat sin verksamhet i Stockholm så sent som 1997. (tabell i
"Jättarna rycker fram", Affärsvärlden, nr. 37, vol. 100, 2001, s. 55)
180 Pettersson, Thorleif, Bakom dubbla lås: en studie om små och långsamma värderingsförändringar, Stock
holm: Institutet för framtidsstudier ERN 1988, s. 93f.
181 Kierkegaard, S0ren Aabye, "0ieblikket", i Bladartikler 1854-55 0ieblikket nr. 1-9 m. m., K0benhavn:
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ögon. 182 I Sverige var prästeståndet under 1800-talet en traditionalistisk motståndare till

privata banker och fri ränta. 183 Flertalet protestantiska kyrkor upprätthåller ännu idag

en fientlig attityd gentemot kapitalismen. Den intellektuella protestantismen är sedan

länge antikapitalistisk. 184 Även den nuvarande Svenska kyrkan är kritisk till privat vin

ning. 185 Den stora skillnaden mot idag ligger inte i att lutherska kyrkor skulle ha för

ändrat sin attityd till näringslivet - vilken istället är förvånansvärt oförändrad - utan

att kyrkor i Nordeuropa har förlorat inflytande.186 Deras åsikter beaktas inte som förr.

Människor är olika och efterfrågar skilda trosformer. Bristen på religiös

mångfald i Sverige har, fram till tillbakagången för dessa rörelser under sent 1900-tal,

delvis kompenserats av protestantiskt färgade, men sekulariserade sekter, så kallade

folkrörelser. Kooperation, arbetar-, nykterhets- och idrottsrörelser har tillsammans med

1800-talets väckelserörelser reproducerat puritansk etik. Denna etik illustreras väl av

den nostalgiskt laddade texten; Sparad penning är som dubbelt värd om brukad ädelt, vil

ken pryder den arbetarrörelseanknutna organisationen HSB:s byggnad i Gävle.

Som Frankfurtskolans Adorno och Horkheimer visade genom att tolka

om Odysseus-myten, låter människan under moderniteten, med riktning mot industria

lism, i det nya industriarbetet kväsa sitt driftsliv och fokusera sig i förnuftets namn.187 I

Sverige tog även arbetarklassen till sig dygder såsom flit, nykterhet och ordentlighet.

Påhejade av sina fackföreningar utvecklade arbetarklassen kring det förra sekelskiftet en

skötsamhetskultur.188 Många har vittnat om arbetsetik kring svensk industrialisering.

Gyldendalske 1906 (1855), s. 101-364.
182 Se även Martinius, Sture, Från kapitalismens uppkomst till dess genombrott i Sverige, Stockholms Univer
sitet, Ekonomisk-Historiska Institutionen 1985, s. 48
183 Hellden, Arne, Maskinerna och lyckan: ur industrisamhällets idehistoria, Stockholm: Ordfront 1986, s.
35f.; Nilsson, Göran B., a. a., del 2, s. 217 och 227.
184 Waterman, Anthony, "Religious Belief and Political Bias" i Block, Walter; Geoffrey Brennan och
Kenneth Elzinga, (utg.), Mora/ity ofthe Market: Religious and Economic Perspectives, Vancouver: Fraser
Institute 1985, s. 7.
185 Biskopsmötet 1993, Rika och fattiga· Ett brev från Svenska kyrkans biskopar om rättfärdighet och moral i
global ekonomi, Biskopsmötet, Uppsala: Ärkebiskopsämbetet 1993, passim.
186 Förändringen ligger istället i att statskyrkans av tradition konservativa grundton har ersatts av mer
vänsterbetonad kritik av kapitalismen. Kritiken består till stor del under annorlunda ideologiska förteck
en.
187 Horkheimer, Max och Theodor W. Adorno, "Dialektik der Aufklärung, philosophische Fragmente" i
Adorno, Theodor W., Gesammelte Schriften, Bd. 3, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1981 (1944), s. 64-99.
188 Ambjörnsson, Ronny, Den skötsamme arbetaren: ideer och ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle 1880
1930, s. 97-100, l07f, och 261f.; Hurd, Madeleine, "Education, morality, and the politics of class in Ham
burg and Stockholm, 1870-1914", journal ofcontemporary history, nr. 4, vol. 31,1996, s. 619-650.
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Skandinaviska proletärförfattare såsom Andersen NeX0 och Eyvind Johnson kom att

skildra enskilda arbetares karaktärsdaning. 189 Den tidige industrialisten Henry Ford

hävdade att var en skarp åtskillnad mellan privatliv och arbetsliv var nödvändig för att

industrialismens hjul skulle snurra. 190 Genom att den intima sfärens laster såsom dryck

enskap kopplades bort från affärslivet bar industrialismens rationalitetsiver frukt. 191 Ar

betsgivarnas krav på skötsamhet under arbetstid i den nya fabriksmiljön internaliserades

snabbt i fackföreningarna och blev ett villkor för att accepteras inom arbetarekollekti

vet. 192 Att arbetarklassen under nämnda period propagerade för dessa dygder kan, lik

som att medelklassen började framhäva dem under 1700-talet, kopplas till att det är då

dessa respektive klasser erövrar samhällsansvar och börjar identifiera sig med samhälls

intresset. 193 Arbetarrörelsens organisationer upprätthöll puritanska ideal som flit och

skötsamhet i det folkhem dessa administrerade. 194

Den katolska kyrkans obenägenhet att under tidigt 1500-tallåta sig refor

meras, utmynnade i en utbrytning av protestantiska kyrkor. Likaså uppstod under

1800-talet ett otal frikyrkor i Sverige. Precis som blomstrande entreprenörsverksamhet

bildades under denna tid, startade småfolket eget även på det religiösa planet. Liksom

andra folkrörelser växte frikyrkorna i Sverige under sent 1800-tal. 195 Att en mångfald

fria samfund bildades under den för svensk ekonomi exceptionellt framgångsrika andra

halvan av 1800-talet är mer än ett sammanträffande. Säkerligen bidrog dessa båda före

teelser till varandra. 196 Erik Gustaf Geijer uttryckte 1839 väl sin tids anda: "I industriellt

och financiellt, i litterärt och vetenskapligt, i moraliskt och religiöst hänseende visar sig

189 Exempelvis Andersen Nex0, Martin, Pelle Erobreren, vol. 1-2, K0benhavn: Gyldendal1965 (1906
1910), passim. och Johnson, Eyvind, "En tid av oro för Eugenia", i Å'n en gång, kaptenf, Noveller, Stock
holm: Bonnier 1934, passim.
190 Ford, Henry, My Life and Work, London 1922, s. 92.
191 Weber, Max, 'Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus", s. 16; Weber, Max,
"Wirtschaft und Gesellschaft", s. 661f. och Lindqvist, Mats, a. a., s. 77.
192 Ambjörnsson, Ronny, Den skötsamme arbetaren: ideer och ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle 1880
1930, s. 97ff.
193 Att vända sig utåt från en ursprunglig asketism är typiskt för religiösa rörelser. Inte minst bland ka
tolska munkordnar kan en sådan utveckling skönjas över tiden. Puritanska dygder var instrumentella i en
utsatt situation för borgarklassen mellan överklass, bönder och arbetare. Borgerligheten hann under en
period skapa det moderna affärslivet med puritanska dygder. Då en grupp når maktens boningar identifi
erar den sig med samhällsintresse och iklär sig samhällsansvar.
194 Lindbom, Tage, Modernismen, Borås: Norma 1995, s. 91
195 Coleman, Simon M., a. a., s. 163 och Ambjörnsson, Ronny, Den skötsamme arbetaren: ideer och ideal i
ett norrländskt sågverkssamhälle 1880-1930, s. 56-60.
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denna associationsanda. Alla dessa bolag, sällskap, föreningar, på en gång verksan1ma

för egna och för allmänna ändamål, höra till tidens tecken.,,197

Från 1723 till 1863 bestraffades räntor över varierande nivåer kring sex

procent som ocker. 198 Genom att avskaffa denna lag gav det sena 1800-talets liberaler det

moderna, finansiella systemet, där ränta är ett axiom, i Sverige en positiv legitimitets

chock liksom hade skett, då reformatorerna tillät en viss räntenivå.

1800-talets andra hälft innebar en av Sveriges hittills kraftigaste ekonomis

ka til1växtperioder; tiden för Sveriges begynnande industrialisering. Anhängare av fri

kyrkor blev gärna företagare, vilket dagens Gnosjö visar. Industrialiseringen födde upp

allt fler svenskar till att bli en medelklass med frikyrkliga värderingar. Fria och små,

svenska samfund hade amerikanska förebilder och stimulerade liksom dessa industria

limens framväxt. Liksom delar av USA har Gnosjö varit fyllt av små, religiösa rörelser.

Den frikyrkliga kon1munen Gnosjö utgör med sina religiösa nätverk199 en senkommen

efterföljare till gångna seklers protestantiska sekter och en säregen enklav i en global

och efterindustriell ekonomi.

Att tjäna sitt land och inte endast egenintresset var norm i svensk finans

värld och Sverige över huvud under det nationalistiskt sinnade 180D-talet och tidigt

1900-ta1.2oo I en jämförelse med äldre tiders - främst 1800-talets - svenska bankmän

och bankirer, är dagens finansaktörer ovilliga att påta sig samhällsansvar. Individualis

men har tilltagit i finansvärlden.

Om tidsandans kontinuitet

Den tidsanda som råder då en näring bildas och expanderar fortsätter att behärska när

ingen. Enskilda företag bär alltifrån sin begynnelse på den tidsanda som rådde vid deras

196 Lindbom, Tage, Modernismen, s. 87-91.
197 Geijer, Erik Gustaf, "Läroverksfrågan - Sista artikeln" (1839), Erik GustafGeijers samlade skrifter,förra
avd, jjerde bandet, Stockholm: Norstedt 1851, s. 394.
198 Nilsson, Göran B." a. a., de12, s. 110, 21Sf.
199 Andersson Sundeen, Johan, "Gnosjö och gemenskapsandans lokala ekonomi", Contextus - Forum för
konservatism, nr. 2, årg. 1, 1997, s. 20-24, Gummessson, Ola, Därför lyckas Gnosjö: bygden som har blivit
ett begrepp, Stockholm: Ekerlid 1997, s. 72-7.
200 Gårdlund, Torsten, Marcus Wallenberg 1864-1943: hans liv och gärning, passim; Nilsson, Göran B., a. a.,
del 1, s. 150f.; Ibid, del 2, s. 132,247 och Fritz, Sven, Louis Fraenckel1851-1911: bankman och finansman,
s.82.
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födelse. 2ot Företags verksamhet har ett nära samband med tidsandan. En ung industri

som TT är mer typisk för vår tidsanda än de tunga industrier som ännu består. Så formas

även hela näringsgrenar av tidsandan. Svenska näringsgrenar har formats i överens

stämmelse med den kultur som stått som modell för Sverige under den tid, då näringen

bildats och expanderat. Under sent i800-tal var Tyskland Sveriges viktigaste kulturella

förebild, vilket även sträckte sig in på det ekonomiska området.202 Hundra år senare har

istället USA intagit denna position. Den näringsstruktur av mestadels tung, råvarubase

rad industri som växte fram under sent i800-tal i Sverige fick inte endast inspiration

från dåtidens främsta industriland Storbritannien, utan även från det Tyskland som in

dustrialiserades någorlunda samtidigt med Sverige. Likaså dominerades i800-talets pri

mitiva, svenska finansmarknad av Tyskland. Under mitten av i800-talet handlades

svenska obligationer inte i Sverige utan i Hamburg/03 och under seklets slut i Berlin.204

De finansiella marknader som vuxit upp i kölvattnet av i980-talets avregleringar har

istället fått USA som förebild.

En affärsideologi förmedlas av exempelvis den vetenskap anställda inom

näringen tillämpar. Nationalekonomi har under lång tid utövat starkt inflytande över

affärsverksamhet. Från Tyskland kom under i8aO-talet och fram till första världskriget

impulser till svensk nationalekonomi. Sedan tog angloamerikanska influenser över allt

mer.20S

Ännu idag är Tyskland i osedvanlig utsträckning ett industriland. Jord

bruk och tjänstesektor är relativt underutvecklade i jämförelse med exempelvis USA,

Storbritannien, Sverige och Frankrike. I USA och Storbritannien är den del av service-

201 Stinchcombe, Arthur L., "Social Structure and Organizations", i James G. March (utg.): Handbook of
organizations, Chicago: Rand McNally 1965, s. 142-193; Scott W. Richard och Meyer, John W., "The
Organization of Societal Sectors: Propositions and Early Evidence", i Powell, Walter W. och Paul J. Di
Maggio, The New Institutionalism in Organizational Analysis, Chicago och London: University of Chica
go Press 1991, s. 115f.
202 Hamsun, Knut, Den sidste glaede: skildringer: Kristiania: Gyldendal1913, s. 86; Hellden, Arne, a. a., s.
28; Fritz, Sven, Louis FraenckeI1851-1911: bankman och finansman, s. 26.
203 Nilsson, Göran B., a. a., del 2, s. 156.
204 Fritz, Sven, Louis Fraenckel 1851-1911: bankman och finansman, s. 72f.
205 I Carlson, Benny, De institutionalistiska ideernas spridning: tyska historiska skolan, amerikansk institutio
nalism och svenska ekonomers utlandsstudier, Stockholm: SNS (Studieförb. Näringsliv och samhälle) 1995,
s. 104-207 beskrivs hur svenska nationalekonomer efter att under sent 1800-tal ha rest till Tyskland för att
studera och låta sig inspireras av landets nationalekonomiska vetenskap, från tidigt 1900-tal istället börja
de bege sig till USA.
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sektorn finansmarknader utgör osedvanligt stor. Respektive näringsgren hittar inspira

tion från områden, där den ifrågavarande näringen är framträdande. Svensk, industriell

verksamhet har riktat sökarljuset mot Tyskland och finansmarknad riktar det mot

USA.

Puritanismens färd fram och tillbaka över Atlanten

Reformationens kalvinism tar gestalt i den puritanism, vilken genom Cromwells regim

vid 1600-talets mitt fick ett fäste i England. Efter allehanda elakartade reaktioner mot

puritaner i England, fick puritanismen istället sitt starkaste fäste i USA.206 Storbritanni

en och USA blev de två unyperna för den moderna, puritanskt-borgerliga kapitalis

men.207 Genom förmedling av pacifism och nykterhetsrörelser blev puritanismen en

globalt verkande kraft kring det förra sekelskiftet.20s

Under decennierna kring år 1900 utvandrade kring en miljon svenskar till

Amerika. Amerikanska värderingar spreds till Sverige av Amerika-utvandrare; dels ge

nom brevväxling, men även av återvändande svensk-amerikaner.209 Puritanska ideer

färdades tillbaka över Atlanten och fick plats i svenska frikyrkor och nykterhetsrörel

ser. Dessa organisationer gav puritansk mentalitet ett fotfäste i det svenska samhället.

Med inflytande från den amerikanska nykterhetsrörelsens etos och den opinionsbildan

de arbetarrörelsen, blev återhållsamhet en viktig dygd i Sverige. Från USA kom nyk

terhet/lo pacifism, rationaliserings}ll och standardiseringsideer. Likaså fick andra euro

peiska länder ta emot åtskillig amerikansk återvandring, och inlemmade på detta och

andra sätt amerikanska kulturelement.

USA är alltsedan det andra världskrigets slut det bland världens länder som

mer än andra sprider sina normer över världen. USA är den mest betydande källan till

de strömmar som avses med begreppet globalisering. Sverige befinner sig i skärnings-

206 Fischer, David Hackett, Albion's seed.·four British folkways in America, s. 13-17.
207 Troeltsch, Ernst, Die Bedeutung des Protestantismus fur die Entstehung der modernen Welt, s. 190.
208 Lindbom, Tage, Modernismen, s. 85f, 91.
209 Lindblad, Hans, "Impulser som förändrade Sverige", i Henricsson, Ingvar, Tur och retur Amerika: ut
vandrare som förändrade Sverige, Stockholm: Fischer 1995, s. 101-272 och O'dell, Tom, a. a., s. 62-9.
210 Ambjörnsson, Ronny, Den skötsamme arbetaren: ideer och ideal i ett norrländskt sågverkssamhäl!e 1880
1930, s. 259.
211 De Geer, Hans, Rationaliseringsrörelsen i Sverige: effektivitetsideer och socialt ansvar under mel!ankrigsti-
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punkten mellan det anglosaxiska och det kontinentala kulturområdet. I våra dagar för

medlas amerikanska normer, främst genom populärkulturen, ut i världen.212 "Nous [les

Europeens] ne faisons que les [les Americains] imiter, les parodier avec cinquante ans de re

tard, et sans succes d'ailleurs.,,213 Ett inslag i kulturspridningen är de religiösa ideer som

bidragit till att forma angloamerikansk mentalitet.214

Sekulariserad kalvinistisk moral

I förmoderna samhällen har religiositet varit det mest framträdande uttrycket för men

talitet. Sedan blev tro något individer primärt väljer istället för att födas in i.215 I vår tid

är religiösa föreställningar mindre centrala. Max Weber hävdade att kallelsetanken un

der historiens gång förlorade sin roll. Den protestantiska etiken skapade en institutio

nell struktur och en kultur, som genererar kapitalistisk verksamhet och utveckling, då

en kritisk massa av brott mot traditionens bud uppnåtts. Kapitalismen kunde löpa vida

re av egen kraft, utan religionens försorg. 216 Den religiösa dimensionen i kalvinismen

hade spelat ut sin roll under 1700-talet. Kalvinismens sekularisering kan till och med ha

bidragit till kapitalismens utveckling. Tack vare sekulariseringen nådde det kalvinistiska

memet, vilket övergått från teologi till etik, en dominans det svårligen hade kunnat

uppnå i sin tidigare, mer dogmatiska form. 217 Så sakteliga tunnades det religiösa inslaget

ut. En kapitalistisk anda kvarstår.218 Detta sobra affärsmannaideal utövar större lockelse

än den stränga, kalvinistiska religionen. Inte minst ickereligiösa människor tilltalas av

det affärsmannaideal som fötts ur kalvinismen. Den kapitalistiska andan har utbrett sig

till länder som saknat puritansk tro. "Die Puritaner wollten Berufsmenschen sein. Wir

miissen es sein." som Weber formulerat förhållandet. 219 Den moderna kapitalismen är

den, Stockholm: Studieförb. Näringsliv och samhälle (SNS) 1978, s. 51-56 och 63-67.
212 VeIiz, Claudio, The new world o/the Gothic/ox: culture and economy in English and Spanish America,
Berkeley: Univ. of California Press 1994, s. 151-75.
213 "Vi [europeer] gör inte annat än imiterar dem [amerikanerna], på ett löjeväckande sätt med femtio års
fördröjning, för övrigt utan framgång." (egen övers.) Baudril1ard, Jean, Amerique, s. 155.
214 Lindbom, Tage, Modernismen, s. 92f.
215 Jfr. Ödman, Per-Johan, a. a., vol. II, s. 327f. Människor väljer snarare att tillhöra en religion, än en tro.
Tron griper och anfäktar en människa, medan religion, i synnerhet i modern tid, är ett frivilligt val.
216 Weber, Max, "Antikritisches SchluBwort zum 'Geist des Kapitalismusm, s. 298.
217 se även Weber, Max, 'Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus ", s. 187f.
218 Ibid, s. 45.
219 Ibid, s. 188 "Puritanen ville vara en yrkesmänniska. Vi måste vara det." (egen övers.)
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impregnerad av protestantismens dygder sparsamhet och flit, även om denna mentalitet

försvagats. Dessa värderingar ligger implicit i den praktik som är nödvändig för att

lyckas i dagens näringsliv, vilket formats aven protestantiskt påverkad kapitalistisk

anda. Den moderna människan har integrerat denna etik i sitt väsen, utan att hon åbe

ropar sig på, eller ens minns teologin. Hon behöver inte ens minnas den protestantiska

etiken för att ha glädje av den kapitalistiska andan i sin affärsverksamhet. Kvar blir en

konsekvensetik med nyttan i högsätet.22o

Frikyrklig puritanism i dagens Sverige

Nationalekonomen Niclas Berggren har företagit en undersökning på svenskar genom

att studera fyra moralvariabler, vilka avsåg fyra företeelser, som flertalet kristna läro

byggen har fördömt långt fram i tiden. Tre av dessa- abort, barnafödande utanför äk

tenskap och skilsmässa - var inte av direkt ekonomisk art, och befanns vara mindre

vanligt förekommande bland medlemmar i Svenska kyrkan än medlemmar i frikyrkor.

Frikyrkomedlemmar var däremot mindre benägna att bete sig i strid mot den fjärde

handlingen, att inte betala tillbaka skulder.221 Ekonomiska dygder är de viktigaste inom

frikyrkligheten. Mot denna bakgrund är det inte ägnat att förvåna att den svenska

pingströrelsen i mitten av 1990-talet ansökte om att få starta en bank.222 Andra puri

tanskt influerade sekter har varit föregångare som grundare av banker.223 Banker och

annan till finansmarknader knuten verksamhet verkar tilltala det puritanska sinnelaget.

Även den evangelisk-lutherska, Svenska kyrkans medlemmar verkar ännu

odla ett sparsamhetsetos. Båda dessa kristna grupperingars medlemmar - frikyrkliga

och medlemmar i Svenska kyrkan - visade sig i ovanstående undersökning vara mer

benägna än svenskar som inte tillhörde något av dessa religiösa samfund, att återbetala

220 Ibid, s. 43, 127 och 189 och Tawney, R. H., a. a., s. 226. jfr. Taylor, Charles, Sources o/the Self, s. 22f.
221 Berggren, Nic1as, Essays in Constitutional Economics, Nationalekonomiska institutionen, Handelshög
skolan i Stockholm, 1997, s. 62ff.
222 Larsson, Mats och Hans Sjögren, Vägen till och från bankkrisen. Svenska banksystemets förändring 1969
94, Stockholm: Carlssons 1995, s. 210f.
223Weber, Max, "Antikritisches SchluBwort zum 'Geist des Kapitalismus"', s. 310.
Kväkare startade den första banken i de delar av USA som dominerades av engelsk kultur. (Fischer, Da
vid Hacken, a. a., s. 560).
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sina skulder.224 En skillnad mellan frikyrkors medlemmar och den Svenska kyrkans

medlemmar beror till stor del på att Svenska kyrkan bygger på ett lutherskt arv, medan

frikyrkorna ofta har reformatorn Jean Calvin som en bakomliggande, men oftast outta

lad idegivare. Värderingsskillnader består och konserveras inom respektive religiösa

kretsar. Slutsatsen av genomgången av det asketiskt protestantiska i Sverige är att ett

flertal vågor av puritanism har sköljt över Sverige.

F. Sekularisering

Detta avsnitt uppmärksammar en strömning mot religionens inflytande på samtidens

finansaktörer . Max Weber har beskrivit puritanismen under olika perioder av kapita

lism, medan samhällsforskarna Ronald Inglehart och Gerhard Schulze har intresserat sig

för hur industrisamhällets normer, under efterkrigstiden ersätts av minskad materialism

och upplevelseorientering.

Västerlandets sekularisering

En teologi kodifieras genom historien fram ur traditionell tro och ett sammanhängande

dogmsystem upprättas. Tron professionaliseras så till vida att prästerskapet uppstår.

Specialister på tro ställer sig n1ellan den troende och Gud. Kyrkan uppstår som organi

sation och gör anspråk på att enväldigt förmedla en gudomlig förkunnelse. Prästerska

pets medlemmar, vilka fordom tillskrevs och förväntades inneha karismatiska person

lighetskvaliteter blir tjänstemän vid myndigheter.225 Kyrkan har i västerlandet under

lång tid institutionaliserats och alltmer professionaliserats. Kyrkans tilltagande organise

ring bidrog till att religionen avsöndrades från människors vardagsliv.226 Genom denna

rationalisering av kyrkorna och deras etik,227 blev tron något utanför det liv människor

224 Berggren, Nic1as, a. a., s. 62f.
225 Weber, Max, "Wirtschaft und Gesellschaft", s. 650, 652 och Weber, Max, "Die Wirtschaftsethik der
Weltreligionen - Vergleichende religionssoziologische Versuche", s. 268ff, 271f.
226 Luckmann, Thomas, Das Problem der Religion in der modernen Gesellschaft: Institution, Person und
Weltanschauung, s. 63.
227 Ibid, s. 56f. Se även Weber, Max, "Wirtschaft und Gesellschaft", s. 338.

204



lever.228

Även om den protestantiska statsmakten under de första seklen efter re

formationen oftast fortsatte att ta ställning för en specifik religion lämnade den världsli

ga överheten sin religiösa grund. Protestantiska nationalstater ersatte tanken på den

universella kyrkan med en nationalkyrka under sekulär kontroll.

Efter det naturvetenskapliga genombrottet och 1700-talets upplysning

kom allt fler med början inom de högre samhällsskikten att bekänna sig till den deistis

ke Gud vars verk avslutats genom skapelsen och sedan inte ingriper i människans var

dag. Denna begränsning av Guds makt vidgade i sin tur människans autonomi.229 Kyr

kan tillmättes praktisk betydelse för statens enhet, moral och samhällsordningens be

stånd, varvid religionen reducerades till nyttan av att upprätthålla laglydnad och sedlig

het. Protestantismen har främst behållit sina rationella inslag och i enlighet med Spino

zas lära reducerats till en etik. Efter Ingemar Hedenius och andras kritik mot kristen

domen för bristande vetenskaplighet har kristna kyrkor tvingats till reträtt och minskat

sina metafysiska anspråk. I samtiden avkrävs religiös tro vetenskaplig sanktion. Vårt

sekelskiftes nyandlighet åberopar sig i säregen utsträckning på pseudovetenskap.230

Människors religiositet är inte längre ett entydigt uttryck för en viss kul

tur. Religiositet har övergått till att underkastas individens fria val och tycke. För att

ställa sig utanför en hävdvunnen religion krävdes ett radikalt val, om ens det räckte.231

För att tillhöra någon religion måste en individ nu istället aktivt välja denna. Flertalet

individer upplever sig inte längre höra till en religiös gemenskap, innan de aktivt väljer

att träda in i en tro eller kyrka. Det naturliga utgångsläget för en individ är nu att stå

utanför. Religiositet binder inte längre organiskt samman. Möjligheten att tvivla på den

egna och förfädernas tro har ökat. Religiositet blir snarast fragmenterande, då individer

självsvåldigt upprättar personliga trossystem.232 Pluralismen i värderingar splittrar.233

228 Thalen, Peder, Den profana kulturens Gud: perspektiv på Ingemar Hedenius uppgörelse med den kristna
traditionen, Nara: Nya Doxa 1994, s. 48f.
229 Luckmann, Thomas, a. a., s. 58, 68ff.
230 Hammer, Olav, På spaning efter helheten: New age - en ny folktro?, Stockholm: Wahlström & Wid
strand 1998, s. 222-9. Människor har i alla tider - exempelvis under medeltiden - blandat religiösa dog
mer med vidskepelse och tro med vetenskap. Skillnaden var att dogmer under medeltiden formulerades
inom prästerskapet. Allmänheten blandade sedan dessa dogmer med vidskepelse.
231 Berger, Peter L., a. a., s. 132.
232 Luckmann, Thomas, a. a., s. 72. Se även Weber, Max, "Wirtschaft und Gesellschaft", s. 338.
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Allt färre förgivettagna uppfattningar om världen förenar olika människor. Ideologier

och världssåskådningar lämnar plats för personliga smörgåsbord av värderingar.234 Med

sociologen Thomas Luckmanns ord "Fur den mehr oder minder emanzipierten einzelnen

spielt die innerlich heterogene Weltanschauung die Rolle eines ihm zu Angebot stehenden

weltanschaulichen 'Assortiments'. 235 En spirande nyandlighet kan endast ge upphov till

upprättande av övergående livstilsenklaver. Nu hotar social uteslutning istället i fall en

individ inte ansluter sig till befolkningsmajoritetens sekulära tro. Nya dogmer om de

mokrati, tolerans, marknadsekonomi och miljömedvetenhet är politiskt korrekta.

Kyrkor och samfund marginaliseras i det moderna samhället. Under seku

lariseringsprocessen förlorar religion och kyrka inflytande på individen, en utveckling

som gått längst i protestantiska länder.236 Religion blev en perifer del av den moderna

människans tillvaro.237 Industrialiseringen och andra moderniseringstendenser bar fram

sekulariseringen. Vad sonl hör den människonära sfären till kan hädanefter rättfärdigas

utan religiös sanktion.

Som en följd av västerländska samhällens sekularisering, uppfattas tradi

tionella religioner allt nler som utomvärldsliga och inte längre relevanta för människors

vardagsliv. I sin jakt på en plats i det moderna samhället, söker religionerna tillfredsstäl

la människors behov och önskningar. Religionen rationaliseras med tankar om hur livet

skall levas i högsätet.238 Kristna kyrkor, i synnerhet de protestantiska, har kommit att

förorda en sinnelagsetik mer i enlighet med den moderna människan, i viss motsats till

den kristna traditionen.239 Etablerad religion är, trots kristna kyrkors försök till aggior-

233 Pettersson, Thorleif, a. a., s. 30f.
234 Luckmann, Thomas, a. a., s. 67.
235 "För den mer eller mindre emanciperade individen spelar en högeligen heterogen världsåskådning
rollen som ett dukat smörgåsbord" (Egen översättn.), Ibid s. 57.
236 Detta indikeras av att majoriteten av protestanter inte förknippar moral med religion, utan moraliserar
över företeelser utan att reflektera över religiösa bud. Etik anses inte vara avhängig religiös argumentation
och sanktion. Denna inställning som exempelvis avviker från katolska befolkningar framgår av data i
Pettersson, Thorleif, a. a., s. 96.
237 Luckmann, Thomas, a. a., s. 29ff.
238 Puritansk etik är ett gott exempel på hur det översinnliga skjuts i bakgrunden och etiken för livet här
på jorden blir det viktigaste för trosbekännaren; trots att denna etiks upphovsmäns argumentation tog sin
början i omsorger om individens religiösa frälsning.(Lindbom, Tage, Västerlandets framväxt och kris, Skel
lefteå: Norma 1999, s. 200f.)
239 Nydaning är till viss del en följd av ny bibeltolkning, men mer sällan så idag än tidigare. Samhällets
sekulariserade mentalitet utövar numera antagligen större inflytande över Svenska kyrkans trosföränd
ringar än nya bibeltolkningar gör.
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namento, att undvika den process då deras läror för flertalet n1änniskor ter sig ovid

kommande för individens livsföring,240 i synnerhet i den protestantiska delen av

kristenheten blivit allt mer aven privatangelägenhet.241 Trots att kyrkor dragit sig till

baka allt mer från människors livsföring, fortsätter kyrkans dogmer att ge människor

intryck av att begränsa individens integritet genom att upprätta moralregler. Kyrkor

tycks stå för en gammaldags kristendomsuppfattning i opposition mot allt vad modernt

liv och tänkande innebär.

Katolicismen var under en tid på väg att tillägna sig många element som

kalvinismen sedan fick. 242 Ett exempel är en ökad tolerans gentemot olika slag av eko

nomisk verksamhet. Motreformationen innebar att katolicismen efter några decenniers

glasnost strax efter reformationen, förstärkte sina gränsposteringar mot protestantis

men.243 Den katolska kyrkan återgick genom det tridentinska mötet 1545-63 till en

strängare hållning i trosfrågor. Katolska kyrkan har in i våra dagar haft en mer fientlig

syn på kapitalismen, än protestantiska och i synnerhet kalvinistiska samfund haft.244

Det hindrade inte att den katolska kyrkan med tiden rörde sig i riktning mot den eko

nomiska etik som Calvin förlöst. 245 Efter att affärsverksamhet i puritanska kulturer vi

sat sig framgångsrik, började katolicismen acceptera kapitalismen allt mer. Under 1700

talet blev räntetagande accepterat på bred front inom den katolska kulturkretsen.246 Att

katolicismen under sent 1800-tal kodifierade en sociallära av skyldigheter i livet på jor

den kan ses som en imitation av den framgångsrika, kalvinistiska etiken. Då kyrkans

makt avtagit under sekulariseringen, upplever den allt större behov av anpassa sig till

tidsandan och allt mindre möjlighet att styra densamma. Den katolska kyrkan har blivit

mer inställd på ekumenik och mindre på kamp mot de protestantiska fribrytarna. 247

240 Lindbom, Tage, Agnarna och vetet, Stockholm: Norstedts 1974, s. 2of.
aggiornamento: Tidsenlighet (ital.)
241 Luckmann, Tornas, "The Dec1ine of Church-oriented Religion", (1967), i Robertson, Roland (utg.),
Sociology o/Religion, Harmondsworth: Penguin 1969, s. 147f.
242 Vissa inom den katolska kyrkan föregrep den protestantiska reformationen. (Bainton, Roland H., a. a.,
s. 20f., 131)
243 Trevor-Roper, Hugh, a. a., s. 34, 39-43.
244 Novak, Michael, Catho/ic ethic and the spirit o/capita/ism, New York: Free Press 1993, s. xvii, 18,20.
245 Förlöst är ordet, då Calvin inte var ensam, utan även förkroppsligade en tidsanda.
246 Homer, Sidney, A history o/interest rates: New Brunswick: Rutgers Univ. Press 1963, s. 80f.
247 Se även Becheau, Fran~ois, Essai de Catechisme selon Vatican II, Toulouse: Christ, Source de vie 1987, s.
46f.
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Om än med idealistiska förtoner tog till och med modernismens ideal fran1steg plats i

den katolska kyrkans fatabur. 248 Under det tjugonde århundradets andra halva har den

katolska läran över huvud taget närmat sig protestantiska kyrkor, moderniserats och

blivit mindre kritisk mot kapitalismen.249

Att inse vilken betydelse folkliga trosföreställningar haft för människors

liv under tidigare sekel och ta äldre tiders religiositet på allvar kan vara svårt för det

sena 1900-talets västerlänningar. I bondesamhället diskuterade man inte Gud. Man

trodde på honom, och mer naturnära, folkliga föreställningar. Gud och religion var

sammanvävda med hela den konkreta livsföringen.25o

För kapitalismens fortsatta utveckling krävdes att den protestantiska eti

kens religiösa förtecken försvann. Kvardröjande kalvinistisk religiositet skulle förhindra

fortsatta dynamik. Den som behåller den gamla religionen uppfattas som avvikande.

Religiositet anses i det nutida näringslivet allt som oftast vara onyttig.251 I synnerhet är

detta fallet i Sverige. Till denna inställning kan rottrådar spåras från Luthers, för svensk

religiositet och mentalitet sedermera inflytelserika, uppfattning att ett liv helt koncent

rerat på bön var ofruktbar och att det munkliv, som den katolska kyrkan idealiserade,

var ett dåligt föredöme. Religionens sekularisering förstärkte samhällets sekularise

ring.252 Att släppa kopplingen till det eviga och översinnliga var karakteristiskt för pro

testantismen.253 Kalvinismen främjade inte minst i kraft av sin inriktning på det inom

världsliga livet sekulariseringen,254 varefter det religiösa inslaget i ekonomin trängdes

undan i kalvinistiskt präglade länder.

248 Murphy, William, a. a., s. 26 och Becheau, Franc;ois, a. a., s. 129.
249 Människans välfärd: Johannes Paulus 11:s rundskrivelse Centesimus annus till hundraårsminnet av Rerum
novarum, Uppsala: Katolska bokförl.: Stockholm: Katolsk bokh. 1991 (lat. orig. 1991), passim.; Novak,
Michael, a.a., s. 88, 93-104, 106-109, 115, 125-132; Fukuyama, Francis, a.a., s. 40f.
250 Hellström, Jan Arvid, Vägar till Sveriges kristnande, Stockholm: Atlantis 1996, s. 218f. och Ödman,
Per-Johan, a. a., vol. I, s. 56.
251 Lindqvist, Mats, a. a., s. 129.
252 Så är förvisso inte fallet i hela världen. Istället utgör skiljelinjen mellan sekulariserad modernitet och
religiositet en klyfta mellan västerlandet och den övriga världen.
25J Aronson, Torbjörn, a. a., s. 46.
254Weber, Max, "Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus", passim; Berger, Peter L, The
Social Reality ofReligion, Faber and Faber, London 1969 (1967), passim; Chadwick, Owen, The seculariza
tion ofthe European mind in the nineteenth century: the Cif/ord lectures in the University ofEdinburgh for
1973-4, Cambridge: Cambridge U.P. 1975, passim; Taylor, Charles, a. a., s. 22f., 219-233.
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Västerlandets sekularisering bidrar till att den protestantiska etiken vittrar

bort. Kvar efter långvarig sekulariseringen dröjer en märg av nedärvda föreställningar

präglade aven religion vars dogmer människan i det stora hela glömt. Av det religiösa

arvet återstår sekulariserade värderingar som saknar hänvisning till något hinsides.255

Mycket få människor lever efter, eller åberopar idag den protestantiska etiken. Däremot

utvecklas den ännu som normativ teori bland protestantiska teologer.256

Puritanismen är en religiositet som närmar sig den levande människans

krav.257 Anknytningen till det eviga försvagas och vägen bereds för ett människorike att

avlösa gudsriket. I vår tid har strävan efter rikedom tappat sin religiösa kärna. I Webers

ögon inkarnerade småföretagaren och uppfinnaren Benjamin Franklin den sekularisera

de kalvinisten.258 Symptomatiskt nog blev Franklins noggrannhet, sparsarrlhet och pen

ningfixering ett föredöme för den svenske bankgrundaren Andre Oscar Wallenberg.259

Protestantismens impulser till sekularisering

Reformationen ägde rum i Nordeuropa under 1S00-talet. Under 1600-talet hade ett otal

protestantiska schatteringar etablerats och den protestantiska etiken stod som starkast.

Under 1700-talet satte sekulariseringen fart under påverkan av industrialismen och upp

lysningen. Individualism blev ett resultat.

Betraktade som grupp är protestantiska länder idag de mest sekulariserade i

världen. Detta antyder att reformationen främjade sekularisering i dessa länder. Därtill

attraherade protestantismen anhängare i länder med potential till sekularisering mer än

protestantismen lockade andra människor. Mycket tyder på att protestantismen varit

såväl ett stadium på vägen mot sekularisering son1 en av flera tändande gnistor till denna

löpeld.

Människors val att tillhöra en frikyrklig protestantism befrämjar samhäl

lets rationalisering. Reformationen var i kraft av sin tilltro till individen att utföra sin

255Weber, Max, "Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus", s. 188.
256 Grenholm, Carl-Henrik, The Protestant Work Ethic - a Study of Work Ethical Theories in Contemporary
Protestant Theology, s. 59-316.
257Weber, Max, "Wirtschaft und Gesellschaft", s. 334-7.
258 Weber, Max, "Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus" , s. 40-46, 54f., 62ff., 139 och
Weber, Max, "Antikritisches zum 'Geist' des Kapitalismus", s. 178.
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egen bibeltolkning och stöd till statsmaktens autonomi och överhöghet gentemot kyr

kan, även ett uttryck för sekularisering och modernisering.260 Såväl den industriella re

volutionen i västerlandet, som nutida ekonomisk utveckling i andra civilisationer bidrar

till sekularisering i respektive samhällen. Nationalekonomen Friedrich Hayek har till

stor del rätt i att "[ ...Jde enda religioner som har överlevt är de som stöder det privata

ägandet [... ]" 261

Puritanismen avmystifierade religionen,262 varefter vetenskap, förnuftstro

och modernisering avmystifierade världen263 och jagade ut gudstron ur västerlänningar

nas medvetanden. I flertalet ögon har Gud blivit en onödig hypotes för att förklara en

värld, vilken hädanefter ter sig av vetenskapliga naturlagar förnuftsstyrd istället för

ödesstyrd. Religion blev ett exotiskt, men irrelevant element i sinnevärlden.

1700-talets pietism i Norden var luthersk, men hade även en kalvinistisk

sida som betonade att vissa var väckta till sann tro, medan andra inte. De senare ham

nade helt utanför den kristna gemenskapen, och ofta utanför gemenskapen över huvud.

Sådan exklusivitet är karakteristisk för de små religiösa organisationer som faller under

det numera belastade begreppet sekter/64 och avviker från katolicismen, där alla räknas

till samma gemenskap. Någon religion omslöt inte längre människor från födelsen.

Istället kom hon att avkrävas ett personligt ställningstagande, varigenom många förblev

utanför gemenskapen. Sekularisering följde, då endast vissa ansågs vara väckta till sann

tro.

Sekulariseringen är ingen helt oberoende och fristående faktor. Den drivs

på av vetenskaplig, teknologisk och politisk utveckling och ligger i kraft av att reforma

tionen lyfte fram individen dessuton1latent i protestantismen själv.265 Den avmystifie

ring av tillvaron sekulariseringen innebär bistår i sin tur de moderna naturvetenskaper

nas hårdhänta analys av naturen och industrialismens ianspråkstagande av naturens re-

259 Nilsson, Göran B., a. a., del 1, s. 73, 81ff. och Ibid, del 2, s. 49.
260 Ett uttryck för statsmaktens autonomi och överhöghet gentemot kyrkan var att Gustav Vasa kunde
besluta att Sverige skulle utträda ur den katolska kyrkogemenskapen och bilda en nationell protestantisk
kyrka.
261 Hayek, Friedrich, Det stora misstaget: socialismensfelslut, s. 182.
262 Weber, Max, "Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen - Vergleichende religionssoziologische Versu
che", s. 513 och 525.
263 Ibid, s. 564.

264 Weber, Max, "Religiöse Heilsmetodik", s. 348.
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surser. Hela tillvaron avskyr tomrum, och då den religiösa dimensionen trängs undan,

fylls tomrummet aven ny kraft som stillar konstanta, mänskliga behov av mening och

begriplighet i tillvaron.266 För cirka hundra år sedan hade naturvetenskapen anspråk och

samhällelig betydelse liknande de som religionen tidigare haft. Vetenskapen lyckades i

enlighet med lagen om horror vacui fylla religionens plats i västerlandets mentalitet.

Den sekulariserande kalvinistiska etiken

Katolsk religion och traditionalistisk syn på det ekonomiska livet utgjorde som vi sett

restriktioner i kapitalismens utveckling. Däremot undanröjde kalvinistiska religions

strömningar med deras nya syn på prissättning, arbetsinsats och kapitalackumulation

moraliska gränser mot människans naturliga förvärvsdrift.

Kalvinismen bryggade över en tid mellan traditionell och sekulariserad at

tityd till affärsverksamhet. Kalvinismen fyllde ett glapp i en mentalitetsutveckling som

annars endast med större svårighet skulle ha fortgått. Paradoxalt nog förlorade de pro

testantiska, religiösa inriktningarna inflytande över människors sinnen som en följd av

den sekularisering reformatorerna själva delvis råkat anstifta. Skälet var delvis att puri

tanernas och andra protestantiska rörelsers etiska ideer utgick från strikt religiösa reso

nemang.267 Av de puritanska trossatsernas sekulära konsekvenser, är det annars lätt att

dra den felaktiga slutsatsen att puritanernas argumentation var annat än rent teologisk.

265 Jfr. Berger, Peter L., a. a., s. 108-113.
266 Frågan om mening i livet begrundade få under förmodern tid, före sekulariseringen. Meningen med
livet var given. (Taylor, Charles, a. a., s. 17f.) Eventuell mening i tillvaron har människan traditionellt
upplevt i form av objektiva, lagiska sakförhållanden. Dessa sakförhållanden höjer sig över den enskilda
människans konkreta, ofta synbarligen godtyckligt gestaltade livsföring. Dessa objektiva inslag i indivi
dens livskänsla är överordnade specifikt individuella förhållanden. Individen förhåller sig inte till dessa
objektiva inslag, utan tar dessa för givna, lutar sig emot, finner trygghet i och rättar sig efter dem och
deras konsekvenser. De debatteras inte. Dessa objektiva inslag har i kronologisk ordning uppenbarat sig i
gestalt av religion, vetenskap eller marknadsprincipen.

Nutidsmänniskor säger sig av egen kraft skapa sin mening med livet - en i historien unik
uppfattning - eftersom att individualismen blivit en norm. Individen förväntas självständigt skapa mening
i livet, utan att i överdriven omfattning åtlyda auktoriteter och traditioner.(Giddens, Anthony, "Living
in a Post-Traditional Society", i Beck, Ulrich, Giddens, Anthony och Lash, Scott, Reflexive Moderniza
tion. Politics, Tradition and Aesthetics in the Modern Social Order, Cambridge: Polity Press 1994, s. 56-109;
Beck, Ulrich, Att uppfinna det politiska: bidrag till en teori om reflexiv modernisering, s. 135.) Vilhelm Mo
berg gör sig till språkrör för denna den moderna människans delvis självvalda belägenhet: "Ditt liv är ju
din sak, bara din - det är du själv som ska göra någonting av det! Du ska inte vänta att någon annan gör
det åt dig!" (Moberg, Vilhelm, Berättelser ur min levnad, Stockholm: Bonniers 1968, s. 253)
267Weber, Max, 'Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus", s. 7sf.
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Reformatorerna anande inte vilka konsekvenser som skulle följa. Puritanerna tolkade

bibeln och råkade röja vägen för västerlandets sekularisering. Kalvinistisk religiositet

segrade sig till döds. Efter att kalvinistisk religion förbrukats blev en sekulariserad livs

attityd ideal inom affärslivet.

Allt mindre luthersk syn på arbete i välfärdsstaten Sverige

I Nordisk Familjeboks andra upplaga fick uppslagsordet plikt två sidor, medan det i

Nationalencyklopedin åttio år senare förlänades endast sju rader. Plikter betonas allt

mindre i samhället. Nutidens svenskar har förlorat förankringen i den lutherska dog

men om arbetet som något dygdigt, som därtill avhåller människor från synd. Arbetet

har sedan berövats moraliskt värde och reducerats till ett redskap för materiell välfärd.

Efter mitten av 1900-talet avtog den långa svenska traditionen av flit och sparsamhet.268

Upplevelsen av att ha ett kall avtar.269 Den socialt kompetenta yrkesmänniskan av idag

är mer individualistiskt sorglös och lättfärdig än den typiske lutheranen.

Den protestantiska etikens tillbakagång har banat väg för en mer likgiltig

attityd till arbetslöshet i hela Västeuropa. Att arbeta i traditionell mening, befinna sig i

någon åtgärd eller vara arbetslös anses vara allt mer likgiltigt. I synnerhet omfattas unga

av denna åsikt.270 En enskild arbetssökandes ansvar devalveras i arbetslöshetsstatistiken.

Allt färre arbetar och i framtiden sannolikt ännu färre. Inte längre uppfyllda av luthersk

pliktmoral, lider människor allt mindre av detta. Värderingsförskjutningen bidrar till

att konservera arbetslösheten.271 En stegrad arbetslöshet bäddar för att arbetsrelaterade

dygder går en svår framtid till mötes.272 Svenskar av idag är inte så behärskade av den

lutherska föreställningen om arbetet som ett angeläget sätt att tjäna nästan, att de vill

arbeta till varje pris. Fritid prioriteras allt högre och arbetslöshet är inte belagt med

268 Söderberg, Johan, "Flit och sparsamhet", i Sveriges historia koncentrerad uppslagsbok, Jan Me1in, Alf W.
Johansson, Susanna Hedenborg (utg.), Stockholm: Prisma 1999 (1997), s. 260f.
269 Bauman, Zygmunt, "Från pilgrim till turist", Moderna Tider, nr. 47, årg. 5, 1994, s. 25
270 Beaktas bör att unga i alla tider kan ha varit mindre pliktmedvetna än äldre. Se även Daun, Åke, a. a.,
s.32.
271 Se även liberala nationalekonomer som Lindbeck, Assar, "Hazardous Welfare-State Dynamics" , Ame
rican Economic Review, nr. 2, vol. 85, 1995, s. 9-15.
272 Segalman, R., "The Protestant Ethic and Social Welfare", Journal ofSocial lssues, vol. 24, 1968, s. 125
141.
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samma skam, och ter sig inte lika skrämmande som tidigare var fallet. 273 De tidiga

morgnar som kännetecknar det gamla, lutherskt influerade kroppsarbetet är snart ett

minne blott. Den del av dygnet svensken avdelar åt arbete har under nittiotalet förskju

tits framåt nästan en timme.

Välfärdsstaten övertog åtskilligt som frivilliga kollektiv tidigare hade

skött.274 1900-talets generella välfärdspolitik övertygade allt fler om att staten försåg

medborgarna med välstånd; såväl individer i behov av hjälp som andra. Många slutade

förlita sig på egna krafter och började istället förvänta sig att politiker och offentlig sek

tor beredde välfärd.275 Denna känsla torde vara särskilt påtaglig i Sverige, där staten i

större utsträckning än i många andra länder påtagit sig ansvar för medborgarnas trygg

het. De eleverade skattesatser socialstatens finansiering krävt, har inneburit att förvärvs

arbetare fått behålla allt mindre av sina intjänade penningar. Detta kan ha minskat inci

tamenten till att arbeta. Välfärdsstatens kraftiga tillväxt från trettiotalet och framåt över

hela den industrialiserade världen kan vara ett skäl till den protestantiska etikens tillba

kagång.

Urbaniseringen har bidragit till att slå sönder det civila samhällets små,

traditionella gemenskaper, med deras protestantiska etik.276 Protestantisk arbetsetik kan

vara mer utbredd i landsbygd såsom Gnosjö och puritanska församlingar i USA, där

religionen stannat kvar och befolkningen inte sekulariserats lika mycket som i storstä

der.277 Medlemstalen för svenska folkrörelser, som politiska partier, idrotts- och nyk

terhetsrörelser har under det sena 1900-talet fallit. Nykterhetsengagemanget tynar bort,

samtidigt som idrottandet har individualiserats. Allt mer individualistiska sporter blir a
la mode. 278 Invandrare från skilda kulturer bidrar med en annan mentalitet än den lut-

273 Se även Lindbeck, Assar, Welfare state disincentives with endogenous habits and norms, Stockholm:
Univ., Institute for International Economic Studies 1995, s. 8-15.
274 Aronsson, Torbjörn, a. a., s. 58; Fukuyama, Francis, a. a., s. 313f. och Furnham, Adrian, a. a., s. 217
220.
275 Lindbeck, Assar, a. a., s. 8-15.
276 I den anonyma storstadstillvaron, där flertalet människor är främlingar för varandra, förutom till utse
endet, avtar möjligheterna att sluta sig samman. Någon djupare empati föreligger sällan. Detta konstate
rade redan Simmel i sin "Die Grogstädte und das Geistesleben" från 1903, s. 234f, 240f.
277 Furnham, Adrian, a. a., s. 77; Gummessson, Ola, Därför lyckas Gnosjö: bygden som har blivit ett begrepp,
Stockholm: Ekeriid, 1997, passim.
278 Putnam, Robert D., a. a., s. 109; Även vår tids gigantiska maratonlopp är snarare ett tecken på att
individualismen blivit konform än att det kollektiva idrottandet inom ramen för folkrörelser återkom
mer. (Baudrillard, Jean, a. a., s. 44.) Det kommersiella tränger undan folkröre1seinslaget.
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herska, och inlemmas inte smärtfritt i färdiga gemenskaper impregnerade aven främ

mande, protestantisk religiositet.279

Rekordårens stadiga tillväxt avbröts vid sjuttiotalets inträde, då framtiden

inte längre tycktes riskfri blev allmänheten ovillig att fortsätta spara. Med en låg och

stabil inflation i västvärlden ändå fram till sjuttiotalet, uppfattades framtiden kunna

kalkyleras, vilket inspirerade till sparande. Inflationens stegring till och med 1980-talets

början minskade sparniten över hela västvärlden och hotade därn1ed den protestantiska

etiken.280 Till stor del kan denna ökade inflation tillskrivas välfärdsstatens expansion.

Inflationen gjorde det mer lönsamt att omedelbart konsumera än att genom invester

ingar göra sig avhängig en osäker framtid. I Sverige minimerade goda avdragsmöjlighe

ter den reala räntan och stimulerade till konsumtion istället för sparande.281 Kalkyler

över framtida, reala intäkter och kostnader blir därtill osäkra med hög och därmed ock

så kraftigt varierande inflation. Framtiden blir mindre intressant än nuet. Detta faktum

stannar inte i räknedosor eller nationalekonomiska kalkyler, utan avspeglas även i kon

kret handling.

Måhända kan det tidiga nittiotalets snabba fall i inflation och sekelskiftets

fortsatt låga prisstegringar innebära en vändpunkt. Därtill inspireras individer av social

statens nedrustning till att genom eget sparande till pensionen påta sig större ansvar för

den personliga välfärden. Då staten inte tycks kunna garantera sina pensionsåtaganden

mot medborgarna och väljer att överlåta delar av detta ansvar på medborgarna, har pri

vat sparande blivit en viktig angelägenhet för många i vårt land.

Det moderna yrkeslivets urlakning av dygder

Ett opersonligt och rationellt personlighetsideal föddes ur moderniteten och institutio

naliserades i byråkratier.282 Oreflekterade och osjälvständiga plikter följdes av kalkyle

rande, individualistisk nyttouppfyllelse. Byråkraten och kapitalisten föddes ur dessa

respektive handlingslogiker.

279 Såsom i USA föreningar av olika slag och i Sverige folkrörelserna.
280 Lasch, Christopher, a. a., s. 73 och Furnham, Adrian, a. a., s. 62.
281 se Albert, Michel, a. a., passim om hur denna incitamentsmekanism gäller generellt.
282 Bauman, 2ygmunt, a. a., s. 102ff.
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Penningekonomin bidrog till att anonymisera produktionen. När det ma

nuella hantverket industrialiserades förlorade arbetet mening och vandrade in i GeselI·

schaft-sfären. Under industrialismen tillgodogör sig arbetaren inte produkten av sitt ar

bete. Därmed kan arbetaren svårligen förverkliga sig i arbetet. Arbetet alienerades från

det traditionella livet. Människor upplever att de befinner sig i ett fabriksarbete avkopp

lat från livssfären och åsätter fritiden allt högre värde. Förvärvsarbetet blev allt mer till

blott ett medel för att intjäna fritid. 283

Taylorismen avpersonfierade människan-arbetaren där det löpande bandet

bildade en militärisk disciplin med fabriksklockan som piska. Människor blev under

industrialismen allt mer utbytbara varor. Genom att arbetsprocessen sönderdelades,

kunde arbetaren kontrolleras och reduceras till en väloljad maskindel. Specialisering

blev det moderna arbetslivets ideal. En endimensionell teknokrat upplever inte ansvar

mot annat än skrivna föreskrifter. Under senare decennier har arbetsgivare börjat upp

märksamma den mänskliga faktorn i produktiv verksamhet, och att det är ett misstag

att försumma individen i industrin.284 Allt fler arbetsgivare försöker gynna de anställdas

välbefinnande. Allt färre verkar i den ursoppa av varuproduktion protestantisk arbets

moral kokat upp ur, medan fler är sysselsatta med tjänsteproduktion eller går utan arbe

te. Västerlandets ekonomiska praktik fjärmar sig från den protestantiska etikens fun

dament.

Storföretag avlöste den småskaliga, strävsamma asketiska kapitalismen.285

Industrialiseringen förde med sig långa produktionsserier med sifferkalkyl, där produk

tion skedde åt anonyma kapitalägare och kom att riktas mot en än mer okänd massa av

anonyma kunder. Anställdas tillit och trivsel är lägre inom stora organisationer än i små

organisationer.286 Låg tillit inom en organisation minskar de anställdas ansvarstagande

för helheten och leder till att många försöker tillskansa sig egna fördelar på andras be-

283 Fromm, Erich, The sane society, s. 179f., 182; Offe, Claus, Disorganized capitalism: contemporary trans
formations ofwork and politics, Cambridge: Polity 1985, s. 141H. Människor har förvisso i alla tider efter
strävat att behöva arbeta mindre. Förkortning av arbetstiden har alltid varit del av facklig ideologi.
284 Boltanski, Luc och Eve Chiapello, a. a., s. 2.
285 Veblen, Thorstein, Theory ofBusiness Enterprise, New York: Charles Scribner's Sons 1904, s. 326f. och
Weber, Max, "Antikritisches SchluBwort zum 'Geist des Kapitalismus'" , s. 338.
286 Bryning, Tomas, Organizing in the small growingfirm, a grounded theory approach, Stockholm: Stock
holm School of Economics [Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögsk.], Diss. Stockholm, Han
delshögsk. 1991, s. 23-26.

215



kostnad.

Under nyare tid har den abstrakta marknadens allt större inflytande fått

liknande konsekvenser. Näringsverksamhet utgörs inte längre av bönder, vilka fruktar

Guds straff om denne inte brukar den jord som tilldelats dem, inte heller av modernis

mens arbetarkollektiv stående på ett verkstadsgolv där fackföreningar tidigare inpränta

de arbetsmoral.287 Istället befolkas arbetslivet av allt fler individualister som gladeligen

byter arbetsgivare likt skjortor och privatpersoner vilka framför en datorskärm, blixt

snabbt flyttar pengar mellan värdepapper eller fonder. Människor har en individualis

tisk attityd till fondsparande, och placerar om mellan olika fonder, exempelvis över

Internet. Individualism med liberal ideologi utan pliktmoral är tidens anda.

Tilltagande individualism som skäl till den puritanska etikens tillbaka-

gång

Samhället kännetecknas i ökande utsträckning av individualism. Människor har blivit

benägna att inrätta sina liv individuellt istället för kollektivt.288 Äldre sociala mönster

som klasskollektiv och kärnfamilj har allteftersom brutits ned. I den tidiga kapitalismen

var den vinnande modellen för anställda att livet ut vara trogna ett företag och då

komma i åtnjutande av fördelar med att visa trohet och inge arbetsgivaren intrycket av

att vara tillförlitlig. Att byta arbetsgivare ansågs tidigare visa på en obeständig karaktär,

nlen uppfattas idag som en merit. Nu är den successiva polyganlin i att ofta byta an

ställning vanligare. Den ideale medarbetaren i dagens näringsliv är en flexibel person

som inte skräms av att otroget byta herre. Anställdas lojalitet mot arbetsgivare har avta

git.289 Relationer till arbetsgivaren blir mer rationella med individer som sluter tillfälliga

kontrakt, varvid genuina relationer kommer i skymundan.290 Samtidens identiteter präg

las av platsförnekelse och hemlöshet. Allt fler individer känner sig tillfreds med att byg-

287 Då den puritanska etiken tog plats inom arbetarrörelsen blev det manliga i detta ideal plötsligt uttalat.
288 Beck, Ulrich, Risikogesellschaft: au!dem Weg in eine andere Moderne, Frankfurt am Main: Suhrkamp
1986, passim.
289 Bauman, Zygmunt, Work, consumerism and the new poor, Buckingham, Philadelphia, Pa: Open Univer
sity Press 1998, s. 27ff.; Sennett, Richard, a. a., s. 24f.
290 Sombart, Werner, Der moderne Kapitalismus, vol. II, 2, s. 1080-3; Warren, Richard, "Loyalty as an
Organizational Virtue", Business Ethics -A European Review, nr. 3, vol. 1, 1992, s. 176.
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upp gemenskaper som är flyktiga och utbytbara.291 Detta är del av den långsiktiga ut

veckling som sociologen Ferdinand Tönnies beskrivit mot mindre Gemeinschaft, genuin

gemenskap, och mer Gesellschaft, där opersonlighet och affärsmässighet råder.292

En populär förklaring i USA till den gamla, puritanska andans försvin

nande, är att balansen mellan individualistiska och kommunitära ideal rubbats genom

att upplysningsarvet överdrivits. Det individualistiska har kommit att dominera. Indivi

dualismen placerar omedelbar behovstillfredsställelse i högsätet/93 och av denna är kon

sumism en yttring. Den protestantiska sekterism som bidragit till USA:s materiella

överflöd, bär individualism i sitt sköte.294 Den i USA kraftfulla, rättighetsliberala tradi

tionen utpekas som en orsak.295 Många tidiga, liberala tänkare296 liksom senare liberala

moderniseringsivrare297 har föreställt sig alltför personliga relationer som ekonomiskt

skadliga för samhället. Allt annat än atomärt, fristående individer antogs hämma mark

nadsmekanismens rationalitet och oväldiga rättvisa.298 Detta opersonliga ideal har för

ankring i anglosaxisk kultur.299 Mänsklig interaktion formaliseras allt mer i kontrakt.300

Att människan inte längre är en samhällsvarelse tas för givet i denna tradition. Många

har beskrivit nyttomaximerande individer som ett villkor för ett lands industrialise

ring.301 Den puritanska etiken bäddade för individualism. Ökad individualism blev i sin

tur ett skäl till den puritanska etikens gradvisa reträtt.

291 Giddens, Anthony, The Transformation oflntimacy. Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies,
Cambridge: Polity Press 1992, s. 96ff., 137; Bauman, Zygmunt, Postmodern Ethics, Oxford: Blackwell
Publishers 1993, s. 240-4; Bauman, Zygmunt, "Från pilgrim till turist", s. 24-27, 33f.
292 Tönnies, Ferdinand, a. a., s. 9- 104.
293 Fromm, Erich, a. a., s. 164ff.
294 Fukuyama, Francis, a. a., s. 293f.
295 Ibid, s. 284ff., 315f.
296 Granovetter, Mark, "Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness" (1985), i
Granovetter, Mark och Swedberg, Richard (utg), The Sociology o/Economic Life, Boulder Col: Westview
1992, s. 55ff.
297 Fukuyama, Francis, a. a., s. 65f.
298 Boltanski, Luc och Eve Chiapello, a. a., s. 197. En puritanskt influerad tänkare som Hume ansåg att
just att människor lika gärna gör affärer med okända än människor vilka står dem nära, är ett tecken på
affärers fredsskapande (Hayek, Friedrich, Det stora misstaget: socialismens felslut, s. 65 om Humes åsikt.)
Att kommers lyckades bryta genuina barriärer skulle höra till affärsverksamhetens fördelar.
299 Hampden-Turner, Charles och Fons Trompenaars, a. a., s. 245, punkt 2.
300 Maine, Henry Summer, Ancient law, its connection with the early history o/society and its relation to
modern ideas, London: John Murray 1907, s. 174,319.
301 Lindqvist, Mats, a. a., s. 77f.
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Övergången från sparsamhet till konsumism i protestantiska länder

Borgarklassen upprätthöll under några sekler protestantiska dygder och steg tack vare

dessa uppåt i samhällshierarkin. Blygsamhet tjänade till att distansera sig från vad man

gärna utmålade som en dekadent aristokrati.301 Enligt 1600-talsteologen John Wesley

vann puritaner rikedom tack vare sin mora1.303

Enligt Simon Schama försatte rikedomen den nya, rika medelklassen i den

problematiska belägenheten att inrätta ett liv i rikedom i överensstämmelse med den

asketiska etik de förordat och byggt sin förmögenhet på.304 Många ville skörda frukterna

av den seger som uppnåtts med hjälp av asketism. Den traditionella, puritanska andan

uppfyllde näringsidkare och allmänhet under sekler, men är idag inte karakteristisk för

västerlandet.305 Fysiken lär oss att varje kraft alstrar en motkraft och Hegel har beskrivit

hur motsatser ofta följer på varandra.306 Den onaturliga återhållsamhet och känslofient

lighet som kalvinistiska och puritanska rörelser under lång tid hade predikat bäddade

för en senkommen motreaktion, i form av hedonism och sensualism.307 Puritansk askes

vändes till konsumism.308 Lika lite som sirenerna lät tysta sin sång bara för att Odysseus

surrade fast sig vid skeppsmasten, upphörde materialismen ljuda sina förföriska klanger

i öronen på puritaner endast som en följd av att dessa hade iklätt sig sparsamhetens

kyskhetsbälte. Nu är finansiella aspekter av affärslivet framträdande; varvid pengar hyl

las och hymlas inte kring. Denna materialism och hedonism hotar allt vad asketism

heter. Den protestantiska etiken är med avseende på produktionen motpol till konsu

mismen. Medan den förra främjade en ökning av utbudet, betonar den senare efterfrå

gan. Konsumism efterträder produktivism.309 Allt fler upptar sin tid med frågan längs

vilka linjer Särimner skall styckas. Denna konsumistiska attityd avviker från tidiga in

dustriidkares asketism. Efterkrigstiden innebar en hedonistisk revolt mot traditionell

302 Landes, David S., a. a., 1958, s. 38; Hurd, Madeleine, a. a., s. 619.
303 Weber, Max, "Die Wirtschaftsethik der Weltre1igionen - Vergleichende religionssoziologische Versu
che", s. 532.
304 Schama, Simon, a. a., s. 378-381.
30S Hur värderingsförändringar påverkat den protestantiska arbetsetiken framgår av Rose, Michae1, a. a., s.
41-106.
306 Hege1, Georg Wilhelm Friedrich, a. a., s. 50-157 och 167-184.
307 Se även Campbell, Colin, The Romantic Ethic and the Spirit ofModern Consumerism, s. 74, 107.
308 Bell, Danie1, The culturai contradictions ofcapitaiism, London: Heinemann 1976, s. 71f.
309 Peabody, Dean, a. a., s. 88f.; Bauman, Zygmunt, Work, consumerism and the new poor, s. 24, 26f.
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pliktmora1.31o Under efterkrigstiden har arbete blivit allt mindre betydelsefullt för

svenskar för att ge innehåll åt livet.311 Institutioner som burit samhällets traditionella

värden och moral har ytterligare marginaliserats.

Den sparsamhet puritanerna gynnade har i västerlandet ersatts av konsu

mism. Sparandet i USA har sjunkit stadigt alltsedan 1970-talet.312 Över hela västvärlden

har sparbenägenheten avtagit väsentligt. Arbetets tilltagande produktivitet har givit

möjlighet till ökad fritid och konsumtion, och till synes minskat behovet av sparande.

Allt fler är arbetslösa, medan allt färre tillverkar. Under vårt sekel har arbetstiden

minskat avsevärt. Efter det andra världskrigets slut bestämde den svenska socialdemo

kratin att en skördetid stundar och en materialistisk livskänsla sanktionerades. Liknan

de skedde i andra länder i västerlandet.

I det överflödssamhälle som föddes på 1950- och 60-talen ifrågasätter

många behovet att spara eller arbeta hårt.313 Breda lager av befolkningar oroades för

kanske första gången i världshistorien inte över någon knapphet, varken i det egna hus

hållet eller i samhällsekonomin.314 Den materiella framgång som följde på puritanismen

hotade den puritanska etikens grundvalar. Kapitalismens framgångar vingklippte dess

värdefundament. Triumfen banar väg för sin egen undergång, genom att förtära sina

egna värdegrunder. På lång sikt kan bortfallet av borgarklassens asketism hota det mate

riella välstånclet.315 Mer troligt är ändå att en ny mentalitet röjer mark för en ny sorts

ekonomisk utveckling.316

I ekonomins centrum hamnar, istället för vad individen producerar, de

310 Ambjörnsson, Ronny, Mansmyter, james Bond, Don Juan, Tarzan och andra grabbar, Stockholm: Ord
front 1999 (1990), s. 33f. se även 17-24.
311 Zetterberg, Hans L. m. fl., a. a., s. 25ff.
312 Figur i Soros, George, The crisis ofglobal capitalism, open societyendangered, London: Little, Brown
1998, s. 131.
313 Jfr. Bell, Daniel, The cultural contradictions ofcapitaiism, s. 75.
314 Se Inglehart, Ronald, The silent revolution: changing values and political styles among Western publics,
Princeton, N.J.: Princeton U.P. 1977, s. 21ff och 137 och Inglehart, Ronald, Culture shift in advanced
industrial society, Princeton, N.J.: Princeton University Press 1990, s. 66-103 om att befolkningar alltifrån
1950- och 60-talen inte upplevde sig leva under knapphetens stjärna.

Inte endast asketism, utan även pessimism bidrar till högt sparande. Kalvinismen var
såväl asketisk som dyster. Även det motsatta sambandet att optimism ger upphov till konsumtion är
giltig.
315 Hirsch, Fred, Social limits to growth, Cambridge, Mass.: Harvard U.P. 1976, s. 170 och 176f.
316 En tänkbar sådan ny mentalitet framgår av Boltanski, Luc och Eve Chiapel1o, a. a., s. 154-189.
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konsumtionsobjekt i vilka individen kan utrycka sin individualitet.317 Bourdieu konsta

terade redan 1979: "La nouvelle logique de l'economie substitue ala morale ascetique de la

production et de l'accumulation, fondee sur l'abstinence, la sobriete, l'epargne, le calcul, une

morale hedoniste de la consommation,fondee sur le credit, la depense, la jouissance.,,318 Nu-

tiden vänder sig bort från modernitetens rationalism. Modernitetens instrumentella

inställning till handling övergår i överflödets samhälle till expressivitet.319 Instrumental

betoning av gemensam nytta avlöses av expressiva inslag i människors livsföring och

attityd til1livet, och utgör en motsats till tidiga industriidkares asketism. Enligt sociolo

gen Gerhard Schulze blir det allt mer av upplevelserationalitet.32o Med Schulzes ord är

upplevelserationalitet, Erlebnisrationalität: "1 ... I die Funktionalisierung der äufleren

Umstände fur das Innenieben" .321 Överflöd blev vårt samhälles kännetecken, varefter

intresset för materiell utveckling så sakteliga avtar. 322 Då ett samhälle industrialiserats

tappar allt fler grupper intresse för materiell utveckling och dess produkter.323 Under

denna utveckling föröds puritanska värderingar.324 Allt fler anställda vill få ut något

personligen av arbetet; inte endast något materiellt och söker hellre självförverkligande

än blir en kugge i ett maskineri. Underhållningsvärden har även slagit igenom i analys

av värdepapper. Att en aktie är "död" anses ogynnsamt; och kan i en analys anges som

ett skäl att inte köpa värdepappret ifråga.325

En katalysator för att ersätta den protestantiska arbetsetiken med en kon-

317 Försörjningsvärderingar lämnar plats för värderationalitet. (Zetterberg, Hans L. m. fl., a. a., s. 34) In
dustriell produktion har gjort sådana ickeindustriella val möjliga. Industrialismens triumf banar sålunda
väg för sin undergång. Samma process från yttrevärldsvärderingar till upplevelsevärderingar skedde under
romarrikets första århundraden efter Kristi födelse till följd av just en massiv ökning av materiell välfärd.
(Ibid, s. 37ff.)
318 "Ekonomins nya logik ersätter den asketiska moralen av produktion och ackumulation som grundades
på återhållsamhet, nykterhet, sparande och kalkylering, med en hedonistisk konsumtionsmoral grundad
på krediter, utgifter och njutning." (egen övers.) Bourdieu, Pierre, La distinction: critique sociale du juge
ment, Paris: Ed. de minuit 1979, s. 356.
319 Taylor, Charles, The ethics ofauthenticity, Cambridge, Mass.: Harvard Univ. Press 1992, s. 61-67.
320 Schulze, Gerhard, a. a., s. 33ff, 257f. och Taylor, Charles, Sources ofthe Self, s. 374. Sålunda har inne
börden av att vara konstnär under slutet av 1900-talet förändrats från att vara en person som tillverkar
objekt, till någon som skapar upplevelser.
321 Schulze, Gerhard, a. a., s. 35. "Upplevelserationalitet, att göra de yttre omständigheter till ett medel för
det inre livet." (egen övers.)
322 Ibid, s. 54-58. Sålunda blir produktion mindre materiell, väger mindre. (Kelly, Kevin, a. a., s. 10-13)
323 Inglehart, Ronald, The silent revolution: changing values and politicalstyles among Western publics, pass
SIm.

324 Peabody, Dean, a. a., s. 88f.
325 Matteus Fondkommission, Månadsbrev från Matteus, juli 2000, s. 11.
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sumistisk etik var den engelska, romantiska etiken som rättfärdigade självbespegling och

prydande av livssfären med köpta ting som utsträcker den egna individen.326 Viljan till

expressivitet, att uttrycka det individen bär inom sig, strider mot puritanismens under

tryckande av det inre.327 Utlevelse kom med inspiration från Freud att hyllas under

1900-talet.328

Såväl producenter som utagerande konsumenter bidrar till att arbetslivet

subjektiveras i överflödssamhället. Puritanismen förhindrade glädje på arbetstid. Det

materiella överflödet har möjliggjort konsumtion för annat än överlevnad och stereoty

pa statusmönster. Det materiella blir mindre intressant och försörjningsvärderingar som

prioriterar överlevnad mindre frekvent förekommande. 329 Detta banar enligt Ronald

Inglehart väg för postmaterialism.330 Många prioriterar en tävlan i arbetslivet son1 har

mer expressiva mål än överlevnad och ackumulation av kapital. Människors vilja att

uttrycka sin personlighet i yrkesverksamhet expanderar på bekostnad av deras benä

genhet att följa traditionella karriärvägar.331 Industrikapitalismens standardisering av

produkter har under senare decennier ersatts av mer individualiserade produkter. Före

tag har vänt sig till konsumenterna och allt mer avpassat sin produktion till efterfrågan

och livsstil. Det sätt T-forden tillfredsställde massans likriktade önskan om materiell

välfärd är ett minne blott. Ekonomiska aktörer söker allt smalare segment för sin pro

duktion.332 En eftermodern människa söker allt fler och ständiga nyheter att spegla sin

personlighet i.333 Hon skiljer ut sig från mängden med hjälp av smala, nischade produk

ter, utformade alltefter individers efterfrågan. Narcissistisk konsumism ersätter kvanti-

326 Campbell, Colin, The Romantic Ethic and the Spirit ofModern Consumerism, s. 77-95, 173-227.
327 Taylor, Charles, a. a., s. 374.
328 Freud, Sigmund, a. a., s. 18-34, 43-99; Fromm, Erich, a. a., s. 164ff.
329 Zetterberg, Hans L. m. fl., a. a., s. 34. Försörjningsvärderingar innebär en uppsättning värderingar, där
människor prioriterar vad som krävs för att överleva på kort sikt.
330 Om postmateriella värderingar se Inglehart, Ronald, a. a., passim; Inglehart, Ronald, Culture shift in
advanced industrial society, s. 66-103 och Pettersson, Thorleif, a. a., s. 12-37. Postmaterialister ger hellre
ballongflygningar än serviser i bröl1opspresent. Till skillnad från den tidslösa dikotomin mellan inre
världsvärderingar och yttrevärldsvärderingar uttrycker det postmateriella i sig en rörelse i tiden. Postma
teriella värderingar ersätter materiella värderingar. Detta gäller inte nödvändigtvis begreppsparet inre
och yttrevärldsvärderingar, även om inrevärldsvärderingar verkar bli allt mer förekommande; en utveck
ling som överensstämmer med att postmateriella värderingar blir allt vanligare på materiella värderingars
bekostnad.
331 Norberg, Peter, "Förändrade mentaliteter", Svensk Tidskrift, nr. 4, årg. 86, 1999, s. 31-34.
332 Boltanski, Luc och Eve Chiapel1o, a. a., s. 533ff.
333 Bauman, Zygmunt, Work, consumerism and the new poor, s. 25.
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tativ, kollektiv konsumism.334 Människor tillägnar sig mer komplexa konsumtionsstra

tegier. Individualiserade produkter efterfrågas och sedan även miljöansvar och god etik

från tillverkande företag. Statustänkande försvinner inte genom att det immateriella

träder i det materiellas ställe, utan innehav av immateriella tillgångar får status. Ett n~er

miljövänligt leverne väljs av många människor då de får råd därtill, vilket flertalet i väs

terländska överflödssamhällen också har. Postmateriella värderingar ifrågasätter det

moderna affärslivets materialistiska praktik och banar väg för ett efterindustriellt när

ingsliv. I vår allt mer postmateriella tid är det mindre opportunt än tidigare att uttrycka

sin vilja att göra karriär. Finansmänniskor tillhör dock de många som ändå vill göra

karriär.

Vilja till utlevelse går på tvärs med Elias beskrivning av civilisationsproces

sen. Enligt denna teori har gränser för vad som uppfattas som normalt blivit snävare i

det moderna samhället.335 Personer undviker att uttrycka individuella intressen eller att

på annat sätt utlämna sig själva. Många väljer att begränsa uttrycken och förborgar

känslor inombords.336 Den som visar entusiasm gör sig sårbar i ett samhälle där dämpade

impulser är norm.

Den protestantiska etiken i ekonomisk vetenskap

Adam Smith, David Hume och andra skotska tänkare från i700-talet bar på en puri

tansk mentalitet som de förde in i sina arbeten i nationalekonomi. Denna klassiska na

tionalekonomi överlämnade en implicit, puritansk moral till modern nationalekono

misk forskning. 337 Ekonomisk vetenskap har anglosaxiska rötter med en etisk grund av

sparsamhet och viktoriansk ordentlighet. Företagsekonomisk vetenskap hyllar en puri-

334 Lasch, Christopher, Den narcissistiska kulturen, passirn; Campbell, Colin, a. a., s. 137 och Campbell,
Colin, "Character and Consumption", s. 37-48 om narcissistisk konsumtion. Konsumtion blir bärare av
mer mångdimensionella värderingar som miljö och stil.
335 Elias, Norbert, Ober den Prozefl der Zivilisation: soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen,
Bd. 1,s. 102, 192.
336 Ibid, s. 108
337 Kauder, Emil, "The retarded acceptance of the Marginal Utility Theory", The Quarterly Journal of
Economics, nr. 5, vol. 67, 1953, s. 564-569 och Kauder, Emil, A History ofMarginal Utility Theory, Prince
ton NJ: Princeton University Press 1965, s. 7-11. Kauder beskrev en puritansk och en thomistisk tradi
tion inom nationalekonomisk vetenskap. Nationalekonomi har under 1900-talet verkat inom den puri
tanska traditionen, även om allt religiöst patos försvunnit.
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tansk, amerikansk moral. 338 Detta puritanska arv har varit, och är fortfarande framträ

dande inom affärslivet. Denna etik har överlevt i en förvisso sekulariserad version, löst

från sina religiösa rötter.

Den antimetafysiska tidsanda, som Axel Hägerströms värdenihilistiska

ideer var del av, bidrog till att nationalekonomisk vetenskap, som ger näringslivet legi

timitet och en ideologisk bas, rensade ut etik och värdeomdömen.339 Detta skedde ge

nom det neoklassiska genombrottet. Vattentäta skott mellan ekonomi och etik blev en

konsekvens av den ekonomiska liberalismen.34o Liksom Hägerström, uteslöt national

ekonomin etik och värdeomdömen, som inte tycktes vara omedelbart verifierbar.341

Sådana är svåra att kvantifiera och klassades som ovetenskapliga i det förra sekelskiftets

positivistiska tidsålder. En liknande åsikt förekommer bland anställda på finansmarkna

der. 342

Adam Smith och andra tidiga nationalekonomer hyllade puritanska dyg

der och bildade en gammal liberal sparsamhetslinje. Den flitens och sparsan1hetens ve

tenskap som Smith gjorde sig till språkrör för, löpte som en röd linje genom brittisk

nationalekonomi. Sparsamhet angavs länge vara ett villkor för ett lands rikedom. Under

vårt sekel har John Maynard Keynes och nationalekonomer i dennes efterföljd samt

politiker framhållit, att istället konsumtion i många situationer är samhällsekonomins

drivkraft.343 Keynesianismen fick fäste i politiken och har påverkat människors kon

sumtions- och sparmönster. Keynes multiplikatoride att hög konsumtion i många fall

skulle befordra ekonomisk tillväxt är i den ekonomiska doktrinhistorien något enastå

ende. Tidigare har sparsamhet alltid ansetts vara att föredra. Politiker och nationaleko-

338 Gustafsson, Claes, a. a., s. 50f.
339 Om hur verkligheten anpassas till modeller se Lutz, Mark A. och Kenneth Lux, Humanistic economics:
the new challenge, New York, N.Y.: Bootstrap Press 1988, s. 52f. om hur Marshall medvetet avstod från
att beakta sådant som inte kunde kvantifieras i modeller.
340Fox, Alan, Beyond contraet: work, power and trust relations, London: Faber and Faber 1974, s. 161-167
och Sen, Amartya, On Ethics and Economics, Oxford: Basil Blackwe111987, s. 7f.
341 Ibid, s. 7f. om nationalekonomins förlust av sina etiska grundvalar.
342 McHugh, Francis P., "An Ethic of Financial decision-making", i Frowen, Stephen F. och Mchugh,
Francis P. (utg.)., Financial Decision-Making and Moral Responsibility, Houndmills: St. Martin's Press 1995,
s.233.
343 Keynes, John Maynard, "The General Theory of Employment, Interest and Money" , The collected
writings ofJohn Maynard Keynes, vol. 7, London: Macmillan: New York: Cambridge U.P. for the Royal
economic society 1973 (1936), s. 358-371.
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nomer upphörde att mana till sparsamhet.344 John Maynard Keynes uppvisade i sin The

General Theory ofEmployment, Interest and Money från 1936 sitt förakt för sparande i

synnerhet i stor skala.345 1950- och 60-talen var i hela Nordeuropa och andra västländer

exceptionella tillväxtperioder.346 Denna tid innebar genombrottet för Keynes konjunk

turteorier. Rekordårens pensionsreform ATP byggde explicit och andra ambitiösa väl

färdsprojekt implicit på oavlåtligt hög tillväxt.

Att Keynes ideer fick genomslag under efterkrigstiden var symptomatiskt

för en tid av överflöd, då många förleddes att tro att hög konsumtion var liktydigt med

välstånd. Länder med hög konsumtion är oftast även rika länder, men orsakssambandet

är snarast det omvända. Keynes var kortsiktig och framhävde, utan tanke på de efterle

vande: "Now 'in the long run ' this [way ofsummarizing the quantity theory ofmoney} is

probably true.... But this long run is a misleading guide to current affairs. In the long run we

are all dead. "347 Även nationalekonomisk forskning i Keynes efterföljd kom att få en

kortsiktig inriktning, medan den klassiska nationalekonomin ägnade sig åt analys på

längre förlopp. Det förhållande att Keynes och keynesianer fokuserade på efterfrågan

skänkte vetenskaplig sanktion åt en ny livsstil. Livsstilsinspiration kom även från den

amerikanska konsumismen, vilken är äldre än den europeiska.

Den protestantiska etiken trängdes ut och då denna varit central i vår kul

tur hotades även etik i bred mening. Den moderna kapitalismen saknar idag den mora

liska grund som hörde till dess puritanska begynnelse. Den protestantiska etikens

reträtt inom ekonomisk vetenskap har fått verkningar på ekonomisk mentalitet

344 Hayek, Friedrich, Det stora misstaget: socialismens felslut, s. 79 och Buchanan, James M.,
"Skuldfinansieringens moraliska dimension" (eng orig 1985), i Maktens gränser, Stockholm: Ratio 1988, s.
89ff.
345 Keynes, John Maynard, a. a., s. 375f.
346 Aukrust, Odd, "Vekst og fluktuasjoner i Nordens 0konomi", i Norden förr och nu: ett sekel i statistisk
belysning: nordiskt statistiskt samarbete 1889-1989, 18:e Nordiska statistikermötet: K0benhavn: Nordiska
statistiska sekretariatet: Stockholm: Allmänna för!. 1989, tabell, s. 52.
347 Keynes, John Maynard, "A tract on monetary reform", The collected writings ofJohn Maynard Keynes,
vol. 4, London: Macmillan: New York: Cambridge U.P. for the Royal economic society 1971 (1923), s.
65 om Keynes betoning av korta perspektiv. Se North, Douglass C., Institutions, institutional change, and
economic performance, s. 55f. om den önskvärda långsiktighet som uppstår i spel som saknar slut.
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Rester av den protestantiska etiken

Förändring av mentaliteter sker långsamt. Ännu består nationella skillnader i attityder

till arbete. 348 Rester av protestantisk etik ger fortfarande ett fundan1ent för ekonomisk

praktik i västerlandet. Den puritanska etiken har emellertid förändrats alltsedan sin fö

delse och ser annorlunda ut i vår sekulariserade era.

I samtidens näringsliv avspeglar sig inte längre den flit och sparsamhet

som hörde till det industriella genombrottets etik.349 Däremot kvarstår hederlighet i

affärslivet lika väl som annorstädes. Även ärlighet är fortfarande en högt avhållen dygd

bland svenskar.350 Ännu idag söker många att i sin yrkesverksamhet visa den framgång

som puritaner i alla tider tolkat som ett tecken på att tillhöra Guds utvalda. Den status

som framgång och hög inkomst ger, är ett tecken på en profan frälsning. Att arbeta och

ansamla en förmögenhet har kommit att åtrås för fenomenets egen skull, som vore det

en kallelse; det vill säga en simulation av den ursprungliga, protestantiska etiken.351

Förslag till förklaringar av den protestantiska etikens tillbakagång under

1900-talet utgör alla pusselbitar i sökandet efter varför denna anda eroderat. Dessa skäl

låter sig inte kondensera ned till en enskild, dominerande faktor. För att förstå värde

förskjutningen krävs istället att olika aspekter överlagras. Denna expose visar att en

företeelse alltifrån sitt ursprung bär inom sig dels fröet till sin egen utvecklingsgång från

födelse till död, dels att också externa faktorer utövar ett inflytande. Till de interna för

klaringsfaktorerna räknar vi att den protestantiska etiken utgjorde en överdrift i histo

rien, som inbjöd till bakslag. Till externa faktorer hör här välfärdsstaten, själva välfär

den och ökad individualism. I mångt och mycket har även de externa faktorerna själva

den protestantiska etiken att tacka för sin expansion. Protestantisk etik bidrog till den

västerländska kapitalism som väckte krav på en välfärdsstat. Den protestantiska etiken

innefattar en ökad individualism. I gengäld kan den protestantiska etikens död endast

förstås mot bakgrund av att reformatörerna hyllade individens ansvarstagande. Väster-

348 Dämpning av existerande variation paras med nybildningar av olika beteendemönster.
349 Se Segal, Gerald, a. a., s. 317ff. om ingredienser i en etik för materiellt uppåtstigande.
350 Lindgren, Mats, (utg.), Vad svenska folket tycker ·95. En uppslagsbok med över 600 svenska åsikter och
värderingar, Uppsala: Konsultförlaget 1995, s. 275 och 362.
351 Se Baudril1ard, Jean, Simulacres et simulation, Paris: Galilee 1985, passim, om att kulturfenomen ofta
simuleras under postmodernismen.
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ländsk kapitalism har spätt på sekulariseringsprocessen och ställt individen framför kol

lektivet. Även till synes externa faktorer kan återföras till frön som såddes av den pro

testantiska etiken själv.

Det kalvinska kyrkorummet och realtiden

En arbetssökare kan tilltalas estetiskt av det objekt som arbetsplatsen utgör. 352 Individer

dras samman till en kultur genom att de kommer från olika håll men lockas av vad ett

företag och en näring utstrålar. Alldeles oavsett on1 arbetsplatsen sammanfogar de an

ställda genom att ett social tryck är verksamt, ger ett företag och dess traditioner de

anställda en gemensam mentalitet. Med Tony Hiss ord: "The places where we spend our

time affect the people we are and can become. These places have an impact on Dur sense of

self, our sense ofsafety, the kind ofwork we get done, the ways we interact with other people

[ ••• ]"353 Finansmarknaden bildar en iögonfallande renhet. Både som global struktur och

som enskilda arbetsplatser bidrar den till upplevelsen aven tomhet på mer komplexa

företeelser än siffror. Handlarrummet är kalt och analytiskt. Det enda som fångar ögo

nen är datorer och telefoner, vilket liknar den kalvinistiska kyrkobyggnadens brist på

dekoration. De viktigaste noderna i det globala, finansiella nätverket är som sagt också

främst belägna i protestantiska - oftast kalvinistiska - länder.

Från Aristoteles och framåt har rummet i västerländskt tänkande blivit allt

mer abstrakt.354 I vår tid gör informationsteknikens tilltagande betydelse rummet mer

abstrakt. 355 Rummet töms på kroppslighet.356 Ju skickligare vi blir på att beskriva och

förstå det immateriella och osinnliga, desto mer infogar vi immateriella artefakter i vår

värld och desto mer immateriell blir vår värld. Den sinnliga världen försvinner. Det

simulerade ersätter det reella.357

En gång i tiden fick bankirdynastin Rotschild ett tidsövertag i marknadens

352 Ramirez, Rafael, Towards an Aesthetic Theory ofOrganization, Ann Arbor, MI: UMI 1987, passim.
353 Hiss, Tony, The experience ofplace, New York: Vintage Books 1991, i Garreau, Joel, Edge city: life on
the new frontier, New York: Anchor Books, 1992 (1991), s. 391.
354 Casey, Edward S., The Fate ofPlace - A Philosophical History, Berkeley: University California Press
1997, s. x H. och 333.
355 Mitchel1, William J., City ofbits: space, place, and the infobahn, Cambridge, Mass.: MIT Press 1995,
passim; Etcheverrla, Javier, Telepolis, Barcelona: Ediciones Destino, 1994, s. 22-31 och 141-151.
356 Larsen, Svend Erik, a. a., s. 28 och 30-36.
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kamp, då han använde sig av brevduvor för att snabbare förmedla finansiell informa

tion.358 Nu kan bråkdelar aven sekund vara avgörande för att kunna hålla sig vid front

linjen. En standardiserande samtidighet utplånar tidsskillnader över jorden. Kapitalflö

den vidkänns inte som människor och varor några nations- eller kulturgränser. Finansi

ellt kapital rör sig allt snabbare, i realtid över nationsgränser, för att stabilisera eller de

stabilisera vad som till namnen ännu är nationella valutor och finansmarknader, och ger

även nationella ekonomier en liknande impuls. Följdverkningar fortplantar sig direkt

över jorden, med en tryckvåg som sakta avtar, i takt n1ed att nyheter når områden som

inte direkt omfattas av händelsen. Detta är ett led i den moderna nivelleringen av tids

dimensionen,359 liksom gaslyktans sken gjorde stadsbon immun mot naturens växling

mellan dag och natt.

Alltid finns någon aktiemarknad öppen för globala investerare som vill

kunna agera när som helst på dygnet. Enskilda aktiemarknader utsträcker sakta men

säkert sina öppettider.360 En gemensam, global finansmarknad slingrar sig likt Mid

gårdsormen kring jordklotet. Den investerare som önskar hålla sig ajour med börsut

vecklingen över hela jorden förlorar känslan av dygnet som går. Timmarna gjuts sam

man till en enhet. Att vara medveten om globala händelser är ett villkor för framgång

även på en enskild börs. I synnerhet gäller detta mindre eller medelstora marknadsplat

ser som Stockholmsbörsen, vilka till stor del styrs av utländska börser och andra inter

nationella faktorer. Den internationella aktiemarknadens obegränsade öppettider bidrar

tillsammans med att flöden av händelser på börser är sammanlänkade i en löpeld i real

tid över jorden, till att upplösa den moderna, linjära tidsuppfattningen. Med sociologen

Manuel Castells ord" The space offlows...dissolves time by disordering the sequence ofevents

357 Virilio, Paul, Synsmaskinen, K0benhavn: Politisk revy 1989 (fr. orig. 1988), s. 128-133.
358 Dreman, D., Contrarian Investment Strategy, New York: Random House, 1979, s. 3.
Lejeune, Robert, "False Security: Deviance and the Stock Market" , i Adler, Patricia A. och Peter Adler
(utg.), The Social Dynamics ofFinancial Markets, Greenwich, Conn.: JAI Press, 1984, s. 175 och Chernow,
Ron, a. a., s. 33.
359 Castells, Manuel, The Information Age, vol I, Oxford: Blackwell, 1996, s. 434-437.
360 Typisk är Stockholmsbörsen som under 1990-talet nästan fördubblade sitt öppethållande och dessutom
uttryck sitt långsiktiga önskemål att avsluta börshandeln först 22.00. Olika marknadsplatser sammanflätas
och blir allt mindre av fristående entiteter och allt mer integrerade noder i ett globalt, finansiellt nätverk.
Genom att välja att låta överlappa handeln på andra börser förlorar mindre börser självständighet. Stock
holm vill som så många andra täcka den tid handel pågår på de dominerande New York-börserna.
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and making them simultaneous, thus installing society in an eternal ephemerality."361

Reformatorn Calvins kala kyrkorum kan tjäna som sinnebild för det skal

av finansiella flöden som inkapslar jorden. En kulturs uppfattning och utformning av

rummet är ett av de mer pregnanta uttryck kulturens väsen tar sig.362 Kalvinismens

rumsuppfattning är i jämförelse med det medeltida, katolska kyrkorum han reagerade

mot ikonoklastisk. Calvin förbjöd bilder i kyrkorna och lät sina anhängare avlägsna all

utsmyckning. 363 Alla avbildningar skulle tas bort från kyrkorummet, varigenom indivi

dens gudsupplevelse ansågs förmedlas direkt. Födelsen av det kalvinska kyrkorummet

innebär att kyrkorummet lyfte sig ur den lokala kontexten och verkligheten. Religions

vetaren Mircea Eliade har beskrivit "Der geometrische Raum läBt sich nach jeder Richtung

teilen und abgrenzen, aber aus seiner Struktur ergibt sich keine Orientierung. "364 Den kal

vinistiska kyrkobyggnaden är en ren och effektiv byggnad för avsakraliserad religion.

Vid en jämförelse tröttar prålet i grekisk-ortodoxa, eller motreformationens barocka

kyrkor. Kalvinismens kyrka är istället lika universalistisk som flygplatser och andra

uttryck för ny arkitektur som övernationella eliter föredrar, och avspeglar modernitet i

ren form. 365 De kalvinska prästerna avlägsnade allt utanverk som ansågs distrahera en

persons upplevelse av Gud. En vidlyftig kyrkointeriör ansågs parasitera på individens

strävan efter Gud och att likna Gud, samt den gudi behagliga strävan efter materiell

framgång. De fria samfundens möteslokaler blev minst lika tömda på religiösa symboler

som kalvinistiska kyrkor.366

Inte heller vårt lutherska land saknade renhetsiver. Under i600-talets lut

herska ortodoxi i Sverige genomfördes ikonoklastiska angrepp mot avbildningar. De

under det sena i800-talet allt mer populära väckelserörelserna skydde på kalvinistiskt

361 Ibid, s. 467.
362 Spengler, Oswald, Der Untergang des Abendlandes - Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte, Bd. I,
s.220-236.
363 Andn?n, Åke, a. a., s. 337, Schama, Simon, a. a., s. 341 och Mumford, Lewis, Människans villkor,
Stockholm: Kooperativa Förbundet 1947 (eng. orig. 1944), s. 195, 199.
364 Eliade, Mircea, Das Heilige und das Profane. Vom Wesen des Religiösen, Hamburg: Rowohlt 1957, s. 14.
365 Castel1s, Manuel, a. a., s. 417; Hylland Eriksen, Thomas och Runar D0ving, In limbo: Notes on the
culture ofairports, Paper presented at the workshop "The Consequences of globalisation for social
anthropology" EASA Conference, Prag 1992, http://www.sv.uio.no/-- geirthe/Airports.html, 1996,
nedladdad 15 oktober 1999 om att flygplats- hotell- och annan arkitektur som är universalistisk och av
speglar modernitet i ren form.
366 Om kväkares bönehus se Weber, Max, "Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen - Vergleichende reli
gionssoziologische Versuche", s. 525
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vis avbildningar. Bildförstörelsen i Sverige under 18aO-talet är en indikation på ett ge

nom bland annat väckelse tilltagande inslag av puritanism. Selma Lagerlöf skildrade ett

sådant tilltag i Gösta Berlings saga.367 "Inga bilder störde mer den inre betraktelsens ro."

som Selma Lagerlöf uttryckte det.368 Själva den lutherska reformationen kan ses som en

evakuering, tömning av det katolska.369 Först under 1700-tal vitkalkades dock svenska

kyrkor rena från medeltidskyrkans bilder. Direkt återverkan från reformationen på den

kyrkliga konsten i Sverige är däremot svår att upptäcka.370 Den i Sverige dominerande

lutherdomen innebar ett mindre brott mot traditionen, än kalvinismen. Luther före

skrev till skillnad från kalvinismen inget bildförbud.371

Likaså skiljer sig tonläget i det kala, analytiska rum som karakteriserar In

ternet-handel på finansmarknader, från den högljutt, delvis anarkistiska stämning som

karakteriserar traditionella börser med muntligt utrop av order och transaktioner.372 På

kontoret hos en Internet-fondkommissionärer är det tyst och inte särskilt stressigt. I

enlighet med informationsteknikens algoritmer etableras en torr rationalism i arbets

klimatet.

Kring jordgloben flätas ett tomt skal av otaliga finansiella realtidsflöden

utan fysisk påtaglighet. Information och kapital slussas över jordklotet och materialise

ras ofullständigt, och blott tillfälligt på datorskärmar på olika ställen över jorden, utan

att avsätta några spår i de territorier kapitalflödet passerat. Konkret existerande företag

reduceras till vad som i den finansiella begreppsvärlden är det vinstdrivande företagets

och all näringsverksamhets urform; nyckeltal, siffror. Den puristiska reduktionismen är

här lika påtaglig som inom kalvinismen. Båda klär av sin föregångare. Kalvinismen klär

av katolicismen, och finanskapitalismen industrikapitalismen. I det förra fallet försvin

ner den tidigare katolska kyrkobyggnadens utsmyckning, för att lämna plats för ett kalt

367 Lagerlöf, Selma, Gösta Berlings saga, Stockholm: Bonniers 1933 (1891), s. 279-285.
368 Ibid, s. 283. Detta bildstormande försiggick även i det lutheranska Sverige, trots att Luther inte var lika
ikonoklastisk som Calvin.
369 Ödman, Per-Johan, a. a., vol. I, s. 84-87.
370 Hamberg, Per Gustaf, "Vasatiden och den karolinska tiden", i Sandström, Sven (utg.), Konsten i Sveri
ge, Stockholm: Norstedts, 1994 (1974), s. 318.
371 Wingren, Gustaf, a. a., s. l18f.
372 Se Abolafia, Mitchel Y., "Structured Anarchy: Formal Organization in the Commodities Futures
Market" , i Adler, Patricia A. och Peter Adler, The Social Dynamics ofFinancial Markets, Greenwich, Con
necticut: JAI Press, 1984, s. l44f. om den högljutt, delvis anarkistiska stämning som karakteriserar tradi
tionella finansmarknader med muntligt utrop.
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kyrkorum snarare än en kyrkobyggnad. I det andra reduceras industrikapitalismens

grundkategorier, företagets anställda, maskiner och fabriker, vilka får ge vika inför de

rena siffrornas tvingande makt.

Protestantismens misstro mot hierarkier och i synnerhet katolicismens hi

erarki av uttolkare; präster och påve återkommer i det anglosaxiskt-puritaniska, aktie

ägarvärdesvänliga företagets organisationsstruktur. 373 De latinska länderna var i allt vä

sentligt statiska, hierarkiska och inte mottagliga för utveckling. Åtminstone sedan in

dustrialismens inträde och in i våra dagar är protestantiska länder oftast mer ekono

miskt framgångsrika än katolska, vilket är anmärkningsvärt inte minst mot bakgrund

av ofta kärvare naturbetingelser. 374

Den allt viktigare finansanalytikern föredrar lättanalyserade entiteter

framför komplicerade företagsstrukturer, konglomerat och korsägande. Finanspersoner

tilltalas av avskalade siffror. Reduktionismens renhet anses garantera saklighet, ärlighet

och rationalitet. Siffror och pengar står för en objektiv och högre sanning bakom den

bedrägligt tingliga ytan av företag och anställda.375 "Ingenting är så klart och enkelt som

en siffra.,,376 Det kvalitativa tros kunna reduceras till det kvantitativa. En marknadsvär-

dering höjs allt som oftast om det som skall värderas finns klart synligt inför analyti

kerns blick. Analytiker föredrar denna apolliniska åskådningsform inriktad på förnuftig

analys och kalkyl. 377 Denna finansmänniskors uppfattning har en källa i utbildning, där

de lär sig att destillera fram den underliggande penningen bakom företagets verksan1

het. 378 Börser är den plats, där sådan reduktion från konkreta objekt till penningen och

373 Useem, Michael, a. a., s. 58-65 om det ickehierarkiska i aktieägarvärdesvänliga företags organisations
struktur.
374 Just dessa sämre betingelser anges av Geert Hofstede som ett skäl till ett behov att nyttja teknik, vilket
i sin tur skapar ekonomisk tillväxt. Sämre betingelser skulle enligt honom vara ett skäl till ekonomisk
framgång. (Hofstecie, Geert, a. a., s. 124) Vad som är av godo i ett produktionsstadium kan mycket väl
förhindra övergången till ett nytt och vara hämmande i ett sådant nytt stadium av produktion. Sålunda
blev rikliga skördar ett hinder för att gå vidare till att tillämpa maskiner. Många tempererade områden
lider av de lättplockade bananernas förbannelse.
375 Hampden-Turner, Charles och Fons Trompenaars, a. a., s. 313; Lindqvist, Mats, a. a., s. 133ff.; Ericson,
Bengt, a. a., s. 54. Analytikers makt tilltar såväl inom fondkommissionärer som utåt i samhället.
376 Weil, Simone, a. a., s. 50.
377 Se Nietzsche, Friedrich, "Die Geburt der Tragödie" , i Werke: kritische Gesamtausgabe, Abt. 3. Bd. 1:
Die Geburt der Tragödie; Unzeitgemässe Betrachtungen I-III: 1872-1874, Berlin: Walter de Gruyter & Co
1972 (1872), passim om det apolliniska.
378 Copeland, Tom; Tim Koller och Jack Murrin, Valuation, measuring and managing the value ofcampa
nies, New York: Wiley 1990 är ett exempel på hur kurslitteratur inom ekonomi företräder denna reduk-
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siffror har drivits längst.379 Flertalet finansmänniskor är relativt omedvetna om de

aspekter av samhället som i deras näring inte anses inte förtjäna att kvantifieras in i

formler och intuitiva resonemang för bedömning av värdepappers värde.

Samtidigt som företagsvärlden infört det marknadsvänliga aktieägarvärdet

på bred front har huvudkontorens arkitektur allt mer kommit att likna den kalvinistis

ka kyrkans överskådlighet. De allt fler företag som bekänner sig till aktieägarvärdets

välsignelse tar bon väggar och låter glas skapa transparens i sina huvudkontor.38o Inom

puritanismen har överblickbarhet och öppenhet hyllats. Att avstå från att pryda sina

bostäder med skylande gardiner är kutym i det av kalvinism inpyrda Nederländerna.

Om gardiner ändå hängs upp, skall de vara genomskinliga. Allt skall visas. 381 Liknande

tabun föreligger i kalvinistiskt färgad religiositet i Sverige. Laestadianer i Norrland för

dömer gardiner och kallar dem Satans kalsonger. Det kalvinska kyrkorummet fyller

även en mer inbäddande funktion. Kalvinismen skänker kapitalisn1en legitimitet och

dygder, en moral, vilket denna dynamiska, kreativt förstörande kraft i sig saknar.

tionistiska metod.
379 Simme1, Georg, Philosophie des Geldes, s. 577.
380 Se Useem, Michael, a. a, s. 62f och 81f.
381 Holmberg, Mats, "Holland har inget att dölja", Dagens Nyheter, 27 september 1998, Söndag s. 3.
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Oel4

En kalvinistisk, en modernistisk och en traditionalistisk idealtyp

Inledning

Här övergår vi från att studera historien till att på ickehistoriskt vis anknyta tillbaka till

intervjuundersökningen och använda idealtyper för att förstå detta material. Den pro

testantiska etik som Max Weber behandlade utgör en bas för formulerandet aven ideal

typ för inställningen i ekonomiska spörsmål och göromål.! Att rester av den protestan

tiska etiken, och andra äldre värdeparadigm kvarstår kan förstås mot en bakgrund av

idealtyper. Idealtyperna har ingått i min förförståelse inför intervjuserien om finans

marknadens aktörer och tillämpas i tolkningen av intervjuer.2 Kalvinistisk tanketradi

tion påbjuder handlingsmönster och bildar en livsstil, i vilken viss verksamhet låter sig

infogas. Den puritanska idealtyp som här presenteras liknar i vissa avseenden lut

herdomen. I åtskilliga aspekter föreligger en gemensam, protestantisk inställning. N ed

anstående kalvinistiska inställning till ekonomiska spörsmål överensstämmer i mångt

och mycket n~ed den kapitalistiska andan, såsom den skildrats hos exempelvis Weber.

En föreställningsram i form av religiös etik kan appliceras på dagens finan

siella marknader, i syfte att undersöka graden av överensstämmelse mellan idealtypen

och finansmarknader. Dittills oanade, teoretiska korsbefruktningar kan därvid förlösas.

På ömse sidor av denna kalvinistiska idealtyp placerar jag i denna text som jämförelse

objekt dels en sekulariserad, modernistisk ateism, dels en traditionalism tillsammans

med den katolicism som reformationen bröt mot under iSOO-talet.3 Till den idealtypis

ke modernisten hör den egoistiska mentalitet som överensstämmer med modellanta

gandet homo oeconomicus i nationalekonomisk vetenskap. Modernistens kyliga effekti

vitet är väl anpassad till idealets formler. Den ateistiske, atomistiske modernisten skyr

magi, uppskattar inte det personliga eller jordbundna och tävlar inte med andra i fråga

1 Weber, Max, "Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus" , s. 4-278.
2 Idealtyperna har i denna text inte minst genererat frågor.
3 Om lämpligheten av modernisten som idealtyp tjänar Ulrich Becks beskrivning av att ett modernt sam
hälle inte finns, utan är något som ett samhälle kan likna mer eller mindre, och närma sig asympto
tiskt.(Beck, Ulrich, Att uppfinna det politiska: bidrag till en teori om reflexiv modernisering, s. 86f., 90f.)
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om pengar, utan åtrår det materiella i sig. Denna antitraditionalist karakteriseras av

kvantitativ konsumtion.

Dimensioner nedan är inordnade under ett antal rubriker, vilka inramar

de tre idealtyperna. Här följer vad som kan ingå i en kalvinistisk respektive modernis

tisk och katolsk idealtyp för inställningen till affärsverksamhet och i synnerhet vad som

kan vara relevant för finansmarknader . Detta innebär inte att antalet intervjupersoner

som visat sig kunna föras till olika grupper skall räknas. Idealtyper bör inte uppfattas

som välavgränsade kategorier. I den mån verklighetens människor uppvisar konsistenta

värderingar, befinner sig dessa på sin höjd mellan två idealtyper.

I en protestantisk etik transponerad till vår tid skulle arbetet vara betydel

sefullt. Detta skulle i puritansk tradition bedrivas med avsikten att i sinnevärlden skapa

sig visshet om någon slags frälsning. Individer förväntas söka tecken på att vara kallade,

genom att visa sig framgångsrika. Idag saknar denna önskan direkt koppling till kalvi

nistisk frälsningslära. Handlingsbenägenheter och handlingsmönster består likväl.

Penningen och räntan

Aristoteles definierade penningen som i sig improduktiv: "1...1ränta är 1...1pengar föd

da ur pengar. Av all förvärvsverksamhet strider således denna mest mot naturrätten" 4

Filosofens åsikt gick igen hos Thomas av Aquino och blev en del av den katolska läran.5

Den katolska medeltidskyrkan vidmakthöll en fientlig attityd mot ockret.6 Att profitera

på pengar uppfattades vara naturvidrigt, då penningen inte fick avla eller klona sig själv.

Förbudet mot ocker kännetecknade den fientlighet mot arbetsfria inkomster som präg

lade tiden före reformationen.7 Under tidigt 1200-tal hävdade kardinalen Robert de

Courcon att: "Var och en skall äta det bröd han tjänat genom sin möda. Spekulanter

och arbetsskygga måste vara bannlysta." 8 Denna fientlighet mot arbetsfria inkomster

har försvårat katolska områdens utveckling av avancerade finansmarknader, där sam-

4 (Egen övers.) Aristoteles, Politik, Leipzig: Felix Meiner 1911 (gr. orig. 350-talet f. Kr.), s. 21 (1258b).
5 Delumeau, Jean, Naissance et Affirmation de la ro/arme, Paris: Presses Universitaires de France 1968
(1965), s. 309f, 314.
6 Ocker var symptomatiskt nog dåtidens begrepp för räntetagande över huvud. (Liithy, Herbert,
"Variations on a Theme by Max Weber", s. 385.)
7 Le Goff, Jacques, Ockraren och döden, s. 54f.
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hällsnyttan och anställdas arbetsinsats är dold för lekmannen. Katolsk sociallära har en

tradition av fientlighet mot finansiella marknader.9

För att motverka att människor genom ocker skodde sig på medbröder i

pekuniärt svårmod förbjöd kyrkan ränta. Då detta bruk ändå blev allt mer utbrett i takt

med att penningen trängde in i bytesekonomin förföljdes ocker under i synnerhet 1100

och 1200-talen, varefter kyrkan kom att acceptera detta bruk allt mer. Den världsliga

lagen i Frankrike och andra länder som förblev katolska efter reforn1ationen var till och

med strängare mot ocker än den kyrkliga lagen. 10 Detta faktum vittnar om att fientlig

heten mot ränta inte begränsade sig till kyrkan, utan var del aven övergripande katolsk

mentalitet. Däremot i medeltidens Sverige, som sedan blev protestantiskt, tillät stadsla

gen ränta, trots kyrkans förbud. 11 Detsamma gällde i Storbritannien under mitten och

slutet av iSOO-talet.

Viss fientlighet mot penningen med dess abstrakta karaktär kan inordnas i

den katolska idealtypen. Denna avoghet drabbar finansiell hantering över huvud taget,

då inte ting, utan penningen, vilken definierats som improduktiv, är såväl produkt som

arbetsredskap. För den traditionelle saknar sådant som inte är konkret mening. Moder

nisten å sin sida skulle bejaka det abstrakta i sig, som tecken på modernitet och att före

teelsen är lösgjord från det traditionellt jordiska.

Mentaliteten i katolska länder gynnar placeringar i mer konkreta objekt,

exempelvis guld, än finansiella kontrakt. Dessa länders befolkningar låter gärna pengar

förbli i rent likvida medel. 12 Denna fientlighet mot investeringar försvårar finansmark

nadens utveckling. Befolkningen i katolska länder verkar dock hysa mindre tilltro till

papperspengar. 13 Där har privatpersoner traditionellt innehaft stora kvantiteter guld,

och förväntar sig att centralbanken skall agera på samma sätt. Mycket riktigt har också

8 Ibid, s. 55.
9 McCann, Dennis P., a. a., s. 129-137.
10 Parallella rättssystem förelåg, där olika grupper dömdes alltefter respektive lagbok. Om Frankrike se Le
Goff, Jacques, a. a., s. 54.
11 Franzen, Bo, Sturetidens monetära system: pant eller penningar som information i köpstaden Arboga; med
ett stadsarkeologiskt bidrag av Johan Anund, Stockholm: Almqvist & Wiksell International 1998, s. 230.
12 För det katolska Italiens finansiella sektors efterblivenhet och hur denna sammanhänger med italienska
konsumenters preferenser för att inneha likviditet, se Knights, David; Glenn Morgan och Fergus Murray,
a. a., passim.
13 Delvis är detta fenomen en del av katolska befolkningars större misstro mot penningvärdets garanter,
myndigheter.
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centralbanker i katolska länder, eller katolska länders filialer till Europeiska centralban

ken en större andel guld i sina valutareserver än centralbanker i protestantiska länder

har·14

I motsats till denna katolska attityd, anses i ett protestantiskt land som

Storbritannien pengar vara på ett positivt sätt upphöjda över normal näringsverksam

het. Det abstrakta uppfattas i detta samhälle som finare än det konkreta; en inställning

vilken frärn.j ar pengar och det finansiella. 15

Sparande

Före renässansen och reformationen uppfattade flertalet människor sin och sina efter

kommandes tillvaro som oföränderlig. Få gjorde sig föreställningar om framtiden.

Överlevnad var överordnad kapitalackumulation som medeltidsmänniskans levnadslag.

Gud ansågs självsvåldigt råda över människors framtid. Då människan uppfattades som

syndig, var sannolikheten hög att Gud skulle straffa människan någon gång i framtiden.

Genom att dra sig fram i tillvaron saktmodigt och med ett himmelskt perspektiv skulle

framtiden bli dräglig. 16

Traditionen bjöd människan att inte tjäna mer än vad som krävdes för det

dagliga uppehället. Inspirerad av Aristoteles fördömde den katolska kyrkan samlandet

av skatter på jorden, utöver individens behov för sin överlevnad. 17 Denna tanke grundas

delvis i uppfattningen av ekonomin som ett nollsummespel. Att katoliken i större ut

sträckning tänker på att klara sitt uppehälle än stapla penningar på hög är troligt. Reli

giösa åskådningar före puritanismen har varit fientliga till strävan att öka förmögenhe

ter bortom livets grundläggande behov. 18 Puritanismen vingklippte denna idetradition.

För modernisten sedan är det gränslösa ett ideal.

Puritanerna förordade rastlös aktivitet. "Tid är pengar" blev efter Benja

min Franklin ett puritanskt slagord. Att insamla pengar och ackumulera dessa, utan att

14 Jonsson, Bengt, "Holland sänkte guldpriset", (efter tabell från "Gold Fie1ds Mineral Services"), Svenska
Dagbladet, 14 januari 1997.
15 Hampden-Turner, Charles och Fons Trompenaars, a. a., s. 312f.
16 Eriksen, Trond Berg, Tidens historia, Stockholm: Atlantis 2000 (no. orig.), s. 192f.
17 Weber, Max, 'Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus", s. 62.
18 Ibid, s. 46f.
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smaka frukterna av arbetet, blev puritanens livsföring. Denna askes blev vägen till

framgång för puritanerna själva och västerlandets väg till kapitalism. En metodiskt ra

tionelllivsföring kan förväntas av kalvinisten. 19 Planering intar en viktig roll i bland

annat sättet att hantera pengar.20 Puritanen sparar för framtiden, gör inte av med alla

inkomster, utan samlar en stor del därav på hög. En puritan kan intyga sin egen för

träfflighet genom att tjäna mycket pengar. Att samla pengar i det fördolda, utan att

skylta med sin framgång hyllades av de första kalvinisterna. Puritanens oro för sin

frälsning stillas av oavlåtlig flit. Genom att tjäna allt mer vinner individen bekräftelse på

att tillhöra fåtalet utvalda.21 Att åtnjuta Guds försyn kunde avspeglas i ett växande

bankkonto, även om det skulle användas för medmänniskans bästa. I åtskilliga fall sak

nas något uttalat mål med verksamheten, annat än rörelsen vidare. En modern, sekulari

serad variant av detta är att samla för samlandets egen skull, utan tanke på Gud.22

Kallelsen

Protestantismen hyllade från första början arbetet. En stark arbetsetik präglar kalvinis

tens hela livsföring. Dygder såsom flit, noggrannhet och sparsamhet prisas. 1600-talets

puritanska etik bidrog till upplysningstraditionen med en betoning av förnuft, arbet

samhet och nytta.23 Protestanten kan förväntas ta sitt arbete på större allvar än katoli

ken. Stundtals gör besökare från katolska länder i Sverige observationen att svenskar

tillmäter arbetet större betydelse än flertalet gör i främlingens hemland. Arbetet skulle

vara betydelsefullt. Väl att märka är att dagens arbetsetik saknar direkt samband med

kalvinistisk frälsningslära. Flit betraktades i puritansk tradition som en dygd, men har

sedermera förlorat sin religiösa och etiska kärna.24 Handlingsmönster består en1ellertid.

Genom arbetet skall vi enligt Luther glädja våra medmänniskor25 och sam-

19 Ibid, s. 143, 145, 151.
20 Carlsson, Sven, a. a., s. 205f., 214.
21 Ibid, s. 199-209.
22 Salomon, Robert C., a. a., s. 34-43.
23 se Spengler, Oswald, Der Untergang des A bendlandes . Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte, Bd.
II, s. 378 och Hirdman, Yvonne, Att lägga livet till rätta, Stockholm: Carlsson 1990, s. 225 om detta sam
band.
24 Weber, Max, "Antikritisehes SchluBwort zum 'Geist des Kapitalismus"', s. 298.
25 Luther, Martin, "Von der freyheit eins Christe menschen" (1520), i Bd. 7 i Martin Luthers Werke, kri
tische Gesamtausgabe, Weimar: Hermann Böhlaus N achfolger
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tidigt ge individen erkänsla. Idag skulle det senare kunna ta sig uttryck i statusjäkt. En

ligt Luther kan människor meritera sig inför sin medmänniska genom goda handlingar,

men inte inför Gud.26 Redan puritanen ansåg det vara djupt omoraliskt att vara lat. Att

säga sig vara upptagen med ett fulltecknat schema är nutidsmänniskans sätt att visa sig

inte vara lat, utan efterfrågad.

Befolkningar i katolska länder omfattar ofta en mer traditionellt sinnad

moral än protestantiska. Puritansk tradition föreskriver att arbete skall bedrivas i avsikt

att uppnå framgång, och individer därigenom tillförsäkra sig bevis på att i denna värld

ha vunnit frälsning. För modernisten skall arbete vara nyttigt; främst för individen

själv. Han tillmäter inte arbetet något ideellt eller eget värde.

Arbete och välgörenhet

Allmosor hyllades fordom i alla religioner.27 I katolicisnlen förordades allmosor sonl ett

sätt att låta intjänad egendom komma alla till godo finansiellt och estetiskt. Vad en per

son tjänar anses inte tillhöra endast denne, utan alla. Att utdela allmosor uppfattades

vara en gudagod handling och bidrog till givarens frälsning. 28 Ordspråksboken 21:24

påbjuder: "f ...f den rättfärdige ger och spar inte. "29 Allmosor uppfattades rädda givarens

själ. Därmed fick allmosan en subjektiv inriktning. Många gav för sin egen skull, inte

för mottagarens. Att dela med sig till mindre lyckligt lottade rättfärdigade rikedom.

Genom att dela ut allmosor kunde de rika skylla ifrån sig den synd det ansågs medföra

att tjäna pengar. Betydande gåvor skulle därtill minimera risken att den enes bröd blev

den andres död. Den som blivit sämre lottad i det jordiska livets godtyckliga lotteri för

tjänade viss del i rikedomen.

Den katolska kyrkan förväntade sig att den som så förmådde, skulle idka

välgörenhet. Thomas av Aquino krävde att rika mecenater iklädde sig spenderbyxorna

1897, s. 31, 34; Grenholm, Carl-Henrik, Arbetets mening, s. 185ff. och 402f.; Grenholm, Carl-Henrik, The
Protestant Work Ethic - a Study o/Work Ethical Theories in Contemporary Protestant Theology, s. 43-46.
26 Luther, Martin, a. a., s. 34.
27 Weber, Max, "Wirtschaft und Gesellschaft", s. 333.
28 Weber, Max, "Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus", s. 185 och
Liithy, Herbert, "Variations on a Theme by Max Weber", s. 383f.
29 Bibeln eller den heliga skrift, Stockholm: Verbum 1985 (1981 års översättning)
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till förmån för kultur, vackra byggnader och offentlig utsmyckning.30 Om denna iögon

fallande konsumtion finns riklig vittnesbörd i de italienska renässansstäder, vilka för

skönats av tidiga kapitalister. 31 Medeltidens katolska kyrka gynnade hantverksskrået

genom katedrals- och kyrkobyggande, och utsmyckande av kyrkorummet. Improduk

tiv bön och kontemplation gjordes till dygder. Calvin däremot förbjöd bilder i kyrkor

na och lät sina anhängare avlägsna all utsmyckning.32 Även 1600-talets lutherska orto

doxi i Sverige angrep i viss mån avbildningar. 33 Protestantismens ikonoklasm försvagade

den starka ställning hantverkets haft i den medeltida ekonomin.34 I motsats till handel

med värdepapper har sysselsättning med konkreta, varierande produkter som manuellt

tillverkade varor en mer katolsk karaktär. Det får gärna vara varor som främjar estetisk

njutning. En katolik kan även i vår tid antas vilja försköna sin omgivning med pengar

denne lyckats tillkämpa sig och delar gärna ut allmosor till sämre bemedlade.

Bakom katolicismens tanke på det rättvisa priset och allmosors godhet lig

ger inte minst uppfattningen av ekonomin som ett nollsummespel.35 Denna syn på eko

nomin har överlevt på högsta ort inom katolska kyrkan ända in i vår tid.36 Bevekelse

grunden bakom dogmen om det rättvisa priset var att ingen skulle sko sig på någon an

nan. Om ekonon1iska aktörer föreställer sig ekonomin som ett nollsummespel, blir den

gärna det. Det kapitalistiska föregångslandet USA frångick tanken på ekonomin sonl. ett

nollsummespel.37 Detta bidrog till ekonomisk utveckling med början i just det puri

tanska USA.

30 Nef, John V., Cultural Foundations ofindustrial Civilization, Cambridge 1955, s. 44-47; Eliasson, Gun
nar & Ulla Eliasson, Företagandets konst: om konstproduktionen i renässansens Florens, Stockholm: City
Vniv. Press 1997, s. 65.
31 Dahl, Gunnar, Trade, trust and networks: commercial culture in late Medieval Italy, Lund: Nordic Aca
demic Press, Diss. Lund: Univ., 1998, s. 294 och Burke, Peter, History and social theory, Cambridge: Poli
ty 1992, s. 67ff.
32 Andren, Åke, "Den liturgiska utveckling i Sverige under reformationsstriden" , i Brohed, Ingmar (utg.)
Reformationens konsolidering i de nordiska länderna 1540-1610, Oslo: Univ.-forl. 1990, s. 337 och Mum
ford, Lewis, Människans villkor, Stockholm: Kooperativa Förbundet 1947 (eng orig 1944), s. 195, 199.
33 Svenska kyrkor vitkalkades rena från medeltida kyrkomålningar. Se även Ödman, Per-Johan, a. a., vol
I, s. 84-87 om reformationen som ett evakuerande av katolicismen.
34 Nef, John V., a. a., s. 44-47.
35 Att ekonomin traditionellt uppfattades som ett nollsummespel framgår av Kocka, Jiirgen, a. a., s. 79
och Hofstede, Geert, a. a., s. 217.
36 Sirico, Robert A., "Mater et Magistra (1961)", i George Weigel och Robert Royal (utg.), A century of
Catholic social thought: essays on "Rerum novarum " and nine other key documents, Washington: Ethics &
Public Policy Centre 1991, s. 59
37 Kocka, Jiirgen, a. a., s. 79.
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I dagens USA anser fler katoliker än protestanter att fattiga är närmare

Gud än rika är.38 Efter puritanerna anses allmosor endast innebära en metod att avhålla

tiggaren från vad denne rätteligen borde göra, arbeta.39 Denna stränghet är logisk mot

bakgrund av att kalvinisten vill bereda alla människor möjlighet att uppvisa vunnen

frälsning genom ett väl utfört arbete. Det gör inte den som tigger, utan ansågs tvärtom

ligga tilllast.40 En god kalvinist visar sig inte fattig - genom att exempelvis tigga - då

synliggörandet av fattigdom skulle indikera ett misslyckat liv. För puritanen är fattig

dom oftast den arbetslöse fattiges eget fel. 41

Många religiösa rörelser av framgångsteologisk typ förkroppsligar det kal

vinistiska arvet.42 Tro anses ge framgång och även rättfärdiga framgång. Även i katoli

cismen talas om behovet av att arbeta. Arbetet hade inom äldre katolsk, thomistisk tra

dition dock inte någon gudomlig kvalitet, utan uppfattades endast som en nödvändig

och integrerad del av livet.

Väl genomtänkta överväganden förväntas av puritanen med dennes fient

lighet mot fattigdom. En skillnad i hur människor brukar sina inkomster borde kunna

skönjas. Ett ointresse för att konsumera inkomster bör vara påfallande bland kalvinis

ter. Istället för att leva för stunden blir valet att flytta ett överskott till en kommande

period. Kalvinisten är långt ifrån någon njutningsmänniska eller levnadskonstnär. Kal

vinisten gör inte av med allt han tjänar, utan söker rastlöst ackumulera kapital. I anglo

saxisk tradition är arbete inte ett mål i sig, utan ett medel till att få inkomst.43 "Bliv rik,

så behöver du inte arbeta mer" blev en levnadsregel.44 Lutheranen kan förväntas arbeta

hårt, och vara mindre fokuserad på att ackumulera kapital. Den moderne, rationellt

kalkylerande materialisten skulle se arbete som endast ett medel.

38 Wuthnow, Robert, God and Mammon in America, s. 200.
39 Weber, Max, "Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus", s. 172; Weber, Max,
"Wirtschaft und Gesellschaft", s. 337; Liithy, Herbert, La Banque Protestante en France -de la Revocation
de l'Edit de Nantes ala Revolution, vol. I, Paris: S.E.V.P.E.N. 1959, 6H.; Liithy, Herbert, "Variations on a
Theme by Max Weber", s. 383.
40 Ibid, s. 383f.
41 Weber, Max, "Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus", s. 185 och Weber, Max,
"Wirtschaft und Gesellschaft", s. 337.
42 Coleman, Simon M., "America Loves Sweden", i Roberts, Richard H. (utg.), Religion and the Trans
formation ofCapitalism: ComparativeApproaches, London och New York: Routledge 1995, s. 161, 165-
170.
43 Spengler, Oswald, Preusseri och Socialism, Stockholm: Chelius & Co. 1921 (ty. orig. 1917), s. 48, 84.
44 Ibid, S 48.
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Puritanen uppfattar arbete av stor vikt för att skänka livet innehåll. Puri

taner är beredda att försun1.ma privatlivet och arbeta även om de inte skulle behöva det

för sin försörjning. Åttio procent av medborgarna i USA säger att de skulle arbeta även

om de hade pengar nog för att slippa.45 Amerikaner skattar arbete och karriär som avse

värt viktigare än exempelvis fritiden och dess aktiviteter.46

Konkurrens

I förmoderna kulturer är människor bundna till varandra i fasta, känslomässigt laddade

relationer, vilka tillmäts egenvärde.47 Modernisten är ovillig att låta personliga relationer

stå i vägen för utveckling. I medeltidens feodala samhälle ansågs konkurrens innebära

att orättfärdigt berika sig på andras bekostnad. Var och en hade en given plats i sam

hällshierarkin. Konkurrens förekom endast vertikalt i hierarkin, inom varje nivå; och

inte ohämmad sådan. Mellan olika nivåer skedde ingen konkurrens. När det feodala

systemet väl nöts ned, minskade antalet nivåer, mellan vilka konkurrens inte tilläts.

Konkurrensen nådde därigenom allt större delar av samhället.48 Att konkurrera ansågs

långt fram i tiden inte vara helt comme-ilfaut, men blev en integrerad del av kalvinis

men. Kalvinisten kan anse att konkurrens är god i sig. Stundtals benämns den kapita

lism som kalvinistiskt influerade, anglosaxiska länder har för konkurrenskapitalism.

Där antas en osedvanligt rå och ohämmad konkurrens råda.

Industrialismen var sen i katolska länder. Symptomatiskt nog propagerade

framträdande impulsgivare i katolska länder, såsom Durkheim49 och Mussolini, så sent

som under decennierna kring det förra sekelskiftet för en återgång till medeltidens

skrån och gillen, för att återuppliva gemenskapen däri. I katolska länder förutom

Frankrike var skråväsendet också mer varaktigt än i flertalet protestantiska länder. En

delvis negativ syn på konkurrens är att vänta bland katoliker.

4S Wuthnow, Robert, a. a., s. 59.
46 Ibid, s. 57f.
47 Tönnies, Ferdinand, a. a., s. 17f., 25-28 och Hofstede, Geert, a. a., s. 217.
48 Fromm, Erich, a. a., s. 88f.
49 Durkheim, Emile, Le Suicide - etude de sociologie, Paris: Presses universitaires de France 1960 (1897), s.
434-444.
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Teknik och empirisk vetenskap

Redan de gamla grekerna utvecklade vad som i flera avseenden kan betraktas som avan

cerad teknik. Föga utrymme gavs åt teknologin att göra nytta. Grekerna höll tekniken

på leknivån och åsatte uppfinningar ett värde i sig. Eftersom manuellt arbete utfördes av

slavar, upplevdes inget behov av att utveckla maskiner för att underlätta arbetet. Det

antika Greklands vetenskap var intresselös. Dåtidens tänkande, filosofi och matematik,

skulle inte användas för praktiska syften, utan studeras för kunskapens egen skull. Den

katolska kyrkan missgynnade under medeltiden bedrivandet av empirisk naturveten

skap som kunde kullkasta Aristoteles och därmed kyrkans teser. Empirisk vetenskap är

som bekant ett nödvändigt instrument för tillblivelsen av modern teknik.

I och med reformationens 1S00-tal blev utveckling en mer utbredd tanke

figur .50 Uppfattningen av teknologisk utveckling som entydigt bra antyder en fram

åtriktad progressivitet förenlig med puritansk tradition. Kalvinismen betonar expansion

och dynamik. Den ursprungliga, kalvinska strängheten avkräver individen perfektion.

För att nå denna lockas människan till att inlemma teknologin i sin existens.

Att människor från protestantiska länder erövrat de naturvetenskapliga

nobelprisen orepresentativt ofta är ingen tillfällighet. 51 Alltsedan skapelseberättelsen

sätter kristen tradition människan över flora och fauna. Puritanen Francis Bacon lärde

den moderna västerlänningen att teknologi och vetenskap skall sättas i den praktiska

nyttans tjänst. Bacons manipulerande syn på naturen har tydlig, puritansk grund.52 Ba

con var en exponent för en exploaterande, industrialistisk syn på naturen.53

Max Weher, Robert K. Merton och Reijer Hoykaas har påtalat en pro

testantisk grund till modern naturvetenskap och teknik.54 Sir Francis Bacon stod i den

kristna traditionen att placera människan högst, men går längre än de katolska före

gångarna. Bacon är mer handgripligt positiv till människans bemäktigande av naturen,

so Sorokin, Pitram, a. a., s. 375.
51 Se även Hofstede, Geert, a. a., s. 165 och 182 i kombination.
52 Merton, Robert K., a. a., s. 446f., se även Weber, Max, "Die Wirtschaftsethik der Weltre1igionen
Vergleichende religionssoziologische Versuche", s 534 om den puritanska synen på naturen.
53 Se även Merton, Robert K., a. a., s. 471-8.
54 Weber, Max, a. a., s. 533; Merton, Robert K., a. a., s. 98-149.
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än katolska tänkare före honom var. Bacon utformade ett nydanande program för hur

människan skulle manipulera naturen till sin egen nytta. En ny nyttomoral materialise

rades. 55 Likväl uppfattade han att naturens lagar måste följas. Detta memento har emel

lertid försummats av de som tillämpat Bacons program.

Modern naturvetenskap och teknik är en källa till sekularisering. Refor

mationen är delaktig i sekulariseringsprocessen såväl direkt som indirekt. Protestantism

och kapitalism var delar av ett sammanhängande modernitetens genombrott i Västeu

ropa. Sekulariseringsprocessen hotar i sin tur protestantismen liksonl all annan religiosi-

tet.

Geert Hofstede har beskrivit tre skilda sätt för människor att minska den

osäkerhet de upplever i tillvaron; religion och de två sekulära alternativen teknik och

lag. I protestantiska länder och kalvinistiska i synnerhet är de två sekulära alternativen

avsevärt nler populära. 56

Individualism

Anglosaxiska länder är de mest individualistiska i världen. Andra protestantiska länder

komnler inte långt därefter. 57 Protestantismen handlar om hur individen skall bli salig,

inte kollektivet. 58 Reformatorer skänker individuella troende ökad möjlighet och inspi

ration till egen läsning och tolkning av bibeln. Traditionen får inom protestantismen

till skillnad från inom katolicismen inte företräde. 59 För en enskild troende är befrielsen

från kyrkans tradition - vilken inom katolicismen till skillnad från vad som är fallet

inom protestantismen är lika viktig som själva den heliga skrift60
- en bjudande möj-

55 Ibid, s. 360-632.
56 Hofstede, Geert, a. a., s. 153, 181, om lag se vidare s. 179. Se Ibid, s. 165 om att protestantiska länder
har lägre "uncertainty avoidance" , vilket är den mätvariabel Hofstede tillämpar.
57 Ibid, tabell s. 222.
58 Om Calvin se Dumont, Louis, Essais sur l 'individualisme: une perspective anthropologique sur l 'ideologie
moderne: Paris: Seui11983, s. 59-67.
59 Denna traditionella skepsis förstärktes med 1900-talers anda av verifikationism. Jag menar då inte den
isolerade, vetenskapsteoretiska synpunkt, vilken Popper avfärdade, utan en generell kulturföreteelse,
enligt vilken allt som saknar vetenskapligt bevis avfärdas. Hayek, Friedrich, Det stora misstaget: socialis
mens felslut, s. 90-95. Diskursen om det naturalistiska felslutet befinner sig inom denna strömning, då
denna tes innebär att det existerande, traditionen inte är ett argument för dess fortvaro. Det naturalistiska
felslutet innebär felet att - som ofta görs - härleda böra från vara.
60 Becheau, Fran~ois, a. a., s. 12 och 44f.
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lighet till självständig tolkning av bibeln. Inte längre bundna till traditionen, dristar sig

fler religionsutövare till att tolka bibeln efter eget huvud. Kilar slås ned mellan olika

uppfattningar om vad som är rätt religion. Existensen av små samfund istället för en

gemensam kyrka bäddar för individualisering. 61 Olika former av protestantism splitras

allt mer. Sålunda är privatreligiositet idag den mest utbredda trosformen i Västeuropa.

Tron har individualiserats från den en gång allmänneliga kyrkan.

Före reformationen syntes den katolska kyrkan okuvlig. Rubbandet av ett

fundament, vilket alla har tagit för givet sår ett frö av tvivel. Den nyvunna insikten att

troshegemonin kunde kullkastas, rubbade katolska kyrkans före reformationen givna

hegemoni. Ju närmare våra egna våra dagar vi komn1er, desto mer tilltar en antiauktori

tär anda av kritik och skepsis. Efter reformationen föddes den moderna människan som

förlitar sig på sin egen förmåga att förbättra livsvillkoren. I och med renässansen och

reformationen avsöndrade sig en abstrakt individ ur samhällskroppen.62 Renässanshu

manismens optimism om människans möjligheter och den samtida reformationen för

löser en ny tro att människan själv, utan gudomlig försorg, kan uträtta storverk.63

Katolicismen och det förmoderna karakteriseras av sin inriktning mot det

hinsides. Denna ersätts med kalvinismen och den moderna människan med en modern

livsåskådning, vilken först och främst ser till den mänskliga tillvaron. Individens skyl

digheter riktas inte längre som i katolicismen mot en idealvärld utan mot jordalivet.64

I valet mellan trygghet och frihet väljer protestanten frihet. Den puritans

ka nybyggarmentaliteten prioriterar största möjliga frihet för individen. Genom frihe

ten skall individen kunna utveckla sina förmågor och egenhändigt söka sig lycka och

framgång. Den som fått rätten till eget avgörande vill inte länge följa auktoriteten ens

hos den som givit rätten till avgörande.65 Att främst uppfatta sig som individ och endast

i andra hand sitt sociala sammanhang går som en röd tråd genom protestantisk ide- och

61 Weber, Max, "Die protestantischen Sekten und der Geist des Kapitalismus", s. 297.
62 Lukes, Steven, a. a., s. 14, 40ff, 42-98. Jfr Berger, Peter L, a. a., s. 108-113. Om renässansen se Burck
hardt, Jacob, The Civilization ofthe Renaissance in !taly, London: Phaidon 1944 (ty orig 1860) och om
reformationen Weber, Max, "Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus", s. 27-278 och
Tawney, R. H., a. a., passim.
63 Burckhardt, Jacob, a. a., passim.
64 Aronson, Torbjörn, a. a., s. 46.
65 Mumford, Lewis, a. a., s. 196f.
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mentalitetshistoria, från Luther till 1800-talets formulering av homo oeconomicus. Symp

tomatiskt nog betonar den protestantiska etiken opersonliga dygder på bekostnad av

personliga.66 En ekonomisk individualism med utilitaristiska förtecken blev en långsik

tig följd av kalvinisn1en.67 Denna kalkylerande individualism avviker från katolsk social

lära, vilken med sin inspiration från Aristoteles betraktar människan först och främst

som en scoov 7tOAt'ttXOV, social varelse.68 Medeltidskyrkans brist på individualism höll

tillbaka en kapitalistisk utveckling.

Puritanen är individualist, men inte nödvändigtvis någon hänsynslös ego

ist. Den affärsn1an som förkroppsligar den protestantiska etiken är med andra ord inte

någon typisk rufflare. Individualism och egenintresse till det gemensamma bästa var del

av puritansk predikan.70 På finansmarknader kombineras girighet med rationalitet och

en marknadsliberal syn på rättvisa. Den rationalistiska attityd som karakteriserar kalvi

nisten,71 innebär en med Gesellschaft-idealet förenlig, ärlig individ som söker utbyte till

ömsesidig nytta. En reciprok etik är förenlig med en sådan rationalistisk syn på indivi

dens uppgift.72 En genom historien ökad utbredning för reciprok affärsmässighet löper

parallellt med framgång för kalvinism och kalvinistiskt formade näringar, varvid kalvi

nismens mem utbreder sig. Modern reciprocitet kommer till uttryck på marknaden, där

företag tillsammans med omgivningen av kunder och leverantörer utför utbyte till öm

sesidig nytta.73 I det nutida affärslivet söker människor fredligt utbyte till kalkylerad,

gemensam nytta. I förmoderna samhällen föreligger en intimare, mer spontan ömsesi-

66 Peabody, Dean, a. a., s. 90.
67 Weber, Max, "Die protestantischen Sekten und der Geist des Kapitalismus" , s. 43, 127 och 189 och
Tawney, R. H., a. a., s. 226. Se även Taylor, Charles, Sources ofthe Self, s. 22f.
68 Om l;coov 1tOA1'tlXOV hos Aristoteles se Aristoteles, Politik, s. 4. Om katolicismen se Kohler, Thomas
C., "Quadrogesimo Anno (1931)", i George Weige1 och Robert Royal (utg.): A century ofCatholic social
thought: essays on "Rerum novarum " and nine other key documents, Washington: Ethics & Public Policy
Centre 1991, s. 35f.
69 Weber, Max, cDie protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus", s. 47f.
70 Frey, Donald E., "Individualist economic values and self-interest: The problem in the Puritan ethic",
Journal ofBusiness Ethics, nr. 14, vol. 17, 1998, s. 1573-80
71 Se även Weber, Max, "Die Wirtschaftsethik der Weltre1igionen - Vergleichende re1igionssoziologische
Versuche", s. 512f.
72 Se Tullberg, Jan och Birgitta Tullberg, Naturlig etik· en uppgörelse med altruismen, Stockholm: Lykeion
1994, s. 42ff. om modern reciprocitet.
73 Polanyi, Karl, "The Economy as Instituted Process" (1957), i Primitive, Archaic and Modern Economies,
New York: Anchor 1968, s. 148-157 å sin sida framhåller marknaden i motsats till reciprocitet. Tönnies,
Ferdinand, a. a., s. 13f och Polanyi presenterar marknaden som typisk för det moderna och reciprocitet
som mer framträdande i det förmoderna tillståndet. Denna form av reciprocitet avviker från den som
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dighet även i materiella angelägenheter.74

Moderniteten fungerar som myt i modern affärsverksamhet. Man har vant

sig vid modernisering och denna process uppfattas vara av godo. Det moderna, samt

ytterligare utveckling tas för givet. Inte minst som en följd av att ekonomin närs av, och

är ett uttryck för moderniteten reflekterar affärsmänniskan föga över om en enskild

yttring av modernisering verkligen är bra. Näringslivet attraherar fler modernister än

traditionalister. Affärsmänniskor är flexibla, framstegstroende, optimistiska och rotlösa.

Industrikapitalismen är en del av sekulariseringen.

Alltsedan Platon har sinnevärlden underställts en överlägsen idealvärld.

För den kristna kyrkan blev livet efter detta, bortom sinnevärlden primärt. De som

uppnådde salighet utlovades ett liv överlägset det timliga. En förhöjd koncentration på

livet efter detta blev ett bestående inslag i katolsk mentalitet.75 Protestantismen däremot,

i synnerhet många frikyrkliga riktningar, såsom de puritanska, betonar det timliga.

Martin Luther gav teologisk sanktion åt en från det översinnliga fristående

sinnevärld. En konsekvens av hans reformverk var att världsliga göromål uppvärderades

gentemot andliga. Denna åsikt vann avsevärd utbredning efter reformationen.76 Genom

sin öppenhet inför det enkelt profana, var det inte mer än rimligt att Luther gladeligen

medgav att han fått sin ingivelse på dass. Modernisten går längre i sin motvilja mot vär

de- och andra hierarkier och blandar gärna högt och lågt.

Reduktionism kontra holism

Protestantiska befolkningar identifierar inte moraliska frågor n1ed andliga i samma ut

sträckning som befolkningar i katolska länder gör.77 I den förra kulturtraditionen görs

skarp åtskillnad mellan sekulärt och andligt. Formuleringen av den protestantiska åsik

ten skedde under 1600-talet i och med en av deisten Descartes inspirerad brytning med

det alltsedan Aristoteles hävdvunna kravet på en praktiskt-social moral, till att istället

dominerar i förmoderna samhällen.,
74 Ibid, s. 9-47.
75 Hofstede, Geert, a. a., s. 181.
76 Taylor, Charles, a. a., s 13f. och 23. Se även s. 216ff.
77 Pettersson, Thorleif, a. a., s. 96
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söka moralens fundament i teoretiskt-rationalistisk begreppsanalys.78 Denna brytning

har fått sin kröning i 1900-talets analytiska filosofi, med inriktning på logik och seman

tik, vilken symptomatiskt nog fått sitt starkaste fäste i anglosaxiska länder.

Strikta kategorier och dualitet är påfallande inslag i kalvinistens livsfö

ring.79 I 1600-talets nederländska kalvinism kunde skillnaden mellan värdshuset och

kyrkobyggnaden liknas vid den mellan helvete och himme1.80 Kyrkor i kalvinsk tradi

tion bidrar till en splittring mellan Gemeinschaft och Gesellschaft.81 Luther gynnade valet

att dela på sig i en etik som person och en annan för sitt ämbete. 82 Normsystem är skil

da åt med andra normer som skulle gälla privat än i arbetet. I Luthers tvåregementslära

avkrävs en person att upprätthålla en etik för relationer mellan individer, och en från

denna skild etik i det ämbete en människa upprätthåller.83 Att tränga in personligheten i

en formel passar in i protestantismen, medan katoliken mindre. Att kalvinismen av

skiljde arbetet från privatlivet bidrog till den moderna kapitalismens rationalisering. 84

Modernisten tilltalas av den mer uthrdda reducerandet och åtskillnaden av olika livssfä-

rer, and främst människans åtskillnad från naturen.

Dagens människor inom protestantisk kulturtradition kan förväntas skilja

skarpt mellan arbete och privatliv. De skall inordnas i olika livssfärer och följa skilda

logiker. En norm skall ta plats i Gesellschaft-sfären och en annan i Gemeinschaft-sfären.

Liksom i Descartes samtida uppdelning av kropp och själ samt den naturvetenskapliga

metoden, spjälkar puritanismen upp väsentliga delar av människolivet. Detta banar väg

för en tilltagande arbetsdelning, vilket puritanen Baxter också önskade. 85 Olika asketis

ka former av protestantism bär som ovan nän1nts i sitt sköte med sig väsentliga frön till

nutida naturvetenskap.86 Människors integration blir avhängig formell kontraktskriv-

78 Toulmin, Stephen, Cosmopolis: the hidden agenda o/modernity: New York: Free Press 1990, s. 75f. We
ber, Max, "Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus" , s. 173. Descartes ideer fick stöd av
exempelvis en ledande pietist som Spener.(Weber, Max, "Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen - Verg
leichende re1igionssoziologische Versuche", s. 533.)
79Weber, Max, ('Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus", s. 173.
80 Schama, Simon, a. a., s. 209
81 För begreppen Gemeinschaft och Gesellschaft se Tönnies, Ferdinand, a. a., s. 9-100.
82 Grenholm, Carl-Henrik, The Protestant Work Ethic -a Study o/Work Ethical Theories in Contemporary
Protestant Theology, s. 43f.
83 Tönnies, Ferdinand, a. a., s. 237.
84 Weber, Max, a. a., s. 16 och Lindqvist, Mats, a. a., s. 77f.
85 Weber, Max, a. a., s. 170.
86 Puritanismens betydelse behandlas i både Taylor, Charles, a. a., s. 230f. och Merton, Robert K.,
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ning. Katolsk tradition däremot gynnar helhetssyn framför reduktionism. Inom katoli

cismen integreras olika sfärer.87 Varna universale-idealet återfinns i den italienska renäs

sansen och avser en individ som förkroppsligar allt mänskligt.88 Detta ideal genom

tränger åtminstone de statsbärande skikten i samhället och står i motsatsställning till

kapitalismens och industrialismens tendens till arbetsdelning och specialisering. I exem

pelvis 1600-talets engelska protestantism, med namn som Baxter, och den tyska rned

bland andra Spener, är idealet istället att inrikta sig helt och fullt på endast en syssla.89

Redan Luther propagerade för detta ideal.90 Att sprida sina gracer till flera verksamhets

områden ansågs vara mindre gudfruktigt. Det fördöms i analogi med budet att inte hava

andra gudar jämte den ende rättmätige guden, men även av utilitaristiska skäl. Därige

nom banas väg för det moderna, specialiserade arbetet, avskilt från Gerneinschaft-sfären.

En sådan skillnad mellan katolsk och protestantisk kultursfär i synen på individers fo

kusering till ett visst antal sysslor kvarstår ända in i vår tid.9l

Den protestantiska kultursfärens atomister är benägna att dela upp befint

liga företag för att skapa största mervärde åt aktieägaren, medan katolskt färgade korpo

rativister uppfattar att en av tradition existerande enhet såsom ett företag skall integre

ras i samhället och har ett egenvärde som inte skall försmås medelst styckning. Hela

företag och deras delar såsom anställda, divisioner, fabriker och aktiekapital, ses i anglo

saxiskt-puritansk tradition som utbytbara atomer.n Företag kan styckas, för att sedan

sättas ihop på ett nytt sätt eller likvideras och tillgångarna skiftas ut till aktieägarna.

Detta synsätt präglar den finansiella ingenjörskonst som sedan 1980-talet utbrett sig från

anglosaxiska länder. Företag inriktas allt mer på att omedelbart svara på marknadssigna

lernas retningar och aktieägares önskemål. Denna ide om aktieägarvärde har anglosax

iskt ursprung.93

"Science, Technology and Society in seventeenth Century England", s. 589, 628-649. I det senare arbetet
betonas pietismen.
87 Lukes, Steven, a. a., s. 95f. Se även Becheau, Fran~ois, a. a., s. 129.
88 Burckhardt, Jacob, a. a., s. 84f.
89 Weber, Max, a. a., s. 170, 253 och George, Charles H. och Katherine George, The Protestant mind ofthe
English reformation 1570-1640, Princeton, N.J.: Princeton U.P. 1961, s. 134-137.
90 Weber, Max, a. a., s. 98.
91 Hampden-Turner, Charles och Fons Trompenaars, a. a., s. 78-80.
92 Se även Albert, Michel, a. a., passim.
93 Iden om aktieägarvärde beskrivs i Useem, Michael, a. a., s. 10f.
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Enligt den katolska synen är företag organiska entiteter; sammanvävda

med varandra och med banker. Ett tecken på detta är att banker i dessa länder är stora,

industriella ägare och djupt inbäddade i samhället.94 I katolska länder lever ännu religiö

sa element mitt i den ekonon1iska sfären.95 En av Portugals större banker heter faktiskt

Banco Espirito Santo. I det protestantiska USA däremot har religiositet låtit sig fyllas av

det världsliga. Pentecostal Savings är sålunda inte en bank, utan ett religiöst samfund.96

Kvantifiering

Klockan tillverkades och utbredde sig främst i det protestantiska Europa under 1600

och 1700-talen. Klockan och uppmärksamhet på tiden var förenlig med de nya, pro

testantiska dygderna.97 Kyrktorn i protestantiska länder har oftare varit beprydda med

klockor, än andra religioners kyrkobyggnader är.98 Det kalvinistiska Geneve blev från

iSOO-talet med hjälp av den samtide Calvin den viktigaste orten för tillverkning av det

mekaniska uret.99 Kalvinismens efterföljare puritanismen betonar att tiden måste utnytt

jas effektivt. Katoliken är inte fullt så stressad. Det viktiga är ju ändå livet efter döden.

Den puritanska synen på tid borde vara en bättre hjälp åt kapitalismen än katolikers

syn på tid.

Puritaner, katoliker och modernister har alla i kristen, men även naturve

tenskaplig, tradition en linjär tidsuppfattning. Emellertid visar enkäter att befolkningar

i puritanskt influerade länder har en mer utpräglat linjär syn på tiden än befolkningar i

94 Zysman, John, Governments, Markets and Growth . Financial Systems and the Politics ofIndustrial
Change, Cornell University Press, Ithaca (NY) och London,: Cornell University Press 1983, passim och
van Iterson, Ad och Rene 01ie, "European Business Systems: the Dutch Case", i Whitley, Richard (utg.),
European Business Systems - Firms and Markets in their National Contexts, London: Sage 1992, s. 109f. och
Marceau, Jane, "Small Country Business Systems: Australia, Denmark and Finland Compared", i Whit
ley, Richard (utg.), a. a., s. 158f. I dessa verk framgår att Amerikanska och engelska, men även neder
ländska och australiska banker är frikopplade från industrin på ett sätt som skiljer sig väsentligt från vad
som är brukligt i länder som Tyskland, Japan och Italien. Några religiösa mönster pekar författarna emel
lertid inte på.
95 Innan det amerikanska inflytande tilltagit under senare decennier dominerades Sveriges näringsliv av
stora sfärbildningar. (Hagstrom, Jerry, a. a., s. 90f.)
96 Se även Baudril1ard, Jean, Amerique, s. 121.
97 Landes, David S., The wealth and poverty ofnations: why some are so rich and some so poor, New York, s.
178, 535ff.; Eriksen, Trond Berg, a. a., s. 146, 204.
98 Ibid, s. 204.
99 Mumford, Lewis, a. a., s. 195; Eriksen, Trond Berg, a. a., s. 203f.
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katolska länder. 100

Som första land fick symptomatiskt nog 1600-talets kalvinistiska Neder

länderna i Johan de Witt en sannolikhetsteoretiker som ledare. lol Puritansk etik gynnar

mätbar profit. Kalvinismens tendens till digitalt tänkande bidrar till en öppenhet inför

kvantitativa ideer.102 Detta är en viktig grund för den omfattande kalkylmässighet som

blivit en omistlig del av all framgångsrik näringsverksamhet alltsedan industrialisering

en. l03 Här räknas ackumulerade pluringar likt poäng i himlen. Denna nya kapitalistiska

dogm svällde över sina nationella ramar och blev imperialistisk. 104 För modernisten är

matematik och statistik redskap för framsteg.

100 Hampden-Turner, Charles och Fons Trompenaars, a. a., s. 73-85.
101 Schama, Simon, a. a., s. 239.
102 Se BieIer, Andre, La pensee economique et sociale de Calvin, Geneve: Georg 1959, s. 509f. om kalvinis
mens tendens till digitalt tänkande.
103 Weber, Max, "Vorbemerkung", s. 10 om kalkylerandets centrala position i den modern kapitalismen.
104 Jfr. Arrighi, Giovanni, The Long Twentieth Century. Money, Power, and the Origins ofOur Times, Lon
don och New York: Verso 1994, s. 54-58.
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Del 5

Protestantisk etik och finansmarknad

Inledning

Här kommer den betydelse den protestantiska etiken, samt mentalitetsförändring i väs

terlandet och i synnerhet i Sverige efter reformationen har fått på svensk finansmark

nad att behandlas. Detta avsnitt utgör en syntes av tidigare avsnitt. Intervjuer som jag

beskrivit i delen Finansmarknadens mentalitet - ett intervjustudium skall belysa relatio

nen mellan den protestantiska etiken och finansmarknader. Ett viktigt hjälpmedel har

varit Charles Hampden-Turner och Fons Trompenaars tvärkulturella studie av värde

ringar i affärslivet, The Seven Cultures ofCapitaiism.

Penningen och räntan - finansmarknaders kalvinistiska traditioner

Finansmarknader i kalvinistiska områden slog ut de tidiga finansmarknader som fanns i

katolska länder, under 130G-talet i Genua och andra norditalienska renässansstäder. Un

der 1300-talet växte Brugge fram som den första börsen i egentlig mening. Brugge blev

vid denna tidpunkt den första plats där handel skedde utan att föremålet för handeln är

närvarande. 1 Även det dåtida Lyon bör beaktas. Vid denna marknad var intressant nog

de reformerta hugenotterna framträdande. Omkring skiftet mellan 14- och lS00-tal san

dade den arm av Nordsjön som fört in havet till Brugge igen. Brugges roll övertogs med

tiden av Antwerpen, som blev den första permanenta aktiemarknaden. Där utvecklades

även terminshande1.2 Vid 1600-talets ingång blev Amsterdam den ledande finansmark

naden i världen. Amsterdambörsen grundad 1602 är världens äldsta, ännu existerande

aktiebörs. Amsterdam blev den viktigaste finansmarknaden delvis till följd av att pro

testantiska grupper kastades ut från Antwerpen. Kring år 1800 ersatte London

Amsterdam som världens viktigaste aktiebörs. Under mellankrigstiden flyttade världens

1 Bunte, Rune, "Börs", Nationalencyklopedin, bd. 3, Höganäs: Bra Böcker 1993.
2 van der Wee, Herman, "Monetary, Credit and Banking Systems", i Rich, Wilson (utg.), The Economic
Organization ofEarly Modern Europe, Cambridge: Cambridge U.P. 1977, s. 332.
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finanscentrum från London till New York, en ordning som därefter har förstärkts. 3

Finansiella marknader är idag, liksom under tidigare sekler, störst i länder som tagit till

sig reformationen.

Ordningsföljden av städer i finansmarknadernas historia säger oss två sa

ker. Att vi hela tiden rör oss i riktning mot större städer indikerar att finansmarknader

blir allt mer betydelsefulla. Londons och New Yorks tid av dominans sammanfaller

med deras respektive perioder som världens viktigaste städer. Finansmarknader gömmer

sig inte längre i någon liten och avskild cu/·de-sac, utan bebor och präglar istället värl

dens största städer.

Därtill är det anmärkningsvärt att samtliga dessa städer Brugge,

Antwerpen, Amsterdam, London och New York är belägna i kulturer som har ett kal

vinistiskt inslag. Att de två förstnämnda, flamländska städerna hade sina storhetstider

som finansiella centra redan före den kalvinistiska reformationen antyder att, utöver

rent materiella förklaringar, en viss sympati eller tolerans gentemot finansmarknader

kan ha förelegat där redan innan reformationen inträffade. London är beläget i ett Eng

land med större inslag av den allmänt protestantiska, anglikanska kyrkan än puritanism.

Världens finansiella centrum har förskjutits samtidigt med att kalvinismen

utbrett sig från den europeiska kontinenten till Storbritannien och vidare till USA. N e

derländerna införde handelskapitalism, Storbritannien industrikapitalism och USA in

formations- eller kommunikationskapitalismen.

I samklang med kalvinismens mindre avoga inställning till kapitalvinster,

har kalvinistiskt influerade länder begåvats med finansiellt don1inerade ekonomier.4

USA,5 Storbritannien,6 Nederländerna och Schweiz delar ett kalvinistiskt arv. Yttringar

3 Burk, Kathleen, "Money and Power; the Shift from Great Britain to the United States" , i Cassis,
Youssef (utg.), Finance andfinanciers in European history, 1880-1960, Cambridge: Cambridge University
Press: Paris: Maison des Sciences de l'Homme 1992, s. 359-370.
4 En god jämföre1se mellan det puritanskt präglade Storbritannien och det lutherskt dominerade
Tysklands industristruktur, där den brittiskas mer finansiella inriktning tydligt framgår är Lane, Christe1,
"European Business Systems: Britain and Germany Compared", i Whitley, Richard (utg.), a. a., s. 64-97.
5 Weber, Max, ''Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus" , s. 86; Benne, Robert, The
Ethic ofDemocratic Capitalism - A Moral Reassessment, Philadelphia: Fortress Press 1981, s. 248 och
d'Iribarne, Philippe, La logique de l 'honneur. Gestion des entreprises et traditions nationales, Paris: Seuil
1989, i Stråth, Bo, The Organisation ofLabour Markets - Modernity, Culture and Governance in Germany,
Sweden, Britain andJapan, London: Routledge 1996, s. 18.
b Taylor, Charles, a. a., s. 226.
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av detta faktum är att dessa länder har såväl världens största finansiella marknader7 som

aktörer på finansmarknader, såson1 fonder, samt investment- och merchant-banker. Alla

världens nio största investmentbanker har sin hemvist i något av de två starkt kalvinis

tiskt influerade länderna USA och Schweiz.8 Oproportionerligt många stora - närmare

bestämt åtta av Europas tio största - banker hör hemma i Europas tre kalvinistiska

länder.9 Kalvinister har varit framträdande inom internationell bankverksamhet under

sekler. lO

Kalvinistiskt influerade länders finansmarknader har omsättningssummor

och tillgångsmassor som kraftigt överstiger ickeprotestantistiska, exempelvis katolska. ll

Därtill är aktiemarknader i protestantiska länder i allmänhet mer effektiva.1l Kalvinism

och finansiella marknader utgör en gynnsam kombination. Detta ger i sin tur memen

ytterligare stärkt förmåga att sprida sig till omvärlden. Såväl kvalitativa som kvantitati

va indikationer antyder att det kalvinistiska arvet ännu idag är en väsentlig källa till

skillnader mellan olika länders finansmarknader.

Penningen och räntan - acceptans och omreglering

Här skall frågan hur samhällets acceptans och omreglering påverkat finansmarknader

avhandlas. Detta avsnitt kommer även att behandla vilka värderingar som varit betydel

sefulla för dessa skeenden. Kvardröjande normer låste länge in näringslivet i en feodalt

agrar ekonomi utan fungerande finansiella tjänster. Finansiella marknader krävs som en

leverantör av kapital till industriprojekt, samt för effektiv förvaltning av överskott från

industriell verksamhet. Att räntor kom att tolereras var ett villkor för att finansiella

marknader skulle uppstå och tillgodose industrin med en effektiv kapitalförmedling. En

ny ekonomisk handlingside måste slå undan benen för den katolska kyrkans ockerför-

7 Bain, Andrew D., The Economics o/the Financial System, Oxford: Basil Blackwe111992 (1981), s. 260.
8 Andersson, Ingvar, "Företag får fritt spelrum. Världshandelsorganisationen i 'historisk'
överenskommelse" , Dagens Nyheter, 21 december 1997, s. 15.
9 Ernestam, Maria, "Banker formerar sig - Stora omvälvningar inom Europas bank- och försäkringsvärld" ,
Veckans Affärer, nr. 34, 18 augusti 1997, s. 23 tabell.
10 Landes, David S., Bankers and Pashas, International finance and economic imperialism in Egypt, s. 20-28.
11 Världsbanken, "Stock Market Capitalization as a Percent of GDP", The 2000 World Development
Indicators CD-ROM.
12 Pagano, Marco och Ailsa Roel1, a. a., s. 65-115. Författarna uppmärksammar emellertid inte det av
religion präglade mönstret.
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bud och oviljan att acceptera tjänandet av pengar på pengar. Calvin godkände tagandet

av ränta. 13 Industriella projekt kunde med tiden uppstå tack vare effektiva finansmark

nader. Nya ideer krävdes för att genomföra nya näringsförhållanden. Att reforn1atorer

na tillät ränta hörde inte till Webers resonemang om bakgrunden till den kapitalistiska

andans uppkomst. För uppkomsten av finansiella marknader och expansionen av kapi

talism var denna tillåtande attityd emellertid betydelsefull.

I exempelvis muslimska länder är jordmånen dålig för finansmarknader,

då islam inte ens har släppt sitt förbud mot räntor. Här utvecklas heller inte några stora

industrier, och i synnerhet inga stora finansmarknader. Finansmarknader skulle snabbt

slås ut i ett sådant ogästvänligt klimat. I muslimska länder finns banker, men inga rän

tor. Detta finansiella system är en n1ycket avlägsen släkting till västerländska finans

marknader. 14

Det första brottet mot traditionens syn på ränta är reformationen. De sto

ra reformatorerna Calvin och Luther gav sitt bifall åt en viss högsta höjd för räntesat

ser.15 Likväl var de båda, liksom flertalet kyrkliga företrädare i olika tider, skeptiska till

ränta. 16 Reformationen bidrar till att kalvinistiska områden utvecklat nya finansiella

aktiviteter, medan katolska områden inte så gjorde. Statsmakten sände in mutationer i

finansmarknader. Finansmarknaderna muterade, kunde växa och fortplanta sig i den

nya samhällsekonomin.

Långt senare under 1980-talet innebar avregleringar ännu en positiv legiti

mitetschock för de verksamheter som bedrivs vid finansmarknader. En ny tidsanda var

väsentlig för att åttiotalets avregleringar av finansmarknader kom till stånd. Under just

åttiotalet medförde Ronald Reagans och Margaret Thatchers politik en avreglering av

finansiella marknader, 17 vilken gav den finansiella sfären dominans på bekostnad av den

13 Liithy, Herbert, La Banque protestant - de la Revocation de lidit de Nantes ala Revolution, s. 9 och
De1umeau, Jean, Naissance et affirmation de la rejorme, Paris: Presses universitaires de France 1968 (1965),
304, 314f.
14 Samuelsson Jan, Islamisk ekonomi, Lund: Studentlitteratur 2000, s. 41-75. Sådana avvikelser kan
överleva i kraft av att området inte är nära kopplat till det globala flödet av västerländska, moderna
normer.
15 Söderberg, Johan, "Ränta", Nationalencyklopedin, bd. 18, Höganäs: Bra Böcker 1993.
16 Troeltsch, Ernst, Die Bedeutung des Protestantismus fur die Entstehung der modernen Welt, s. 65.
17 Stearns, L. B. och Allan, K. D., "Economic behavior in institutionai environments: The corporate
merger wave of the 1980s", American Sociological Review, nr. 4, vol. 61, 1996, s. 705f.
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industriella. 18 I synnerhet är detta fallet i de ekonomier, där puritansk syn på ekono

misk verksamhet vunnit genomslag och bidragit till att finansiella aktiviteter tolereras.

Mängder av nya finansiella aktiviteter uppstod och blev en viktig anled

ning till att staten tvingades träda in och avreglera finansmarknaderna. 19 Ökad tolerans

skapade svärmar av finansiell aktivitet. Överheten tog liksom Calvin hade gjort snarare

bort tidigare hämningar, exempelvis genom att tillåta ränta, än tillförde något nytt.

Förvisso gav han ett nytt element i incitament till materiell framgång och att visa fram

gång. Etablerad fientlighet mot, och reglering av, finansaktiviteter avtog. Ännu idag

definieras och bestraffas emellertid en mycket hög räntefot som ocker.20 Extremt höga

räntor är varken lagligt eller förenligt med de normer som gäller för dagens närings

verksamhet.

Penningen och räntan - börser förkroppsligar kalvinistiska dygder

I kalvinistisk tradition låter sig viss verksamhet lättare infogas än annan. Handel är rim

ligt att inplacera i kalvinistisk tankevärld.21 Även om finansiella tjänster produceras på

finansiella marknader karakteriseras dessa marknader av just handel, snarare än produk-

tion.

Samtidigt som konsumism kom att fylla borgarens fritid blev sparsamhets

iver näringslivets norm. 22 Flertalet uppräkningar av dygder, som uppfattas vara gynn

samma i den moderna marknadsekonomin, inbegriper dygder som puritanismen predi

kade, såsom flit, arbetsamhet och hederlighet.23

Genom att oavlåtligt söka och samla kapitalets nektar har puritanska bin

18 Hutton, Will, "Whither Global Capitalisrn?" , i Crouch, Colin och David Marquand (utg.), Ethics and
Markets - Co-operation and Competition within Capitalist Economies, Oxford: Blackwell1993, s. 140f.
19 Om avregleringarna och skälen till dem se vidare avsnittet: "Avreglering".
20 "För ocker döms också den som vid kreditgivning i näringsverksamhet eller i annan verksamhet, som
bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning, bereder sig ränta eller annan ekonomisk förmån,
som står i uppenbart missförhållande till motprestationen." [Sveriges rikes lag, Brottsbalk (1962:700),
första avdelningen, 9 kap., 5 I andra stycket.]
21 Simon Schama karakteriserade denna verksamhet som typisk för 1600-talets Nederländerna. (Schama,
Simon, a. a., passim)
22 Gustafsson, Claes, a. a., s. 183 och 185.
23 Exempelvis Bryning, Tomas, "Etiska antaganden i marknadsekonomisk teori", i Grenholm, Carl
Henric och Gert Helgesson (utg.), Etik och ekonomi, Studies in Ethics and Economy, vol. 1, Uppsala 1998,
s.65.
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råkat skänka liv åt vildvuxna finansmarknader. Individers sparande och kapitalackun1u

lation är särdeles viktig för finansmarknader. Om kapital som genereras genom indust

riell verksamhet inte skulle sparas skulle finansn1arknader få svårt att utvecklas.

Börser hjälper till att flytta överskott till en annan period och bygger på

kalvinismens tanke att avstå arbetets frukter till en obestämd morgondag.24 Detta över

skott är en produkt aven mängd individers rationella avvägning. Anställda på

finansiella marknader lever ofta ett liv fyllt med den nyrikes iögonfallande konsumtion.

I kontrast mot detta uppförande som kalvinismen motsatt sig, uttrycker

finansmarknadens funktion, den en gång av religion inspirerade oviljan att nyttja

inkomster till konsumtion, eller åtminstone skjuta upp konsumtion till framtiden.

Graden av asketism ger en lägre eller högre konsumtion relativt sparande. Detta påver

kar mängden kapital, vilket i sin tur har betydelse för räntenivån. 1600-talets Nederlän

derna hade den dittills i mänsklighetens historia lägsta räntenivån. Asketismen och den

därtill hörande tiden av att avstå prissätts och får sin belöning i räntan. På finansiella

marknader är profiten mätbar på ett unikt sätt son1 överensstämmer med den puritans

ka moralen. 25 Puritanismens tendens till digitalt tänkande bidrar till en öppenhet inför

kvantitativa ideer.

Sparande - en modern, rationell attityd till att bjuda ut sitt arbete

Detta avsnitt behandlar hur en ny uppfattning om arbete spirar i de fåror kalvinistisk

syn på affärsverksamhet plöjt. Redan under 400-talet före Kristus framhöll historikern

Thukydides att den traditionella attityden att styras av nödvändighetens lagar förhind

rar all utveckling.26 Människor arbetar antingen för det dagliga uppehället eller ackumu

lerar kapital. Före industrialismen sålde och tillverkade den idealtypiske lantbrukaren

eller hantverkaren mer ju lägre priset på hans produkter var. Någon utpräglad framför-

24 För att ytterligare effektivisera denna hantering har vi i vår tid skapat varubörser, vilka till en början i
USA medgav att tillfälliga prisförändringar överbryggades mer effektivt, än genom att samla i ladorna.
Till skillnad från spannmål möglar ju kontrakt inte i en rättsstat. Marknaden har institutionaliserat den
kalvinistiska viljan att inte omedelbart skörda frukterna av arbetet.
25 Puritanismen bär med sig den nya och nutida naturvetenskapen.(Merton, Robert K., a. a., s. 414-95 och
Taylor, Charles, a. a., s. 230f.) Så gjorde även den likaledes asketiska riktningen av protestantism
pietismen. [Merton, Robert K., Social Theory and Social Structure, New York: Free Press 1968 (1949), s.
589.]
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hållning var inte tänkbar så länge konstant knapphet rådde. Bondens mål var att erhålla

en stadig ström av intäkter för att klara det dagliga uppehället. Strategin för arbetaren i

det traditionella samhället blev då att arbeta så mycket som omedelbart behövs, inte

mer.27 Sålunda minskade han sin arbetsinsats, då priset var högt. Han kunde tack vare

prisökningen överleva även vid en n1indre arbetsinsats. Fokus låg på att täcka statiska

behov, inte på att ackumulera.28 Forntidens jägare kunde fälla en mammut, grava den i

en sval insjö och sedan vila ut under lång tid innan köttet tog slut.29 Den moderne kapi

talisten skulle istället låna ut bytet till en bank, för att sedan fälla ytterligare ett dussin

mammutar. I takt med att den ekonomiska tryggheten tilltagit i det moderna västerlan

det ersätter ackumulation av kapital strävan efter överlevnad.

Det traditionella beteendet förekommer ända in i vår tid i ickekapitalistis

ka ekonomier, såväl vad gäller det forna Sovjetunionens export av ädla metaller, som

afrikanska staters råvaruexport. Människan i det traditionella samhället följde inte lagar

om utbud och efterfrågan,3° vilket borgade för att människans livsvillkor inte utveckla

des.

Sedan trädde moderna, kapitalistiska människan in på scenen med sin

framförhållning, fyller ladorna i goda tider, för att tömma dem i dåliga. En tilltagande

kalkylmässighet invaderar och slår ut förindustriell affärsverksamhet och förekonomisk

affärslogik. 31 Hushåll och affärsliv skildes åt.32

I alla tider har människan haft rutiner som garanterat hennes överlevnad. I

modern tid grundas dessa rutiner i medveten kalkyl, en formell rationalitet som ersatt

26 Hayek, Friedrich A., a. a., s. 65.
27 Weber, Max, a. a., s. 49f.; Hoyt, Elizabeth E., "The Impact of a Money Economy upon Consumption
Patterns", Annals ofthe American Academy ofPolitical and Social Science, nr. 305, 1956, s. 13; Whyte,
William Foote et al, a. a., s. 210; Nair, Kusum, Blossoms in the Dust: The Human Factor in Indian
Development, New York: Fredrick A. Praeger 1962, s. 56.
28 Ahlberg, Alf, Social psykologi: Massans och gruppens, nationens och klassens själsliv, Stockholm: Tiden
1932, s. 150ff.
29 Nemecek, Sasha, "A Taste for Science", Scientific American, april 2000, s. 12 om paleontologen Daniel
C. Fishers forskning kring det forntida bruket att låta grava mammutar i svala insjöar.
30 Hill, Christopher, Uppochnervända världen - radikala ideer under engelska revolutionen, Stockholm:
Ordfront 1990 (eng. orig. 1972), s. 261.
310m de ens bör kallas affärslogiker. De innebar nämligen inte ömsesidigt utbyte till gemensam nytta,
affärstransaktioner.
32 Weber, Max, a. a., s. 16.
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djuriskt omedvetna och impulsiva handlingsmönster. 33 Den nationalekonomiska veten

skapen om utbud och efterfrågan vinner insteg först bland en kommersiell elit av köp

män, och långt senare till allmänheten. En rationell affärsmänniska uppträder med

egenskaper liknande homo oeconomicus. En modern, rationell attityd till att bjuda ut sin

arbetsinsats, inriktad på att spara inkomster från arbetet vinner. Liksom ekonomisk

praktik, har ekonomisk teoribildning som etablerats internationellt en puritansk grund.

Den puritanska traditionen har, med namn som Adam Smith och Alfred Marshall, till

skillnad från den latinskt-katolska traditionen inom nationalekonomi, efterlämnat ett

bidrag med bestående värde för nyare tiders ekonomiska vetenskap.34

Ingen intervjuperson i min undersökning framhåller nöjesliv eller slöseri

som betydande utlopp för sina inkomster. De investerar och gör inte av med alla intäk

ter. Såtillvida ansluter sig intervjupersonerna tämligen väl till homo oeconomicus-idealet.

Många av mina intervjupersoner framhåller emellertid att de är mer än isolerade atomer

och att som de säger "det sociala med möten" och liknande är viktigt.35

Sparande - den sekulariserade puritanska affärslogiken

Detta avsnitt behandlar hur den puritanska affärslogiken sekulariserats och vad en mo

dern, sekulariserad puritansk affärslogik består av. Ett kalvinistiskt etos har utbrett sig

utanför de on1råden som någonsin benämnts kalvinistiska eller reformerta. Kalvinismen

bär på ett mem med god överlevnadskraft och förmåga att muteras. Kalvinistisk dogm

utkonkurrerar andra, ofta religiöst grundade attityder till affärsverksamhet ända in i vår

tid. Att affärslivet stöps i en kalvinistisk form ger memen förutsättningar för fortsatt

fortplantning. Modern näringsverksamhet får ett kalvinistiskt värdefundament. Att

utnyttja omgivningen och de livsvillkor denna inrutar är karakteristiskt för mem.36

33 Se Weber, Max, "Wirtschaft und Gesel1schaft", s. 44f, om formell rationalitet.
Den moderna människan tillämpar rationell kalkyl delvis också som en följd av att hon är

nedsänkt i en kultur, där formell rationalitet är en norm. Se även Beckert, Jens, "What is Sociological
about Economic Sociology? Uncertainty and the Embeddedness of Economic Action", i Theory and
Society, nr. 6, vol. 25, 1996, s. 804f. och 827-831 om att människor måste förlita sig på normer,
maktrelationer, vanor och nätverk som minskar komplexiteten i en beslutssituation.
34 Kauder, Emil, "The retarded acceptance of the Marginal Utility Theory", s. 564-569 och Kauder, Emil,
A History ofMarginal Utility Theory, s. 4-11.
35 Citat intervjuperson Adam.
36 Dawkins, Richard, The Selfish Gene, s. 295.
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Kalvinismen och finansiella marknader kan sägas bära på ett gemensamt mem.37 Med ett

resonemang som föregrep Richard Dawkins tankegång kring memer beskrev Werner

Sombart hur den kapitalistiska andan - vilken för honom var synonym med ekono

misk målrationalitet - utnyttjar affärsmannen för sina syften. 38 Finansmarknaders kal

vinistiska mem närs av att själv förändra sin omgivning, genom att exempelvis göra den

moderna affärsmannen till ett ideal för många. Affärsmän fyllda av kapitalismens mem

hjälper med sin verksamhet till att sprida kapitalisn1ens mem. Kalvinismen efterlämnar

en rationell organisation, för vilken ingående individer inte är det mest väsentliga ele-

mentet.

Inte minst genom att slå ut memen finansiell verksamhet i Norditalien och

Florens i synnerhet förde den protestantiska etiken in den bärande, ekonomiska dog

men på ett visst spår. Protestantisk etik var behjälplig i utvecklingen, men blev en onö

dig kvarleva i sin mer religiösa form. Nu krävs istället en sekulariserad livsattityd för

framgång i förvärvslivet.

En ekonomisk individualism med utilitaristiska förtecken blev den lång

siktiga följden av puritanismen.39 Under 1600-talet uppstod en liten klick av kyliga af

färsmän. Idag har denna inställning till arbetet blivit en norm i västerlandet. En kalky

lerande, rationell materialist har överlevt seklernas gång.40 För att idag vinna framgång i

näringslivet krävs att dagens affärslogik som förlösts ur den protestantiska etiken till

lämpas. Den som vill vara framgångsrik i näringslivet måste efterleva den rationella af

färslogik som skapats ur kalvinistisk tradition. Dagens förvärvsarbetare kommer inte

ifrån sekulariserad protestantisk etik. Den typiske puritan som fyller dagens affärsliv

karakteriseras av oavlåtligt sparande och investerande i lika andefattiga, som lönsamma

verksamheter. Kärnan i den moderna kapitalistiska andan är yrkesmänniskan.41 Dagens

ekonomiska aktörer är grenar ett träd fått efter att ha smakat kalvinismens näring. 42

37 Se även Dawkins, Richard, "Viruses of the Mind, i Dahlbom, Bo (utg.), Dennett and his Critics
Demystifying Mind, Cambridge, MA och Oxford: Basil Blackwell1993, passim.
38 Sombart, Werner, Der Bourgeois - Zur Geistesgeschichte des modernen Wirtschaftsmenschen, s. 447.
39 Utilitarism är den konsekvensetik som inriktar sig på nyttan. Om hur puritanismen följs av
utilitarismen se Weber, Max, "Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus" , s. 43, 189 och
Tawney, R.H., a. a., 226. Jfr. Taylor, Charles, a. a., s. 22f.
40 Weber, Max, a. a., s. 52; Carlsson, Sven, a. a., s. 208.
41 Jfr. Weber, Max "Antikritisches zum 'Geist' des Kapitalismus", s. 173.
42 Weber, Max, "Kritische Bemerkungen zu den vorstehenden 'Kritischen Beiträgen"', s. 31.
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Kalvinismen besegrade i västerlandet äldre former av ekonomisk logik

och är i färd att slå ut handlingslogiker som levat utanför västerlandet. De senare är

döda grenar på utvecklingsträdet av affärslogiker. Företag med den gamla, puritanska

etiken slås ut, efter att ha burit sekulariserade industrigrenar i sitt sköte. Att skjuta un

dan den sekulariserade puritanska är svårt, men det kommer att ske förr eller senare.

Till sådana konkurrenter hör exempelvis en etik för självförverkligande. I denna nya

arbetsetik ligger tonvikten, som ett led i en individuell strävan efter personlighetsut

veckling, vid professionalisering och personliga upplevelser.43 En förändrad tidsanda

avspeglades på finansmarknader delvis redan i åttiotalets sorglösa yuppie-attityd.44 Den

nya affärslogiken är mer lämpad för en informations- eller kommunikationsekonomi,

än för den industrialism som puritansk mentalitet bar fram.

Sparande - finansmarknader och avpuritanisering

Hur dagens finansmarknader är symptom på att puritanskt influerade kulturer rör sig

bort från det puritanska, vilket finansmarknader kan dra nytta av, och därigenom väx

lar in på ett nytt spår, är ämnet för detta avsnitt. Att stater skulle hålla sin budget en

skilda år var normen före John Maynard Keynes, liksom respektabla individer inte

skulle ta lån. Sedan inträdde en mindre konservativ anda av skepsis inför överdriven

sparsamhet. Befriade från 1800-talets borgerliga kultur av sparsamhet kom ständiga,

offentliga budgetunderskott att tillåtas ackumuleras till i sinom tid förgivettagna och

kroniska statsskulder.45 Dessa skuldberg har givit upphov till stora summor obligationer

43 Rosseel, E., "The impact of changes in work ethics upon organization life", iDebus, G. och H.-W.
Schroiff (utg.), The psychology ofwork and organization: current trends and issues: proceedings ofthe West
European Conference on the Psychology ofWork and Organization, Aachen, 1985, Amsterdam: North
Holland 1986; Furnham, Adrian, a. a., s. 222f.; Schulze, Gerhard, a. a., s. 33ff, 257f.; Bennich-Björkman,
Li, "Doktor Spock och medborgardygderna" , i Framtidens dygder: om etik i praktiken, Stockholm: City
Univ. Press 1999, s. 233-257, 260f. och Norberg, Peter, "Förändrade mentaliteter", Svensk Tidskrift, nr. 4,
årg. 86, 1999, s. 31-34.
44 se vidare Lindsten, Per Olof, "Från analytiker till underhållare", Veckans Affärer, nr. 21, 18 maj 1998, s.
48; Granholm, Annika och Erik Hörnfeldt, Digital guldrusch!: vilda äventyr i den nya ekonomin,
Stockholm: Bonnier Icon 1999, s. 78-83, 88.
45 Enligt Keynes skulle den offentliga budgeten underbalanseras endast i lågkonjunktur. (Keynes, John
Maynard, "The General Theory of Employment, Interest and Money", s. 358-371.) Denna disciplin
följdes emellertid inte av alla politiker som bekänt sig till Keynes lära. De frestades till att släppa
budgetdisciplinen oavsett konjunkturläge.
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och då ägarna av dessa ibland vill omsätta sina innehav skapas i förlängningen stora

penningmarknader. Likheten är stor med uppkomsten av den mentalitet som är en för

utsättning för de luftiga derivaten. Efter 1968 års revolt mot borgerliga traditioner för

knippas ordning med en auktoritär människosyn. Att snabbt betala tillbaka skulder

kom, i synnerhet vad gäller statsbudgeten, att anses vara en borgerlig fördom, samtidigt

som ej vid normala sinnestillstånd påtagliga företeelser som derivatinstrument accepte

rades.46 En hög abstraktionsnivå ingav inte den generation som gjorde revolt mot tradi

tionell, borgerlig moral och omgav sig nled flower power och LSD negativa associatio

ner. Att abstrakta derivatkonstruktioner accepteras är motriktat puritanismens disci

plin, där muttrar och skruvar utkorats till medel för välstånd.47 Lyftet ur konkret bank

verksamhet till luftiga finansmarknader med derivatinstrument innebär ett brott nlot

den kalvinistiska etiken. Denna rörelse bort från den puritanska moralen äger först rum

i sedan tidigare puritanskt influerade länder, som delvis till följd av sin protestantiska

etik kommit längst i materiell utveckling. Även om finansmarknader är sällsynt välut

vecklade i kalvinistiska länder nödgades puritanismen ge vika och bana väg för ett nytt

stadium av finansmarknader. Den puritanska anda som bidrog till att skapa finanskapi

talismen avtar, men finansiella marknader består och kan gynnas aven samtida, ickepu

ritansk anda.

Sparande - kalvinism och abstrakt girighet

Frågan om kalvinismen utgör en grund till abstrakt girighet kommer att avhandlas ned

an. Abstraktion uppkom ur protestantismens individualism och stegras av de finansiella

instrumentens ogripbara karaktär. Den kalvinistiska affärslogikens har delvis skapat

abstraktionen i arbetslivet.

Till skillnad från medeltidskyrkan legitimerade reforn1ationen individuell

strävan. Puritanerna skulle sarnia pengar i det fördolda, utan att skylta med sin fram

46 Alltifrån Ibsens Et dukkehjem 1879 till Tage Danielssson Karl-Bertil Jonssons julafton 1973 belyser hur
hjärtat under en lång period lyfts fram på bekostnad av ekonomiska dygder som respekt för äganderätt
och sannfärdighet.
47 Däremot utgör derivatinstrumentens abstraktion ett utslag av stränghet. Likaså uttrycker
derivatinstrument i kraft av sin långtgående abstraktion en kalvinistisk gränslöshet.
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gång. Denna etik inkarneras i finansmannens växande bankkonto. Den kalvinistiskt

influerade kapitalisten är så orolig för sin frälsning att denne måste tjäna allt mer för att

erövra bekräftelse på sin utvaldhet. Människor uppnår framgång i arbete på finansiella

marknader genom att hålla sig till klassiska, protestantiska dygder såsom försiktighet

och rationalitet, och att endast i en avlägsen framtid smaka frukterna av den arbetsinsats

de lagt ned.48

För puritanerna hade intjäning av kapital inget egenvärde, utan var ett sätt

att inför medmänniskan intyga sin utvaldhet. Puritanen John Wesley hävdade emeller

tid att rikedom var en helt oundviklig följd av att en individ för ett sant religiöst lever

ne.49 Medan ackumulation av egendom under i600-talet och i700-talet inte sällan rätt

färdigades av puritanska dygder) har detta beteende idag profana bevekelsgrunder. I den

kapitalistiska anda som delvis vuxit ut ur puritanismen görs medlet till ett egenvärde.

Efter att materiell välfärd predikas som ett tecken på att ha blivit utvald av Gud, blir

detta medel lätt ett n1ål i sig. En ny generation glömmer det egentliga målet och strävar

efter rikedom utan religiös argumentation. Människors vilja att tillbringa sina dagar i

arbete styrs inte längre av någon moralisk och i synnerhet inte religiös plikt. 50 Den pu

ritanska etiken tilltalar få finansmänniskor.

På puritanskt vis ackumulerar finanspersoner kapital. Privatekonomisk

ackumulation av kapital är ett uttryck för den kapitalistiska anda som vuxit ut ur den

protestantiska etiken. Anställda och kunder, snarare än firman ackumulerar kapital.

Fondkommissionärsfirmor betalar ut en exceptionellt stor andel av sin vinst i lön och

andra ersättningar till sina anställda. Finansmän kan använda de värden de erhållit som

vederlag för sitt handlag med värdepapper) för att på puritanskt vis bekräfta sitt person

liga värde.

Anställda vid finansmarknader styrs i tanke och handling ofta lika mycket

av abstrakt vinningslystnad, som av Luthers syn på arbetet som en plikt mot nästan,

eller Calvins asketism och Baxters strävsamhet. Abstrakt girighet har likväl en koppling

48 Lejeune, Robert, a. a., s. 188.
49 Weber, Max, "Die Wirtschaftsethik der We1tre1igionen - Vergleichende re1igionssoziologische
Versuche", s. 532.
50 Fromm, Erich, The sane society, s. 179f.

262



till puritanimens ackumulerande tradition. 51 Att puritanerna både i teorin och prakti

ken sköt upp njutningen av sitt arbetes frukter innebar just att de återinvesterade.

Den abstrakta hanteringen med finansiella kontrakt på finansiella mark

nader bidrar till en abstrakt uppfattning av vad det innebär att tjäna pengar, och till att

pengar blir ett självändamål bland anställda vid finansmarknader. En sådan etik är sär

skilt väl representerad i det kalvinistiskt influerade USA jämfört med omvärlden, me

dan Japan och Tyskland som Robert Solomon påpekat representerar en motsatt atti

tyd. 52

Aktörer på finansiella marknader drivs i stor utsträckning aven abstrakt

vinningslystnad, vilken återskapar kalvinismens gränslösa anda. Att oavlåtligt tjäna allt

mer är enligt filosofen Tage Lindbom del av modernitetens materiellt-hedonistiska

gränslöshet.53 Puritanismens krav på att i varje livssituation sträva vidare banar väg för

en abstrakt vinningslystnad som samhällelig norm. Efter att vardagens ständiga strävan

till förbättring av livsvillkoren legitimeras, förlorar materiell strävan i sinom tid fotfäs

tet i livsbetingelserna. Då den uppåtstigande borgarklassen erövrat avsevärda rikedomar,

ersattes den puritanska profitetiken med en mer konservativ egendonlsetik, inriktad på

att förvalta, snarare än förmera. 54 Det räckler inte längre att rättfärdiga endast höga

inkomster, utan även en stor intjänad egendom. För att visa sig förtjänt av framgång

var sparsamhet behjälplig vid uppåtstigandet. Den som väl har uppnått en hög position

i samhället bekräftar denna bäst genom en dos slöseri.55 Finansmänniskor har uppnått

en hög position i samhället och är också noga med att inte snåla.

r enlighet med puritanismens etik väljer finansmarknadens aktörer att inte

hellre återinvestera än konsumera. Pengar växlas inte in i föremål. Inkomster och ägan

de blir synligt endast i siffror på ett bankkonto eller i värdet av finansiella instrument,

vilka inte kan bytas mot annat än pengar. Kopplingen till den underliggande varan är

ytlig och begränsar sig till ett monetärt utfall. Anknytningen till materiella behov skjuts

51 Att puritanerna och modern nationalekonomi rättfärdigat girighet får inte förleda oss att tro att
girighet inte skulle vara en evig egenskap hos människor och vara en ny uppfinning. (Weber, Max, 'Die
protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus''', s. 47)
52 Solomon, Robert C., a. a., s. 34-38.
53 Lindbom, Tage, Sancho Panzas väderkvarnar, Borås: Norma 1979 (1962), s. 24.
54 se Furnham, Adrian, a. a., s. 214-217 om egendomsetik.
55 Veblen, Thorstein, The Theory ofthe Leisure elass, s. 22-34.
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undan. Utrymmet för abstrakt vinningslystnad vidgas. Målet blir att höja värdet av fi

nansiella kontrakt, att berika sig för rikedomens egen skull, oaktat vad kapitalet kan

användas till.

Kallelsen

Mången nutida svensk företagsledare berättar gärna om att de haft en mycket enkel

härkomst. 56 Sådana utsagor överensstämmer väl med den puritanska framgångsmyt som

ofta benämnes den amerikanska drömmen.57 Denna myt visar sig vara viktig för den

som nått toppen i affärslivet. Med etnologen Mats Lindqvists ord: " ... bördens betydelse

för en karriär / ...1 måste nedtonas i relation till duglighet i den moderna, borgerliga

ideologin." 58

Finansmän bekänner sig endast delvis till den lutherska arbetsetik som på

bjuder människan att låta arbetet tjäna nästan. Att flertalet intervjupersoner uppger sig

vilja arbeta med något även om de skulle klara sig materiellt utan arbetsinkomsten

överensstämmer väl med den protestantiska etiken.59 Trettio procent av alla medborga

re i USA uppfattar att Gud placerat dem i deras karriärsbana.60 De avspeglar hur pro

testantisk kallelsetanke ännu lever på sina håll.

Att finansmänniskor fokuserar så hårt på arbetet och ser till arbetet som

identitetsskapare är ett uttryck för den uppskattning av arbetet som i luthersk tradition

präglar svenskar. Arbete är för finansmänniskor liksom för många andra svenskar

mycket viktigt.

Däremot uppfattar få intervjupersoner finansmarknader som ett kall att

vara yrkesmässigt bunden till. Ett skäl kan vara att de har gott självförtroende och inser

sina goda möjligheter att välja och vraka bland andra anställningar än den de redan har.

Överflödet av val hämmar plikttrogenheten. Att intervjupersoner kan tänka sig att ar

beta med annat avviker från protestantisk och i synnerhet puritansk inställning till ar-

56 Lindqvist, Mats, a. a., s. 40ff.
57 Sådana utsagor överensstämmer också väl med svensk jantementalitet och hur finansmarknader
förborgerligats.
58 Ibid, s. 42. Se även Lasch, Christopher, The Revolt o/the Elites and the Betrayal o/Democracy, s. 39.
59 Weber, Max, a. a., s. 169 Att uppge sig vilja arbeta med något även om man skulle klara sig materiellt
utan arbetsinkomsten är vanligt bland unga svenskar. (Daun, Åke, a. a., s. 189)
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betet, där individen uppfattar sig ha ett unikt kall.61 Arbetet är för många intervjuperso

ner inte ett kall som varar hela livet. Individen anser att personlig utveckling med viss

periodicitet måste erbjudas nya ran1ar att frodas inom. Finansmänniskor är likväl

mycket fokuserade på den föreliggande arbetsuppgiften, vilket överensstämmer med

lutherska påbud om hängivenhet i det arbete som förelagts individen. I enlighet med att

plikter betonas allt mindre i samhället, prioriterar vissa människor på finansmarknader

inte förvärvslivet högt över allt annat i livet. Anställda vid dagens finansmarknader är

mer hedonistiska än kalvinister varit, men mindre än vad som var brukligt i åttiotalets

finansvärld.

Finansmänniskor ser inte som den moderne, rationellt kalkylerande mate

rialisten arbete som endast ett medel, utan högaktar likt lutheranen hårt arbete. Närma

re bestämt högaktar finansmänniskor vad de själva uppfattar som hårt arbete. Däremot

skulle få kroppsarbetare uppfatta skyfflandet av pengar genon1 en telefonlur framför en

Reuterskärm som hårt arbete.

Kallelsen - Luther och svensk industrialism

För att industrialisera Sverige anlitades många från dåtidens främsta industriland Stor

britannien. Utöver denna inspiration formades Sveriges industrialisering av tyskt infly

tande. I spåren följde lutherskt influerade värderingar. Tyskland har länge varit svensk

industris största handelspartner. Det lutherska inslaget har i viss mån stannat kvar i

svensk industri. Arbete, inte egen kapitalackumulation har förblivit central för de flesta

yrkesverksamma. Att anställda vid finansmarknader uppfattar sitt arbete som en ytterst

viktig identifikationsfaktor är ett lutherskt drag. Till och med de individualister som

befolkar finansmarknader vill hellre lyckas bra i arbetet än tjäna mycket pengar åt sig

själva.62 Vi har ovan talat om en tävling mellan olika anställda i näringslivets topp om

att tjäna mest. På finansmarknader råder som nämnts främst inte en tävling om att in

hösta högst lön, utan snarare om att bidra till företagets intjäning. I att visa sig fram-

60 Wuthnow, Robert, God and Mammon in America, s. 69.
61 Se Weber, Max, a. a., s. 170, George, Charles H. och Katherine George, a. a., s. 134-137 om den
protestantiska inställningen att uppfatta sig ha ett unikt kall.
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gångsrik i arbetet visar sig den förmåga som befrämjar status.63 Finansmänniskor söker

inte den salighet puritaner åsyftat, utan söker en helt profan bekräftelse på individuell

bekräftelse hos den idag normgivande marknaden och tycker sig finna sådan i den status

som framgång ger.

Mina intervjupersoner anser sig kunna tillföra ett stort mervärde i just den

typ av arbete de är satta att fullgöra. De upplever en tillfredsställelse i att uppfylla plik

ter. Förvisso tjänar de anställda på finansmarknader extra mycket bonus åt sig själva om

de utför arbetet väl. Hur intervjupersonerna lägger tonvikten säger dock en hel del om

deras pliktkänsla. Enligt Gustav Sundbärg karakteriserades svenskar av sin"omedvetna

pliktkänsla" .64 Individer i protestantiska länder är av allt att döma osedvanligt benägna

att identifiera sig med sitt arbete. Tillfredsställelsen över att uppfylla plikter har åtskil

ligt gemensamt med luthersk tradition. Flera intervjupersoner uppger sig känna plikt

känsla gentemot arbetsgivare och kunder, även om denna pliktkänsla endast har svag

historisk koppling till luthersk arbetsmoral. Årtusendeskiftets finansmänniskor höljer

sig inte i guld och diamanter, utan uppfyller kalvinismens ideal om blygsamhet samti

digt som de är plikttrogna på lutherskt vis.

Ekonomhistorikern Youssef Cassis har framhållit likheten mellan små, re

ligiösa grupper och aristokratiska finansdynastier i deras benägenhet att gifta sig inbör

des.65 Det moderna arbetets organisation efterliknar det sekteristiska valet till inträde,

medan det förmoderna arbete är rotat i traditionen att födas in i gemenskaper och ett

arbete. 66 Reinhold Niebuhr har beskrivit skillnaden sålunda: "Members are born into the

church while they must join the sect... The former is a natural group akin to the family or the

nation, while the latter is a voluntary association. "67 Liksom en nyanställd lär sig in i före

tagets kultur och rutiner, kollektivansluts en nyfödd, eller nykonverterad medlem till

en liten religiös sammanslutning, såsom ett kalvinistisk samfund till mentaliteten i frå-

62 Abolafia, Mitchel Y., Making markets. Opportunism and Restraint on Wall Street, s. 4 om individualism
på finansmarknaden.
63 Ibid, s. 17f., jfr. Schumpeter, Joseph A., a. a., s. 93.
64 Sundbärg, Gustav, "Det svenska folklynnet. Aforismer", Stockholm: N orstedt 1912 (Den svenska
emigrationsutredningen, bilaga XVI, 1911), s. 81
65 Cassis, Youssef, Les banquiers de la City al'epoque Edouardienne (1890-1914), s. 263ff., 288, 249.
66 Weber, Max, "Die protestantischen Sekten und der Geist des Kapitalismus" , s. 283-9 om det
sekteristiska valet till inträde i fria samfund, sekter, i motsats till traditionen att födas in i kyrkor.
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ga. Liksom sekter kräver fondkommissionärer långa arbetsdagar, så att de anställda

hänvisas till varandra och individen får liten tid till eftertanke. Utan tid till reflektion

blir människor snabbt utbrända.

De protestantiska sekternas intåg med sitt nya etos kan ha varit behjälplig

för det moderna företagets födelse med dess, i jämförelse med äldre affärsverksamhet,

allt mer kontraktsinriktade och anonyma anställningsförfarande. Medlemskap i puri

tanska sekter erbjöd i USA en god, personlig ekonomi. Likaså erhåller fondkommissio

närens anställda hög lön och därtill god bonus. Svenska finansmarknader reproducerar

därmed puritanisn1ens kongregationalistiska normer.

Arbete - strävsamhet som en tradition på finansmarknader

y rkesmoral präglad av ett protestantiskt kulturarv hjälper finansmän att utföra ett bra

arbete. Son1 andra institutioner förenklar protestantisk arbetsmoral interaktion och

skapar sammanhållning. Sparande och hederlighet har sakta vuxit fram till allenarådan

de normer i affärslivet,68 och kan skymtas i enskilda personers biografier. Dessa norn1er

har influerats av samhällslivet i gemen. Arbetsmoral och sparsamhet formades bland

annat av reformationen och är trots genomlupen sekularisering ännu levande informella

institutioner på finansmarknader och andra delar av näringslivet. Kvardröjande elen1ent

från en gammal och delvis bortglömd religion, vilken trängts och fortgående trängs till

baka utövar fortfarande indirekt inflytande på näringslivets aktörer, och har dröjt kvar

tack vare att de fungerar i situationen. Enligt en studie av amerikanska arbetare var de

som anslöt sig till den protestantiska arbetsetiken avsevärt mer produktiva och fram

gångsrika än de som så inte gjorde.69

För bankiren och sedermera chefen för Handelsbanken Louis Fraenckel

präglades uppväxten av flit. 70 Alltifrån Andre Oscar har arbete, flit och sparsamhet varit

67 Niebuhr, Reinhold, The Social Sources ofDenominaIism, New York 1957 (1929), s. 17f. i Stark, Werner,
The Sociology ofReligion, vol. II, London: Routledge and Kegan Paul 1967, s. 121.
68 Hayek, Friedrich A., Det stora misstaget: socialismens felslut, s. 96.
69 Whyte, William Foote et al, a. a., s. 40-46.
70 Fritz, Sven, Louis Fraenckel 1851-1911: bankman och finansman, s. 20f.
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normer inom Wallenbergsläkten.71 Med Oscar Wallenbergs egna ord: "Ty först och

främst måste genom seklers bearbetning nationalkaraktären bliva ombildad från en

slösande likgiltighet, som lever för dagen, till en knogande sparsamhet, som kan bliva rik

genom försakelser."72 Häradshövding Marcus Wallenberg avkrävde sina intressebolags

ledare sparsamhet och skattade uppfyllelse av plikter högt.73 Slöseri var enligt denne det

kanske mest avskyvärda karaktärsdraget.74 I svensk bankkultur föreligger åtminstone

retoriskt en ärlighetsmoral.

Arbete - att visa framgång

Att affärsmän fäster stor vikt vid att tjäna pengar är inte märkligt. Deras vilja att visa sig

framgångsrika kan emellertid antyda en koppling tillbaka till puritanismen. Den som

tillämpar ekonomisk teori på världen är i en förvisso sekulariserad form influerade av

den puritanska önskan att intyga sin förträfflighet genom framgång. Den ekonomistiskt

lagde åtrår att, genom framgång på marknaden, betraktas som en bra människa.75 På

puritanskt vis visar sig en finansmänniska tillhöra de kallade, genom att åtnjuta fram

gång i sitt värv. Symptomatiskt är att Barings Banks derivatsvindlare Nick Leeson,

bland allt han i mitten av 1990-talet gjorde för egen materiell vinnings skull, gömde för

luster i syfte att visa sig framgångsrik. Finansmänniskor är inte renodlat abstrakt giriga,

då de faktiskt vill bevisa något, nämligen sin framgång. 76 Den typiske modernisten bor

de inte ha stort intresse av att visa andra människor något, då hans interaktion med

andra människor borde vara mer direkt nyttoinriktat än att söka den bekräftelse andras

tycke ger.

Det lutherska inslaget i svensk tradition har fått konkurrens på det finan

siella området. Finansmarknader har också fyllts av mer amerikansk, puritanskt influe

rad mentalitet än äldre svenska industrier, vilka skapats under exempelvis tyskt infly-

71 Gårdlund, Torsten, Marcus Wallenberg 1864-1943: hans liv och gärning, Stockholm: Norstedt 1976, s.
461 och Nilsson, 1989, s. 284.
72 Nilsson, Göran B., Andre Oscar Wallenberg, del 1, s. 182. (Kursivering i original.)
73 Gårdlund, Torsten, a. a., s. 269 och 358.
74 Ibid, s. 352f. och 358.
75 lJlrich, Peter och Ulrich Thielemann, "How do managers think about market economies and
morality? Empirical enquiries into business-ethical thinking patterns", Journal ofBusiness Ethics, nr. 11,
vol. 12, 1993, s. 879-898.
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tande. Då finansmarknader allt mer kommit att präglas av amerikansk kultur, är det

inte förvånande att svenska finansanställda på puritanskt vis söker att rastlöst tjäna allt

mer pengar, men på sekulariserat vis utan direkt tanke på vad de skall utnyttjas till. Ar

betet blir ett medel för att ackumulera kapital.

Konkurrens - marknadsorientering och bankorientering

I detta avsnitt skall kulturella skäl till olika ekonomiers grad av marknadsorientering

eller bankorientering behandlas. Detta mönster är viktigt för skillnader mellan olika

länders finansmarknader. Forskning kring marknadsorientering och bankorientering

har fått ett eget avsnitt för att denna tradition skall ge min skildring av mentalitet på

Stockholms finansmarknad kontrasten av utländska finansmarknader, även om nämnda

forskning om skillnader i finansiell struktur håller sig på en strukturell nivå och egent

ligen inte behandlar mentalitet.

I länder med ett marknadsorienterat näringsliv är finansmarknader vikti

gare förmedlare av riskkapital än banker är. Bankorientering innebär att banker, som

ofta har personliga relationer tilllåntagande företag, tar stort ansvar för företags verk

samhet. Marknadsorientering innebär en standardisering med få personliga inslag när

företags krediter värderas av finansiella marknader istället för av banker.77 Aktörers

beteende, och hur aktieägande är fördelat mellan olika kategorier investerare skiljer sig

mellan finansiella marknader i protestantiska och katolska länder. Engelska och ameri

kanska börser har i mindre omfattning röstskillnader som i Kontinentaleuropa kan fö

religga mellan olika aktieslag.78 Bland annat hade New York-börsen länge till och med

förbud mot detta. 79 Denna motvilja sammanhänger med USA:s ickehierarkiska tradi

tion. Sverige har anor av omfattande skillnader i rösträtt mellan olika slag av aktier,

vilket har skyddat många företag från fientliga uppköp. På den europeiska kontinenten

76 Se Solomon, Robert C., a. a., s. 36 om att abstrakt giriga inte upplever något behov av att bevisa något
77 Se även Sjögren, Hans, "Long-Term Financial Contracts in the Bank-Oriented Financial System",
Scandinavian Journal ofManagement, nr. 3, vol. 10, 1994, s. 315-330 om innebörden av
marknadsorientering och bankorientering.
78 Rydqvist, Kristian, Dual-Class Shares - A Review, Handelshögskolan i Stockholm - Department of
Finance, Working Paper No. 40, Stockholm 1992, passim.
79 Tricker, Robert L, "Corporate Governance: A Ripple on the Cultural Reflection", i Clegg, S.R. och
S.G. Redding (utg.), Capitalism in Contrasting Cu!tures, Berlin: De Gruyter 1990, s. 202.
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Finansiellt och industriellt kapital är tydligare åtskilt i USA och England

än i övriga Västeuropa. Banker i kalvinistiska länder som USA och Storbritannien, men

även Nederländerna och Australien är frikopplade från industrin, jämfört med vad som

är brukligt i länder som Tyskland, Japan och Italien.86 Denna frikoppling vidgar spel

rummet för finansiella marknader. Konkurrens har under längre tid varit direkt känn

bar för industriföretag i kalvinistiskt präglade länder.87 I svensk folkhemskapitalism var

samarbete mer framträdande än konkurrens, men USA inspirerar allt mer och affärs

idealen blir hårdare.88 Tidigare har konsensus om värderingar ofta rått i svenskt finans

liv. På svensk aktiemarknad har det till skillnad från i USA än så länge inte varit kutym

att stämma varandra, utan hellre förhandla. 89 Att band mellan företagsledning och ägare

av tradition varit starka i Sverige och Kontinentaleuropa har inneburit att färre fientliga

övertaganden genomdrivits här än i USA. Ett annat uttryck för dessa starka band är det

korsägande som länge var utbrett i Sverige. Innan det amerikanska inflytande tilltagit

under senare decennier dominerades Sveriges näringsliv av stora sfärbildningar.

Som ekonomen Erik Berglöf och ekonomhistorikerna Hans Sjögren häv

dat: "Förståelsen av orsakerna till dessa internationella variationer är ännu synnerligen

ofullständig."90 Ekonomhistorikern Alexander Gerschenkron har givit ett svar på denna

fråga som många ställt sig. Marknadsstyrning skulle vara den lösning som utvecklats i

tidigt industrialiserade länder. 91 Emellertid kan detta likson1 Gerschenkron själv påpekat

knappast vara den enda orsaken. Den finansiella strukturen tenderar att harmoniera

med rådande, nationell mentalitet. Förvisso påverkar en extraordinär händelse som in-

85 Brogan, Denis William, a. a., s. 37.
86 Zysman, John, a. a., s. 65-321; van Iterson, Ad och Rene Olie, "European Business Systems: the Dutch
Case", i Whitley, Richard (utg.), European Business Systems - Firms and Markets in their National
Contexts, London: Sage 1992, s. 109f. och Marceau, Jane, a. a., s. 158f.
87 Jfr. LevinthaI, Daniel, a. a., s. 174f.
88 Zetterberg, Hans L. m. fl., a. a., s. 170.
89 Boman, Ragnar, Stockholm financial markets: a success story, Stockholm Chamber of Commerce,
Stockholm: Studieförb. Näringsliv och samhälle, 1999 Övers. från förf:s svenska orig., s. 97. Över huvud
taget är samförstånd och förhandling, istället för konflikt en tradition i svenskt samhällsliv. [Österberg,
Eva, "Vardagens sträva samförstånd: bondepolitik i den svenska modellen från vasatid till frihetstid" i
Gunnar Broberg, Ulla Wikander, Klas Åmark (utg.), Svensk historia underifrån, vol. 1, Stockholm:
Ordfront, 1993, s. 141-146]
90 Berglöf, Erik och Hans Sjögren, "Husbanker i omvandling - förbindelserna mellan affärsbanker och
storföretag i svenskt näringsliv 1985-1993", i Bankerna under krisen:fyra rapporter till Bankkriskommitten,
Stockholm: Bankkriskommitten 1995, s. 23.
91 Gerschenkron, Alexander, "Economic Backwardness in Historical Perspective" (1962), i Granovetter,
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dustrialiseringen naturligtvis mentaliteten i ett land. Den mentalitet som bidrar till att

skapa en finansiell struktur förändras.

Gerschenkron är själv inne på en sådan ide.92

Därtill finns skäl att beakta bakomliggande, ideella skäl till att Storbritan

nien industrialiserades tidigt, och att USA snart därefter intog en ledande position i

världsekonomins utveckling. Ett skäl är att puritansk värderingar i dessa länder stimule

rade industriell verksamhet. Skillnaden mellan auktoritära inslag i olika länders kultur

och graden av motvilja mot centralmakten har givit upphov till politiska beslut som till

stor del utformat relationer mellan banker, finansmarknad och industri.93

De forskare som tidigare befattat sig med frågan om bestående skillnader

mellan marknadsorientering och bankorientering har försummat kulturens betydelse.

Ett bidrag till skillnader i finansiell struktur kan vara att det kalvinistiska arvet spelar in

i de anglosaxiska länderna och Nederländerna. Kalvinismen verkar ha länkat in skilda

ekonomier på spår som leder fran1 mot stora finansiella marknader idag. Få företag gör

ett aktivt val att tillhöra en kultur med kalvinistiska rötter, utan organisationen föds, i

kraft av sin geografiska hemvist, med idearvet i vällingen.94 Skillnader mellan olika or

ganisationer har oftast gamla rötter.95

Att finansiellt kapital avskilt från industriellt kapital i kalvinistiska eko

nomier kan vara en anledning till den kortsiktighet som anglosaxiska ekonomier ofta

påpekas lida av, med kortsiktiga aktieaffärer och snabba ägarförändringar.96 I dessa kul

turer är samhällsekonomin osedvanligt avhängig aktiemarknader. Ekonomen Lester

Thurow angav anglosaxisk mentalitet som ett skäl även till att ekonomisk verksamhet

skulle bli kortsiktig. 97

Att ha stora och avancerade aktiemarknader, som till stor del styr ekono

min och givit aktieägarvärdet primat anges ofta som ett skäl till kortsiktighet i ekon0-

Mark ochRichard Swedherg (utg.), The Sociology ofEconomic Life, Boulder Col: Westview 1992, s. 117ff.
92 Ibid, s. 125
93 Chernow, Ron, a. a., s. 53ff.
94 Jfr. Hannan, Michael T. och John Freeman, Organizational Ecology, Cambridge Mas: Harvard
University Press 1989, s. 22f.
95 Ibid, s. 19.
96 Albert, Michel, a. a., passim och Chernow, Ron, a. a., s. 66.
97 Thurow, Lester C., Head to Head - The Coming Economic Baule amongJapan, Europe, and America,
New York: Morrow 1992, s. 259-290 om kortsiktighet i anglosaxisk ekonomisk verksamhet.
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min. För att blidka aktiemarknaden tvingas företagsledare fatta kortsiktiga beslut. Ett

mått av långsiktighet krävs emellertid i affärsverksamhet för att kapital skall

ackumuleras. Till synes paradoxalt är att kurser på aktiemarknader i länder såsom Japan

och Tyskland, där näringsverksamhet beskrivs bedrivas n1ed mer långsiktighet, är avse

värt mer rörliga än på aktiebörser i länder såsom USA och Storbritannien, vilkas eko

nomier normalt beskrivs som kortsiktiga. Förklaringen är att de senare ländernas ak

tiemarknader är mer avancerade.

Protestantiska sekters etik utgör ännu ett viktigt element i schweiziska

handelshus.98 Schweiz är ett av världens stora länder vad gäller handelshus.99 Denna

verksamhet har åtskilligt gemensamt med finansiella marknader. Detta faktum indike

rar att kalvinistiska länder bidrar till uppkomsten av stora organisationer för verksam

het som ligger i gränstrakterna av finansmarknader. Konkurrens och kortsiktighet är

framträdande inslag i anglosaxiskt-puritanskt affärsliv.

1998 hörde de fyra kanske mest kalvinistiskt influerade länderna;

Schweiz, Storbritannien, USA och Nederländerna till de sex bland 94 andra uppmätta

länder som hade högst börsvärde i andel av bruttonationalprodukt; ett mått på aktie

marknadens betydelse i ett land. 10o Dessa data indikerar att kalvinistiska länder har ak

tiemarknader med särdeles stor betydelse för ekonomin.

I ickekalvinistiska ekonomier har företag och finansiella intermediärer till

följd av att präglas av bank- snarare än av marknadsstyrning mer likartade mål. Sådana

kombinationer kan vara mer framgångsrika i mer homogena samhällen. Kalvinistiska

länder är istället religiöst pluralistiska och där råder ofta en atomistisk konkurrens mel

lan företag, utan mycket stöd från banker.101

98 Guex, Sebastien, The Development o/Swiss Trading Companies in the 2(Jh Century (Draft paper), 1997, s.
9, 12, 16.
99 Ibid, s. 1
100 Världsbanken, a. a.
101 Länder som haft en stor andel kalvinistiska trosbekännare som Sydafrika, Australien, Storbritannien,
USA, Schweiz och Nederländerna har en stor blandning av olika trosbekännare i sin befolkning. (La
Porta, Rafael et al., a. a., s. 58-61; Hofstede, Geert, a. a., s. 209 och Wuthnow, Robert, God and Mammon
in America, s. 261.)
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Teknik och empirisk vetenskap - objektivering

Dramatikern Bertholt Brecht beskrev Entfremdung, främmandegörande, som en praxis

att träda ut ur ett invant sammanhang. Att distansera sig från det direkta handlandet

och det för sinnena omedelbart tillgängliga, och så gott som möjligt försöka se detta

utifrån kan ge kunskap om omvärlden. Entfremdung blir ett medel till att förstå sin

omvärld. Aktivt gör människor något främmande i syfte att vidga sin insikt. 102 Brecht

hävdade, att, om publiken uppfattade det de åsåg på teatern som främmande, skulle re

volutionerande insikter frigöras hos dem. Likaså får anställda på finansmarknader insik

ter i sitt värv genom att distansera sig till sitt arbete. Brecht var modernist. Även det

objektiva idealet och den objektiverande praktik som kännetecknar puritanismen och

arbetslivets byråkratier är av modernt snitt. Enligt Max Weber grundlade saklig bokfö

ring den västerländska kapitalismen. 103

Människan har en förvisso begränsad, n1en ändå unik förmåga att objek

tivt betrakta omständigheter i sin omgivning, utan att blanda in sin subjektivitet. Med

Simmels ord: " ...der Mensch ist das 'objektive' Tier. Nirgends in der Tierweltfinden wir

auch nur Ansätze zu demjenigen, was man Objektivität nennt, der Betrachtung und Be

handlung der Dinge, die sich jenseits des subjektiven Puhlens und Wollens stellt. "104 Detta

neutrala åskådningssätt är ett steg bort från naturen, ett tecken på civilisation,105 och ett

framträdande drag för finansmarknader.

Värdepappershandel som den bedrivs i Sverige idag växte upp i och med

åttiotalets anglosaxiskt influerade avregleringar. Finansmarknader är en avantgardistisk

näring som ofta går före inom näringslivet och snabbt tar till sig nya tekniska landvin

ningar. Befolkningar i protestantiska områden är ännu idag mer positivt inställda till

102 Knopf, Jan, Brecht Handbuch - Dramatik, Theater: eine Å'sthetik der Widerspruche, Stuttgart: Metzler
1980 (1970), s. 378ff.
103 Weber, Max, "Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus", s. 16; Weber, Max,
Wirtschafisgeschichte, Abriss der universa!en Sozia!- und Wirtschafts-Geschichte, s. 238, 302.
104 Simme1, Georg, a. a., s. 306. "Människan är det objektiva djuret. På andra håll i djurvärlden finner vi
ansatser till det man benämner objektivitet, betraktandet och behandlingen av saker, som ställer sig
bortom den subjektiva känslan och viljan." (egen övers.)
105 Elias, Norbert, a. a.: Bd. 1, s. LX; Elias, Norbert, "Involvement and Detachment" (1956) i Elias,
N orbert, On civilization, power, and knowledge seleeted writings Norbert Elias, Chicago: University of
Chicago Press 1998, s. 217-222; Elias, Norbert, "The Lone1iness of the Dying", (ty. orig. 1982) i Elias,
Norbert, On civilization, power, and knowledge seleeted writings Norbert Elias, Chicago: University of
Chicago Press 1998, s. 106.
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teknologi. 106 I enlighet med kalvinistisk tradition har finansmänniskor en positiv in

ställning till tekniska landvinningar. En intervjuperson ansåg att "Teknologi är bra och

avskaffar all onödig och förlegad skråkänsla och vissa som missbrukar traditionella hie-

rarkier." 107

Finansmarknader präglas av fundamental osäkerhet, där priser ibland rör

sig kraftigt sekundsnabbt. Någon slags hantering av så stark osäkerhet är nödvändig.

Paradoxalt är att rigida formler används för att tukta osäkerheten. Liksom inom

naturvetenskap sammanfogas i den finansiella ekonomin faustisk gränslöshet med sin

motsats, kontrollerad kalkyl.l08 Marknadens aktörer visar sig i min undersökning ha

dels en teoretisk nationalekonomiskt marknadsprincipiell syn, där alla marknader

klarerar perfekt utan aktörer, med en osynlig hand som skulle leda till att som det

heter: "marknaden alltid har rätt", dels en praktisk, fingertoppskänslig, som är anpassad

till den specifika verksamhet de sysselsätter sig med. För den senare saknar de delvis

verbala uttryck. Den är djupare integrerad i handling. l09 Den österrikiske

nationalekonomen Schun1peter planerade att skriva en roman, där huvudpersonen reste

till USA för att ägna sig åt näringsverksamhet i landet som brusade av kapitalism.

Denna fiktiva person skulle tilltalas av den blandning av passion och matematik som

råder i ekonomisk verksamhet. llo Denna kombination lockar även finansaktörer.

Anglosaxisk individualism och kontrakt

Detta avsnitt behandlar hur en stark tilltro till kontrakt i puritanskt influerade och i

synnerhet anglosaxiska länder har skapat grogrund för finansmarknader där. Kontrakt

har länge varit en etablerad del av anglosaxisk kulturtradition. Den medeltida brittiske

filosofen Vilhelm av Occam betraktade relationen mellan människa och Gud som ett

kontrakt. Den som utför goda handlingar blir frälst som en följd av att Gud har slutit

106 Se uppdelningen mellan länder i Hofstede, Geert, a. a., s. 182f.
107 Citat intervjuperson Friedrich.
108 Se Eriksson, Gunnar, Den faustiska människan: vetenskapen som europeiskt arv, Stockholm: Natur och
kultur 1991, s. 40ff., 79f. om att den faustiska gränslösheten inom naturvetenskap sammanfogats med
kontrollerande kalkyl.
109 Se om tyst kunskap i Rolf, Bertil, Profession, tradition och tyst kunskap en studie i Michael Polanyis teori
om den professionella kunskapens tysta dimension, Nora: Nya Doxa 1991, passim.
110 Magris, Claudio, Donau, Stockholm: Forum 1990 (ital. orig. 1986), s. 187.
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detta kontrakt med mänskligheten. Det skulle kunna vara helt annorlunda, men det är

den allsn1äktige Gudens vilja att kontraktet är utformat just så. Calvin tillämpar bibel

ordet på ett abstrakt-lagiskt vis. Bibeln var för honom en strikt formell auktoritet. På

ett liknande sätt träder världshärskaren Leviathan hos Thomas Hobbes fram efter att ett

kontrakt tecknats för att undvika det atomistiska och förödande omni contra omnes. lll

Protestantiska sekter betonar ett kontraktstänkande som idag främst finns

representerat i anglosaxiska länder. En sådan kontraktssyn på religiös tillhörighet av

speglas på andra on1råden och har bidragit till att skapa en kontraktsrättslig syn på skil

da relationer. En positiv syn på kontrakt föreligger inom puritanismen och gruppering

ar som är avhängiga denna. 112 Likaså kräver den abstrakta hanteringen på finansiella

marknader noggranna kontrakt. Blankning - det vill säga försäljning av aktier som

säljaren inte tidigare ägt - har anor ända till 1600-talets kalvinistiska Nederländerna. l13

Detta förfarande accepterades inte i tidigare, katolska finansstäder. Blankning överens

stämmer bäst med en puritanskt-anglosaxisk syn på ägande.

Amerikansk lagstiftning och rättskipning har varit lojal till äganderätter.

Det amerikanska rättssystemet och domstolar i synnerhet vakar över äganderätter. 114

Möjlighet ges att skriva kontrakt om försäljning av objekt individer inte besitter; även

optioner som inte existerat i förväg, utan produceras vid själva transaktionstillfället. I

kontinentaleuropeiskt-katolsk tradition accepteras inte på samma sätt försäljning av

något säljaren inte äger. I anglosaxisk rättstradition gäller principen om kontrakts hål

lande, pacta sunt servanda med emfas. 115 Enligt den anglosaxiska uppfattningen utgör ett

skrivet kontrakt alltid fullgod rättsgrund. Där anses kontraktets giltighet vara mindre

avhängig kontraktets innebörd. Möjligheten att avtala om vad som helst uttrycker den

anglosaxiska individualismens syn på individen som suverän och fullständigt självbe-

111 (lat.), "allas krig mot alla."
112 Taylor, Charles, Sources o/the Self, s. 194f., 229; Hampden-Turner, Charles och Fons Trompenaars, a.
a., s. 37 och 88-91. Enligt Guillen, Mauro F., a. a., s. 297 gäller detta protestantiskt präglade ekonomier
över huvud taget. Uppskattningen av kontrakt avtecknade sig i protestantismen från dess första början.
[Bellah, Robert N., Religious Evolution (1964), i Robertson, Roland, (utg.), Sociology o/Religion,
Harmondsworth: Penguin 1969, s. 283.]
113 Schama, Simon, a. a., s. 359.
114 Horwitz, Morton J., The Transformation o/American Law, 1780-1860, Cambridge, Mass.: Harvard
University Press 1977, s. 103-8.
lIS Jfr. Hampden-Turner, Charles och Fons Trompenaars, a. a., s. 123f.
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stämmande.116 Människan ges förmåga att välja och hennes samtycke tillmäts osedvanlig

vikt, vilket till viss del kan knytas till den voluntaristiska principen inom puritanska

sekter.117 I anglosaxisk tradition beskrivs individen som rationell, medan katolicismen

betonar människans bräcklighet.

Finansmarknader och urbanitet

Finansmarknader är belägna i stora städer och får en mentalitet impregnerad med ty

piska storstadsvärderingar. Den genuina storstadsföreteelsen finansmarknader torde

uppvisa en annan mentalitet än näringar som på normalt vis är spridda till ett antal om

råden med en sinsemellan mer skiftande grad av urbanitet. Protestantisk arbetsetik är i

luthersk form mer utbredd i landsbygd än i sekulariserade storstäder.118 I glesbygd är

lojaliteten mot arbetsgivaren fortfarande stark. Puritanen Baxter hävdade emellertid att

det tempo som kännetecknar storstäder är en god grund för puritansk arbetsetik. 119 Sta

bilitet, integritet, opartiskhet och förtroende efterfrågas av finansiella aktörer och ka

rakteriserar etablerade, finansiella centra. 120 Storstaden innebär mer anonymitet än

blodsband; en neutralitet som ger goda förutsättningar för finansmarknader. Det är

svårt för en bankir som är verksam internationellt att vara alltför nationalistisk. 121 Kal-

vinismens universalism passar väl för finansmarknader. Universalism är motsatsen till

partikularism, men med ekonomhistorikern David Landes ord är partikularistiska dyg

der - såsom sammanhållning inom protestantiska sekter och inom den finansiella kul

turen - universella tillgångar inom finansvärlden. 122

Finansmarknadens aktörer har förlorat åtskilligt av den protestantiska ar-

116 Horwitz, Morton J., a. a., s. 103-8; Macfarlane, Alan, The origins ofEnglish individualism: the family,
property and social transition, Oxford: Blackwe111978, passim om engelsk individualism, vars rötter han
spårar redan till 1200-talet (Ibid, s. 102-130 och 196) och Hofstede, Geert, a. a., s. 222 om att individualism
är mest utbredd i anglosaxiska länder.
117 Weber, Max, "Die protestantischen Sekten und der Geist des Kapitalismus" , s. 283 och 289 om den
voluntaristiska principen inom puritanska sekter.
118 Se även Furnham, Adrian, a. a., s. 77.
119 Weber, Max, "Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus", s. 249.
120 Jones, Geoffrey, "International financial Centres" , i Cassis, Youssef (utg.), Finance andfinanciers in
European history, 1880-1960: Cambridge: Cambridge University Press: Paris: Maison des Sciences de
I'Homme 1992, s. 415.
121 Landes, David S., Bankers and Pashas, International finance and economic imperialism in Egypt, s. 165.
122 Ibid, a. a., s. 32n.
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betsetik som traditionellt hört till finansmarknader. Detta är en följd av den generella

svårigheten att långsiktigt vidmakthålla en sträng etik,123 samt samhällets sekularisering.

Varje kontakt med det omgivande samhället hotar nutida, men ålderdomligt stränga,

puritanska sekters fortbestånd. 124 Finansmarknaders puritanism är dold bakonl en högst

sekulariserad yta. Aktörer på finansmarknader uppvisar en grad av protestantisk arbets

etik, men finansmarknader är inte en för protestantisk etik idealtypisk näring. Detta

framgår i en jämförelse med det affärsklimat som råder i Gnosjö. För att se hur pro

testantisk etik konserverats skulle Gnosjö vara ett mer självklart exempel att studera.

Gnosjö-andan har överlevt inte minst till följd av brist på impulser ut

ifrån125 och är därför otjänliga som värdemätare av framtiden. För den intresserade av

framtiden är dagens finansiella marknader ett mer relevant studieobjekt. Allt mer infly

telserika finansmarknader framstår som framtidens förtrupper och är till skillnad från

entreprenörsandans Gnosjö öppna för influenser utifrån. Flertalet finansmän är urbana

och blaserade.126

Reduktionism kontra holism - den moderna yrkesmä.nniskans insnäv

ning av personligheten

I Max Webers beskrivning aven kapitalistisk anda ingår rationalitet, saklighet, kalkyle

ring, allvar i arbetet, samt en förkrympning av personligheten till förmån för strikt

fackmänskliga egenskaper. 127 Många anställda vid finansmarknader bär sådana aspekter.

Att dagens chefer och karriärister saknar personlig bredd beror enligt Alan Ryan på att

de saknar humanistiska studier. Ryan har konstaterat att expansionen av

yrkesutbildningar är ett uttryck för ett överdrivet nyttotänkande. 128 Allt fler

utbildningar skräddarsys utefter mått som näringslivet tagit. 129

123 Se även Campbell, Colin, The Romantic Ethic and the Spirit o/Modern Consumerism, s. 74, 107.
124 Exempelvis blev stränghet allt mindre tilltalande för svenskar under 1900-talet. (Detta framgår av
Pettersson, Thorleif och Kalle Geyer, a. a., s. 14f.)
125 Wendeberg, Birgitta, a. a., s. 26.
126 Om den nära kopplingen mellan storstad och blaseradhet, samt storstadens större kosmopolitism och
dynamik se Simme1, Georg, "Die GroBstädte und das Geistesleben" , s. 232-242.
127 Weber, Max, "Antikritisches SchluBwort zum 'Geist des Kapitalismus"', s. 296f.
128 Ryan, Alan, a. a., s. 43, 78, 129, 155f., 164, 166.
129 Ibid, s. 129f.
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Allt snävare gränser har upprättats för vad som uppfattas som normalt. 130

Den moderna människan har därför snävat in sin personlighet och själv kommit att

kontrollera sina impulser. Styrka och aggressivitet har blivit allt mindre efterfrågade

karaktärsdrag. Dl Känslor förborgas inuti individen. 132 I en näring där dämpning av im

pulser är norm gör sig den som visar entusiasm sårbar. Människan försöker utnyttja sin

rationalitet till att korrigera naturkrafter och vinner en delseger över sin inneboende

irrationalitet. Liksom människan lärt sig kontrollera naturkrafterna utanför sig, har

hon lärt sig kontrollera naturkrafterna inuti sig. 133

Medlemmar i protestantiska sekter som kväkare och herrnhutare har visat

ett ointresse för livets vanliga goda, för att istället prioritera penningförvärv. 134 En saklig

livsföring präglad av rationalistiska överväganden kan förväntas av kalvinisten. Att fi

nansmarknaders anställda prioriterar saklighet antyder en asketisk stoicism. Enligt

Schumpeter är asketism karakteristisk för entreprenörer;135 en grupp vissa av finans

världens människor tillhör och upplever sig tillhöra. 136

Puritanerna ansåg att småprat var överflödigt och ett uttryck för slapp

het. 137 På ett liknande sätt uttalade sig flera av mina intervjupersoner. 13B Den av puri

tansk tradition färgade åsikten att tid skall användas effektivt yttrar sig i att flera inter

vjupersoner inte är förtjusta i möten. 139

Den moderna affärsmänniskan uppfattar inget son1 mystiskt och är karak-

130 Elias, Norbert, Ober den Prozefl der 2ivilisation: soziogenetische und psychogenetische Untersuchungen,
Bd. 1, s. 102, 192.
131 Ibid, s. 263-282, Elias, Norbert, "The genesis of sports in antiquity" (1986), i Elias, Norbert: On
civilization, power, and knowledge seleeted writings Norbert Elias, Chicago: University of Chicago Press
1998, s. 176.
132 Elias, Norbert, "The Lone1iness of the Dying", s. 108
133 Elias, Norbert, Ober den Prozefl der 2ivilisation: soziogenetische und psychogenetische Vntersuchungen,
Bd. 2, s. 329f.
134 Simme1, Georg, Philosophie des Geldes, s. 220f.
135 Schumpeter, Joseph A., 1heorie der wirtschaftlichen Entwicklung, s. 136f.
136 Schumpeter, Joseph A., 1he 1heory ofEconomic Development. An lnquiry into Profit, Capital, Credit,
Interest and the Business Cyc!e, avsnittet saknas i den tyska originalutgåvan), s. 75; Abolafia, Mitche1 Y., a.
a., s. 242; Abolafia, Mitche1 Y., a. a., s. 72.
137 Weber, Max, a. a., s. 177.
138 Intervjupersoner Astolf och Amanda.
139 Långa diskussioner riskerar dessutom att leda till konflikter, vilket svensken helst undviker. (Daun,
Åke, a. a., s. 102-120.) Redan statistikern och etnologen Gustaf Sundbärg hävdade att den tolererande
likgiltighet, vilken många på finansmarknader tillämpar, är typiskt svensk. Den som inte vill störa andra
människor väljer att inte komma dem alltför nära. (Sundbärg, Gustav, a. a., s. llf.; Daun, Åke, a. a., s.
8If., 90, 101. se även s. 102-122.)
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teristisk för vår avmystifierade värld. 140 För affärsmänniskan är allt prosaiskt. Puritansk

saklighet har främjat detta. Inget känns fördolt i det moderna samhället efter mycken

upplysning. 141 Upplysningen var, trots sin kritik av religion, puritanskt influerad i sin

strävan efter att avskaffa känslor till förmån för mer rationella personlighetsegenska

per. 142 Människor omgivna av finansmarknadens kyliga penninghantering är del aven

tradition där känslor trängts ut. Så har också skett i det moderna arbetslivet över hu

vud. Om dagens uppmärksamhet för emotionell intelligens och social kompetens i ar

betslivet är mer än modenycker återstår att se.

Reduktionism kontra holism - kronocentrism eller historielöshet

Finansmänniskor reducerar tid och historia till det allra mest nödvändiga; nuet och den

mycket nära framtiden. Den nufixering som råder på finansiella marknader överens

stämmer inte med de kalvinistiska dygders, vilka burit fram dagens finansmarknader,

asketiska karaktär, såsom att inkomster skall sparas för framtiden. Tiden utgör en stän

dig stressfaktor på finansmarknader.

Det uppdrivna tempot är delvis nytt från 1980-talets finansvärld och kan

liksom effektivitetskulten vara ett uttryck för en tilltagande amerikanisering av svensk

finansvärld. 143 Tidigare bedrevs värdepappershandel i mer makligt, strategiskt och aris

tokratiskt värdigt tempo.

140 Människans bild av världen har blivit mer rationell. Animistiska och magiska föreställningar ersattes i
det moderna västerlandet aven naturvetenskapligt präglad världsbild. Genom en rationell och
reduktionistisk metod, skilde människan ut sig från sin omvärld. Ackumulation av precis kunskap gav
upphov till en ny syn på livet och verkligheten. Vetenskaplig analys och industriellt nyttjande av naturen
avmystified världen. Världen tedde sig med ens begriplig inför den mänskliga blicken. Se Weber, Max,
"Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen - Vergleichende religionssoziologische Versuche", s. 564 och
Weber, Max, Wirtschaft und Gesellschaft, s. 308 om hur intellektuell verksamhet och naturvetenskapers
analys av naturen har avmystifierat världen. Avmystifieringen av världen tog fart först i ett land som
Storbritannien som också först industrialiserades. Avmystifiering och industrialism samspelar sålunda
med varandra.(Macfarlane, Alan, The culture ofcapitalism, s. 77-80, 96)
141 Liedman, Sven-Eric, I skuggan av framtiden. Modernitetens idehistoria, Stockholm: Bonniers Alba 1997,
s.455-462.
142 Hirdman, Yvonne, a. a., s. 225 om att 1600-talets puritanism förlöste 1700-talets upplysning. jfr
Spengler, Oswald, Der Untergang des Abendlandes - Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte, Bd. I, s.
378. Se Hirschman, Albert O., a. a., s. 7-66 om upplysningstraditionen att avskaffa passioner till förmån
för mer rationella personlighetsegenskaper.
143 Om tempo som en del av amerikansk kultur se Turner, Frederick Jackson, "Middle Western Pioneer
Democracy" (1918), i Turner, Frederick Jackson, The Frontier in American History, New York: Henry
Holt 1928 (1920), s. 354f. och Hellden, Arne, a. a., s. 95ff., 259.
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På den skärm börsmäklaren och handlaren sitter framför löper ständigt

det digitala uret, i syfte att hålla reda på vilken minut en kursdrivande rapport eller ny

het väntas. Den som inte uppfattar att tempot är tillräckligt på finansmarknader kan

förstärka sin upplevelse på OM:s huvudkontor där ett stort digitalur rusar fram med

hundradels sekunder klart synliga. Endast den som är mycket stresstålig torde klara av

en sådan arbetssituation. I sitt förbud mot att låta tid gå förlorad sanktionerade den

framträdande puritanske teologen Baxter intensitet i arbetet, och i synnerhet den posi

tiva stress finansmänniskor upplever. 144 Här är på sin plats att påminna om det tidigare

konstaterandet att uret under 1600- och 170D-talet tillverkades och kon~ i mer allmänt

bruk främst i det protestantiska Europa. Klockan och uppmärksamhet på exakta tids

angivelser var förenlig med de nya, protestantiska dygderna. Kalvinismens urhem

Schweiz är ännu klocktil1verkningens stamort på jorden.

Kvantifiering - abstraktion

Såväl världsbild som varuproduktion har abstraherats under seklers gång. Den andlighet

som var invävd i vardagen ersattes av abstrakta, naturvetenskapliga lagar som kom att

uppfattas styra kosmos. Därtill övergick det andliga till att bli ett abstrakt väsen höjt

över den värld den enkla människan levde i. 145

Jordbrukslivet var djupt nedsänkt i myllan. Alltigenom historien accepte

rar mänskligheten allt mer abstrakta företeelser. Övergången från industriproduktion

till tjänste- och serviceproduktion innebär mer abstraktion. Fysiska produkter är mer

konkreta än tjänster. 146 Människan måste besitta en viss abstraktionsförmåga för att få

en konkret upplevelse av abstrakta företeelser. Mänsklighetens förmåga att abstrahera

tilltar.

Skrivsystemet blev mer abstrakt i denna utveckling från föreställande

tecken, hieroglyfer, till vår tids icke föreställande skrivsymboler. Likaså tjänar den ta-

144 Weber, Max, "Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus" , s. 167f. om Baxters förbud
mot att låta tid gå förlorad.
145 Durkheim, Emile, De la division du travail social, Paris: Felix A1can 1932 (1893), s. 263, 265.
146 Jfr. Shostack, G. Lynn, "Breaking Free from Product Marketing", journal o/Marketing, nr. 2, vol. 41,
1977, s. 73-80 och Shostack, G. Lynn, "How to design a Service", i Donnelly, James H. och William R.
George, Marketing o/Services, Chicago, IlI: American Marketing Association 1981, s. 221-229.
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lens förändrade innebörd, on1 vilken filosofen Henri Bergsons berättat, som exempel på

denna process. Från att ha visualiserat talfunktionen som kulor på en linje, kom männi

skan att tänka sig punkter på en tallinje. Därefter utvecklades en förståelse av talet som

ren abstraktion. 147 En formalisering har därmed skett till siffror som helt saknar fysisk

referens till det betecknade talet. Nutidsmänniskans förståelse av siffror är avledd och

avkopplad från den fysiska verkligheten, i vilken exempelvis antikens greker uppfattade

att abstrakta begrepp hade ett objektivt fäste i.

Abstraktion är ett drivmedel i historien samtidigt som människors tillta

gande förmåga att tillmäta allt mer abstrakta företeelser mening släpper fram en ökad

abstraktion. En process mot abstraktion utgör ett delvis idealistiskt element i en materi

ell utveckling av produktionsmetoder, teknologi och produkter. Dagens finansmarkna

der uppkom i ett sent skede av abstraktionsprocessen.

Under en stor del av mänsklighetens tid på jorden saknade människan till

och med redskap. Även för homo habilis var tillvaron emellertid mycket konkret. Det

konkreta är den naturliga utgångspunkten. Förvisso hade människor föreställningar om

åtskilligt abstrakta företeelser såsom religiösa element i tillvaron; under en tid, då män

niskan trodde att betydligt mer i tillvaron var styrt av gudar, än större delen av mänsk

ligheten idag antar. I synnerhet gäller detta det sekulariserade västerlandet. All utveck

ling alltifrån det primitiva stadiet är nästan av naturnödvändighet i riktning mot det

abstrakta. Mänsklighetens historia fram till idag har blivit en historia av ökad abstrak

tion och en tilltagande abstraktion kännetecknar moderniteten. 148 Karakteristiskt är att

de som arbetar med abstrakta företeelser är dagens elit. 149 Genom sin mångfald av ab

strakta fenomen kräver vår tillvaro av oss att vi förmår bemästra abstrakta fenomen.

Detta ger skäl att anta vi har en avsevärt bättre abstraktionsförmåga än människor i

exempelvis det gamla jordbrukssamhället. Samtidigt kan detta förlopp vara cykliskt.

Tid efter annan skulle mänskligheten åter konkretisera viktiga element i sin tillvaro. 150

Detta förlopp är av svagare magnitud, men innebär att abstrakta företeelser som accep-

147 Bergson, Henri, a. a., s. 62f.
148 Ödman, Per-Johan, Kontrasternas spel, vol. I, s. 62; Ibid, vol. II, s. 460, 468.
149 Lasch, Christopher, The Revolt ofthe Elites and the Betrayal ofDemocracy, New York och London: W
W Norton 1995, s. 35 och Reich, Robert, a. a., s. 177f, 189-194,219-224, 234f., 243ff., 268f., 301-315.
150 Giddens, Anthony, The Consequences ofModernity, s. 88.
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terats kan förlora legitimitet i ett senare skede.

Abstraktionernas tilltagande makt och tilltagande abstraktionsgrad är en

avgörande process i ekonomins evolution. Drivkrafter i denna abstraktionens utveck

lingshierarki är teknologisk - i vår tid inte minst informationsteknikens - utveckling,

stärkt av naturvetenskap och matematik. Bakom denna utveckling ligger människors

konsumenters efterfrågan och uppfinnares nyfikenhet. Emile Durkheim beskrev att

flertalet företeelser under historien blir allt mer abstrakta. Han angav det tilltagande

antalet människor som skäl till att ett behov av allt mer abstrakta företeelser. 151 Världen

fylls i allt större utsträckning av artefakter. Att varje teknik bygger på äldre är ett skäl

till denna process. Varje ny teknik lägger sig på en högre nivå ovan äldre teknik och

rön. Det konkreta är lättast att upptäcka, medan uppfinnande av abstrakta företeelser

kräver att konkreta företeelser behärskas.

Då vetenskapen erövrar ett nytt fält för vetande och vetenskaps bedrivan

de, fylls detta av praktisk tillämpning med ny teknologi. Ny teknologi ger människor

nya referensramar. En sådan ramarnas utvidgning främjar en tilltagande förmåga bland

människor att fatta allt mer komplexa och abstrakta fenomen. En sådan tilltagande

förmåga driver fram en tilltagande abstraktion. I sin tur bottnar denna stegrade förmåga

till del i det faktum att mänskligheten genom att framställa ny teknologi skapar sig nya

referensramar. Genom att människor ständigt efterfrågar nya och nyligen begriplig

gjorda och meningsfyllda produkter, samspelar teknologisk och mental utveckling över

tiden. Om en tillräckligt stor andel av befolkningen efterfrågar något, produceras detta

snarare förr än senare. Teknisk utveckling skapar ständigt nya behov, eller åtminstone

upplevelsen av behov, det vill säga efterfrågan. Denna process utmynnar i efterfrågan på

allt mer abstrakta företeelser.

Även on1 abstrakta företeelser inte nödvändigtvis måste fortsätta att breda

ut sig i världen, är det troligt att de så kommer att göra. Världen blir allt mer komplex.

Sålunda avkräver ett liv i det moderna samhället människor en allt mer komplex förstå

elseapparat. 152 Exempelvis utbildning i abstrakta färdigheter tillgodoser detta behov.

Ingen unikt ny utveckling står för dörren, utan väsentligen en förlängning av gamla

151 Durkheim, Emile, a. a., s. 272-6.
152 Simme1, Georg, a. a., s. 128.
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utvecklingslinjer. Däremot uppnås ständigt nya punkter längs den långa utvecklingslin

Jen.
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Oel6

Moral

Inledning

Då jag berättade för de finansmänniskor jag intervjuade att jag studerar värderingar,

tänker de på värdering av finansiella instrument; det vill säga mätning av det konkreta

penningvärdet. Moraliska värderingsfrågor däremot diskuteras sällan på de arbetsplat

ser jag studerat. Vissa intervjupersoner säger sig ändå gärna vilja diskutera moraliska

problem med kolleger. Denna del behandlar slutsatser jag dragit från mitt studium av

finansmarknadens mentalitet till yrkesmoral som framträder på dessa marknader. Att

tillämpa en specifik normativ etisk teori på ett ekonomiskt område och problem däri är

vanligt inom företagsetik. Så kommer inte att göras här.

Mellan normativ etik och de anställdas tankegångar kan endast en analogi

spåras. Intervjupersoner varken åberopar sig på etiska teorier, eller uttrycker någon

egen eller andras moraliska teori. Intervjupersonerna uppvisar inte en genomreflekterad

etik, men en yrkesmoral. Generellt gäller att människor inte tillämpar vetenskapliga rön

eller lagar, utan enklare, mer människonära tankevägar. 1 Sambandet mellan etiska teori

er och människors uppfattningar är sällan starkt och på sin höjd suddigt. Däremot har

jag funnit att etiska teorier kan tjäna som kategorier under vilka olika attityder kan in

ordnas.2

Typiskt är att den breda allmänheten uppfattar en teori i en trivial version

även utan kännedom om idens ursprung. Etiska teorier, såsom värdenihilism och utili

tarism, utövar indirekt inflytande över människor. Etiska teorier är inte helt godtyckli

ga. De har delvis karaktären av att vara arketypiska, naturgivna. Olika individers moral

l Exempelvis tillämpar människor statistik på sådant vis. [Kahneman, Daniel och Amos Tversky,
"Judgement under uncertainty, heuristics and biases", Kahneman, Daniel, Paul Slovic och Amos Tversky
(utg.), Judgement under uncertainty, heuristics and biases, Cambridge: Cambridge U.P. 1982, s. 3-20]
2 Såsom i exempelvis Maclntyre, Alasdair, After virtue: a study in moral theory, London: Duckworth 1981,
s. 22-34. Inte sällan kan filosofiska ideers hållbarhet testas på verkligheten genom att undersöka i vilken
utsträckning levande individer passar in i dem. (Sennett, Richard, The corrosion ofcharacter, the personal
consequences ofwork in the new capitaiism, s. 11.)
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och uppfattningar om moral grupperar sig i kluster kring etiska teorier. Därtill är det

ett faktum att teorier skapas av människor och att en individ lever utefter en logik som

liknar den hon tänker med. Liv och tanke har ett nära samband. Utan att en människa

nödvändigtvis tar till sig teorier, får hon kännedom om dem - om än ofta i gravt för

vanskad form - och präglas av denna insikt. Att leva i samhället innebär att genom sin

livsföring delvis omedvetet inträda i skilda idetraditioner. Människors tankar formas av

teorier som strömmar runt i en kultur.3 Etiska teorier sprider sig som memer.

En återhållsam kultur växer fram

Flertalet näring mognar in i det omgivande samhället. Fondkommissionärer och fonder

är för finansmarknader typiska organisationer och tämligen nya företeelser i Sverige.

De har sålunda inte blivit särskilt integrerade i samhället. Finansmarknader har ändå

traditioner, men aktörerna är omedvetna om dessa. De anställda betonar finansmarkna

dens karaktär av nyn1odighet, vilket uttrycker hur liten betydelse historisk insikt ges på

finansmarknaden. Finansmarknader är fästa i nuet och den nära framtiden. 4 Näringen

upprätthåller en myt om att ha mognat i jämförelse med en tid såväl finansmän som

allmänheten beskriver som en omogen tid för branschen.5 För att uppnå legitin1itet, kan

finansmänniskor som kontrast nyttja en tid vilken även allmänheten fördömer. En

bransch omger sig med denna retorik, för att utnyttja den vida utbredda tron att mog

nad med automatik ger moralisk färdighet. 6 Återhållsamhet blev efter åttiotalet under

nittiotalet återigen en dygd för finansmarknadens aktörer.

3 Fleck, Ludwik, Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlicher Tatsache - Einfuhrung in die Lehre
vom Denkstil und Denkkollektiv, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1980 (1935), s. 56-63, 138.
4 Mer historia vore av godo på finansmarknader; såväl kunskap om finansmarknaders historia, som att
finansmarknader av själva tidens gång ges mer historia. Att finansmarknader förändras snabbt försvårar
historisk insikt. Finansmarknadens kraftiga tillväxt sedan åttiotalet hotar gamla traditioner och normer.
[Williams, Oliver F.; Frank K. Reil1y och John W. Houck, "The Industry Speeks" i Williams, Oliver F.;
Frank K. Reilly och John W. Houck (utg.), a. a., s. 19f.]
5 Abolafia, Mitchel Y., Making markets. Opportunism and Restraint on Wall Street, s. 126f.
6 Kohlberg, Lawrence, a. a., s. 42,69, 87 och 90 är en god exponent för denna myt. Det är även det tidiga~

re nämnda citatet: "Användningen av derivat har passerat olika stadier. Till en början fanns ett spekula
tionsmoment. / ... / Nu används derivat alltmer som ett sätt att balansera avkastningskrav och risktagan
de." (Tomas Ljungkvist, chef S-E-Banken Aktiehandel Göteborg, intervjuad i Ekholm, Niklas, a. a., s.
12.)
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Att en återhållsam kultur vuxit fram under nittiotalet är en konsekvens av

att finansmarknader börjar mogna, men också av att årtusendeskiftets anda är mindre

hedonistisk och individualistisk än åttiotalets. Aktörer bygger så sakteliga upp en åter

hållsam kultur och därigenom även ett förtroendekapital inför on1världen. Verksamhe

ten ges därav legitimitet. Restriktioner kan vara lönsamma att påtvinga sig just i kraft av

att de inrättar ett begränsat handlingsutrymme.7 En självvald handlingsbegränsning in

tygas med tecken på återhållsamhet såsom mörka, diskreta kläder och i att blygsamt

använda de oerhört stora inkomster som hör finansmarknader till.8

En näring mognar med tiden under det att dess aktörer uppövar en intui

tiv känsla för vad som utifrån anses acceptabelt för att näringen skall behålla eller stärka

sin legitimitet. Detta sker i samspel med myndigheter som Finansinspektionen, och

deras vilja till kontroll, samt med allmänheten.9 Näringsverksamhet är beroende av ac

ceptans från både myndigheter och allmänhet. Inte minst utvecklar företag en gemen

sam branschmoral eller till och med branschetik, för att undvika lagstiftning mot en

bransch som har dåligt rykte, kanske för att den ännu inte hunnit bäddas in i samhällets

normer. Det är enklare att ta kollektivt ansvar, än som individuellt företag. Med tiden

skapas branschförbund som ser som en uppgift att formulera en för branschen gemen

sam etik. Detta är en del av tendensen till professionalisering inom allehanda näringar.

Fondhandlareföreningen formulerar sedan länge föreskrifter för anställda inom finans

näringen. Ett uttryck för professionalisering och vilja att inge förtroende är att Fond

7 North, Douglass C. och Barry Weingast, a. a., s. 139, 151 och 159-161. Denna utvecklingsprocess mate
rialiseras även i en dynasti som Wallenberg. Släktens bank- och industriimperium grundlades under 1800
talet av den äventyrlige Andre Oscar.(Nilsson, Göran B., a. a., del 1, s. 363,415 och 418.)
Knut Agatons regim kännetecknades av försiktighet. [Lindgren, Håkan, "Att lära av historien. Några
erfarenheter från finanskrisen", i Lindgren, Håkan (utg.), Bankkrisen rapporter, av Håkan Lindgren,
Jan Wallander, Gustaf Sjöberg; Bankkriskommitten Stockholm: Fritze 1994, s. 14.] Häradshövdingen
Marcus Wallenberg fortsatte på samma spår och konsoliderade. (Gårdlund, Torsten, a. a., passim) Tradi
tionen kom att förvaltas av mindre karismatiska ättlingar, vilkas egenintresse allt mer sammangjöts i
statsintresset.
8 Landes, David S., Bankers and Pashas, International finance and economic imperialism in Egypt, s. 34f.
9 Regleringar aven affärsverksamhet rättfärdigar denna.[Bergh, Trond, "Bank og demokrati", i Francis
Sejersted (utg.), En storbank i blandingsnkonomien: Den norske Creditbank 1957-1982, Oslo: Gyldendal
1982, s. 256-282] Derivatbörsen OM sökte från starten statlig reglering, i syfte att erhålla sanktion för vad
som i Sverige var en ny affärside. Gfr. Bay, Thomas, a. a., s. 76f.) Svenska banker har historiskt sett sökt
offentlig legitimitet i kontakter med myndigheter. (Lindgren, Håkan, "Swedish Historical Research on
Banking During the 1980' s: Tradition and Renewal", Scandinavian Economic History Review, nr. 3, vol.
39,1991, s. 15.)
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handlareföreningen beslutat om en obligatoriskt licensiering för aktiemäklare och andra

inom finansnäringen, som skulle intyga att de anställda besitter tillräcklig kunskap om

aktiemarknaden, risker och god etik.10 Denna formalisering av branschinterna regler

utgör en motsvarighet till, och kompletterar den spontana framväxten av normer; det

vill säga informella institutioner. Båda dessa skeenden höjer sammanhållningen och när

ingens status. Att krav ställs på dem som önskar tillhöra en viss profession skapar för

troende hos allmänheten. Själva uppmärksamheten kring dålig etik i finansvärlden n1ed

exempelvis insideraffärer är negativ, men att åtgärda dessa skapar tillit. Formella krav

kan skapa en atn10sfär av efterlevnad, men ibland istället normer av smitning som ex

empelvis Östeuropas kommuniststaters sena historia visade.u Formella institutioner

omges av olikhaltiga blandningar av smitning och ordentlighet.

Som en oförutsedd konsekvens av enskilda individers handling uppstår in

terna normer spontant med tiden. Intervjupersonerna framhåller inte att normer växer

fram internt på arbetsplatsen, trots att så tycks vara fallet. De anställda är inte helt med

vetna om detta faktum, men så är ju processen också spontan. Människor har i flertalet

fall varken utformat moral, eller inser dess grunder. 12

Finansmarknader i västvärlden har omreglerats från åttiotalet och framåt. 13

En mer instrumentell och realistisk attityd har ersatt den äldre, moraliskt färgade miss

tron. Åtskilliga regler som haft allmänhetens och politikers skepsis som källa har av

skaffats. Däremot har insiderhandel och jront-running förbjudits genom lag eller regle-

10 Om etiska koder som ett uttryck för professionalisering se Silfverberg, Gunilla, Att vara god eller att
göra rätt: en studie i yrkesetik och praktik, Nara: Nya Doxa 1996, Diss. Uppsala: Univ., s. 13, 70. Fond·
handlareföreningen stärker sitt inflytande genom att lyckas införa bestämmelser. Gränser kring en näring
kan höjas, och nya aktörer hindras från att delta på marknaden.(Molancler, Earl A., "A Paradigm for
Design, Promulgation and Enforcement of Ethical Codes" ,Journal ofBusiness Ethics, nr. 8, vol. 6, 1987, s.
631. och Åmark, Klas, Öppna karteller och sociala inhängnader, i Selander, Staffan (utg.), Kampen om
yrkesutövning, status och kunskap: professionaliseringens sociala grund, Lund: Studentlitteratur 1989, s.
100f.)
11 Havel, Vac1av, "The Power of the Powerless", i Havel, Vaclav, The power ofthe powerless: citizens
against the state in central-eastern Europe, Vdclav Havel et al., London: Hutchinson 1985, s. 27-32, 36f., 39
42,45; Weige1t, Keith och Colin Camerer, "Reputation and corporate strategy: A review of recent theory
and applications" Strategic Management Journal, vol. 9, 1988, s. 444, 448f.
12 Hayek, Friedrich A., Det stora misstaget: socialismensfelslut, s. 91.
13 Sundbo, Jon, "Financial Services in transition: an examination of market and regulatory forces in
Denmark and the UK", i David Knights and Tony Tinker (utg.), Financial institutions and social trans
formations: international studies ofa sector, Basingstoke: Macmillan 1997, s. 130f.
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rats av branschföreningen.14 Denna omreglering har givit marknaderna mer ändamåls

enliga regler och har bidragit till finansmarknaders tillväxt under 1980- och 90-talen.

Regleringar påverkar beteende och därmed moral. Hur omregleringen har

påverkat moral och mentalitet på finansmarknader är osäkert, men den har troligen

stävjat åtskilligt oskick. Förbud n10t exempelvis insiderhandel har stigmatiserat vissa

beteenden, som tidigare accepterats inom näringen. Marknadens funktion kan inte ut

formas centralt i detalj. Den finansiella och andra kulturer kan svårligen planeras fram,

eller styras in i en viss riktning. Primärt uppstår och utvecklas en kultur istället orga

niskt och spontant, som ett oförutsett utflöde av handlingar. Att reformera bort integ

rerade delar av kulturer såsom girighet är svårt. De anställdas egenintresse stödjer struk

turen och kan samtidigt vara bärande väggar för näringens funktion och oläkbara sår i

näringens moral. I vissa omgivningar som finansmarknader kan girighet gynnas. Egen

intresse och girighet är troligen oundvikliga inslag på finansmarknader.

Även om statlig reglering förankras i näringen genom remisser och lik

nande, finns risk att införandet av regleringar uppfattas som ovälkommen och en in

adekvat deus ex machina. Bäst är om inspiration till regleringar kommer inifrån bran

schen i form av självreglering, även om det finns problem även med detta, exempelvis

att branschen gynnar sig själv och förskansar sig till förfång för tänkbara nykomlingar

och allmänhetens bästa. Den som inte tar hänsyn till kulturella faktorer vid upprättan

de av lagar och andra institutioner är dömd att misslyckas. Dagens finansmarknader

drivs inte bara av sin inre rationalitet15 och politiska påbud, utan även av historiskt

religiösa värderingar. Detta gör finansiella marknader mer svårstyrda än vad reglerings

ivrare vanligtvis hävdar.

Moraliskt ansvar i marknadens komplexa anonymitet

I detta avsnitt skall frågan om moraliskt ansvar kan fördelas i det komplex av anonyma

relationer som utgör finansmarknader undersökas. En grupp agerar annorlunda än

summan av individuella preferenser och viljeyttringar. Faktiska viljeyttringar är till

14 Front-running innebär att en mäklare efter att ha fått en order från en kund ser till att lägga en liknande
order i egen räkning innan denne utför kundens order. Detta tjänar mäklaren på medan kunden förlorar.
15 En sådan synpunkt kan tillskrivas neoklassisk nationalekonomi.
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skillnad från de variabler som preferenser reduceras till i neoklassisk nationalekonomis

modeller konkreta, och existerar inte isolerat, utan ingjutna i ett socialt sammanhang. I

marknaden jämkas enskilda individers viljor ihop med andras viljeyttringar.

En mängd individers handlingar låter sig inte enkelt adderas till en kollek

tiv, social realitet. En grupp agerar på ett annat sätt än vad som kan matematiskt för

väntas av summan av ingående individer. 16 Marknaden är både mer och mindre än de

individer som agerar på marknaden. Marknaden är mer såtillvida att det gytter markna

den utgör inte kan planeras fram, varken av enskilda, i marknaden integrerade individer

eller av uton1stående. Marknaden är mindre än summan av agerande individer, såtillvida

att marknaden inte anknyter till hela personer. Vissa stråk av personen, såsom indivi

dens köpkraft eller produktionsförmåga betonas starkt. Den opersonliga karaktären av

arbetet på finansmarknader försvårar självförverkligande i arbetet. 17 Många intervjuper

soner beskriver också att arbetet inte bidrar nämnvärt till självförverkligande. Detta är

anmärkningsvärt, då svenskar i gemen uppfattar att arbetet är avgörande för att förverk

liga sig själv. 18 I en opersonlig yrkesutövning engageras endast en mindre del av person

ligheten. Då tar den anställde mindre personligt ansvar. 19

Få av mina intervjupersoner är benägna att beakta konsekvenser av sina

handlingar, varken på marknaden eller på samhället mer än på ett övergripande makro

plan, där denne fungerar som en liten del i en stor struktur. En god människa måste

observera och beakta konsekvenser av sin lilla handling i ett stort perspektiv. Finans

världens aktörer uppfattar svårligen sin plats i samhället och upplever ett elitbetonat

främlingsskap inför det omgivande samhället.20

16 Le Bon, Gustave, Psychologie desfoules, Paris: Felix A1can 1912 (1895), passim.
17 Fromm, Erich, a. a., s. 177-184 om att om arbetet har en opersonlig karaktär försvåras självförverkli
gande i arbetet. Till den opersonliga karaktären av arbetet på finansmarknader hör även dess abstrakta
produkter. De som arbetar på finansmarknader har ett relativt stort intresse av abstrakta företeelser. De
är mindre intresserade av det konkreta i att skapa.
18 Daun, Åke, a. a., s. 189f.
19 se Bauman, 2ygmunt, "Från pilgrim till turist", s. 33f.
20 Reich, Robert, a. a., s. 253. Se även Lasch, Christopher, a. a., s. 25-49. Lasch liksom Castel1s, Manuel,
The Information Age, vol. I, s. 415ff. hävdade att vår tids eliter inte bryr sig om nationalstaten, då eliterna
inte är beroende av den och inte har något att tjäna på dess verksamhet. Därtill lever många eliter på att
bygga broar och bryta gränser. Förmoderna eliter hade mark som sin viktigaste egendom. Då så nu inte
längre är fallet, utan mer rörliga tillgångar, blir eliter under moderniteten allt mer trolösa och rörliga.
Äldre tiders rika eliter före industrialismen var liksom livegna traditionellt och psykologiskt bundna vid
jorden.
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Individer på finansmarknader reflekterar sällan över den egna verksamhe

tens eventuellt negativa konsekvenser på omvärlden. Däremot poängterar intervjuper

soner gärna positiva konsekvenser. Även om arbetsgivaren bekostar en kollektiv bonus

erhåller den anställde merparten av sin avlöning utefter sin individuella förmåga att bi

dra till firmans intjäning. Den anställde lärs att inte ta ansvar för konsekvenser på sam

hället utanför marknaden som denne heller inte har alltför höga tankar om. Intervju

personer uppfattar ansvar för den mindre och tätare gemenskapen firman, vars verk

samhet i sin tur skall ge samhällsnytta.

Ett andra skäl till att finansmänniskor inte upplever personligt ansvar är

att de anser sig verka på en perfekt marknad. Där borde var och en, i enlighet med

Adam Smiths osynliga hand, åtrå det bästa för egen del, vilket skulle gynna samhället i

gemen. De anser sig göra sitt pragmatiska bästa på en effektiv marknad, vilket skulle

komma allmänheten till godo. Detta är enligt dessa ett moraliskt beteende.2l Denna in

tuitiva och oreflekterade kombination av etisk egoism och utilitarism kännetecknar

finansmänniskor. Tron på marknadens effektivitet är djupt integrerad i de anställdas

beslutsunderlag. Med argument som ligger nära neoklassisk nationalekonomis utilitaris

tiska grundvalar tillmäter intervjupersonerna marknadsprincipen rättvisa som fördel

ningsnyckel.22 En hårdhet i att acceptera till synes orättvisa konsekvenser i enskilda

situationer rättfärdigas i dessa aktörers ögon av att tjäna den högre rationalitet som

Adam Smith benämnt den osynliga handen. Fred Hirsch har gjort en åtskillnad mellan

mikromoral och makromoral. Mikromoral, det vill säga medmänskliga hänsyn, nära

Att tjäna sitt land och inte endast egenintresset var norm i svensk finansvärld och Sverige
över huvud under landets industriella genombrott, det nationalistiskt sinnade sena 1800-talet och tidiga
1900-talet.(Gårdlund, Torsten, a. a., passim.; Nilsson, Göran B., a. a., del 2, s. 132 och Fritz, Sven,
Louis Fraenckel1851·1911: bankman och finansman, s. 82) Dagens finansaktörers ovilja att påta sig sam
hällsansvar är ett symptom på finansvärldens och samhällets tilltagande individualism. Anställda vid fi
nansmarknader har numera extremt långa arbetstider och uppvisar god flit.
21 McHugh, Francis P., "An Ethic of Financial decision-making ", i Frowen, Stephen F. och
Mchugh, Francis P. (utg.), Financial Decision·Making and Moral Responsibility, Houndmills: St. Martin's
Press 1995, s. 232f.
22 Om marknadsliberala föreställningar bland anställda på finansmarknader genom historien se
Cassis, Youssef, a. a., s. 311; North, Douglass C. och Barry Weingast, a. a., s. 159-163. Marknadsliberal
ideologi är en viktig beståndsdel i många finansmäns värderingar och är därmed också betydelsefull för
hur finansinstitut beter sig.
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relationer kontrasterar mot makromoral som prioriterar att upprätthålla och främja ett

abstrakt system.23 På finansmarknader står direkta och människonära frågor och hänsyn

tillbaka för viljan att upprätthålla marknadens funktion. Direkt ansvar inför medmän

niskan viker inför ansvar för marknadens funktion. Finansmänniskor hyser en system

tro på en marknad som skulle vara uppbyggd för att fylla krav på rationalitet.24 Finans

människor försöker inte göra något fundamentalt gott, utan nöjer sig med att stärka ett

system de sympatiserar med. En konflikt råder huruvida en norm är av godo för sam

hället i gemen, gentemot konsekvenserna på de anställdas moral. Brister på ansvar är

existentiellt problen1atiskt för de anställda på finansmarknader, men en naturlig del av

arbete på en avancerad finansmarknad.

Många verksamma i näringslivet har i sin utbildning tagit del av finansiell

vetenskap. I umgänge på arbetsplatsen och mellan kolleger inom liknande yrken åter

skapas denna vetenskaps ointresse för moraliska aspekter av affärsverksamhet.25 Som en

följd av att vara fylld av denna vetenskap glömmer finansvärlden sin verksamhets mora

liska fundament. 26 "Det som driver uppfinnaren är icke intresse för följderna av hans

verk, han drives av sin inneboende vitalitet. Han vill för egen del njuta av triumfen över

svåra problem, han vill ha den rikedom och den ära, som framgången inbringar. Huru

vida hans uppfinning är nyttig eller olycksdiger, skapande eller förstörande, det angår

honom icke, även om det nu vore så, att någon människa från början kunde veta det-

ta. "27 Denna Oswald Spenglers beskrivning belyser väl inställningen bland åtskilliga

människor som är hängivna i sina värv, och omfattar många finansaktörer.

1968 års antiauktoritära strömningar har ställt makt i sämre dager, varför

många med makt försöker dölja sin makt. En aktör kan rättfärdiga sin verksamhet ge

nom att hävda att andra har makt, men inte denne själv. Finansmänniskor uppger att

23 Se Hirsch, Fred, Social limits to growth: Cambridge, Mass.: Harvard U.P. 1976, s. 132f.
24 Den enklaste vägen att söka framgång - vilket finansmänniskor prioriterar mer än andra - är att ta sy
stemet för givet och anpassa sig till det, hantera det pragmatiskt till egen nytta.
25 Om finansiell vetenskaps ointresse för moraliska aspekter se Hawley, Delvin D., "Business Ethics and
Social Responsibility in Finance Instruction: An Abdication of Responsibility", Journal ofBusiness Ethics,
nr. 9, vol. 10, 1991, s. 711-721; Boatright, John R., a. a., s. 6,124.
26 Ibid, s. 124.
27 Spengler, Oswald, Människan och tekniken: bidrag till en livsfilosofi, Stockholm: Gebers 1931 (ty. orig.
1931), s. 77f. Uppfinnarens psykologi uppvisar en slående likhet med Schumpeters "Unternehmer". Båda
var också påverkade av Nietzsches "Ubermensch". (Bass, Hans H., a. a., s. 216.) om Nietzsche som en
inspirationskälla för Schumpeter.
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finansmarknader i allmänhet och de själva som individer i synnerhet saknar n1akt. Inte

minst för att frikänna sig från ansvar uppger sig flertalet aktörer vara alltför små för att

kunna påverka. Mäklare kan inte ens påverka genon1 egna transaktioner. Alla förskjuter

ansvar för ett företags beslut att lägga ned en fabrik, avskeda personal eller något dylikt

till andra; mäklare till aktieägare, vilka i sin tur skyller på företagsledare, vilka skyller

på en ekonomisk nödvändighet eller på politiker eller "marknaden". "Det jag inte gör,

gör någon annan.,,28 I motsats till symboliskt-subjektiva handlingar såsom då enskilda

medborgare lämnar glas i returbyttor, utan att den enskilda handlingen får direkta kon

sekvenser på miljön, ser finansmarknadens aktörer inte sin roll i helheten marknaden

eller i det samhälle, där marknaden är en del. Med en sådan inställning upplever en in

divid föga personligt ansvar. Marknadsaktörers ovilja att erkänna eget ansvar och infly

tande, för att istället hänvisa till marknaden som en autonom, extern kraft, liknar puri

tanismens tanke om människans predestination inför en dold Gud, ett oblitt, okänt

öde, som människan inte kan styra.

Frågan väcks om vi är mindre moraliska i en yrkesroll, än som privatper

soner. En yrkesroll lyfter bort en del personligt ansvar. Varje individ som inträder i en

praktik accepterar dess n1åttstockar och värden.29 Ett element av lydnad inför överord

nade och grupptryck gentemot likar kommer in.30 Att tillhörighet i en grupp genom

lydnad och grupptryck delvis upphäver personligt ansvar gäller alla organisationer. Att

inte ifrågasätta är karakteristiskt för många situationer i arbetslivet. En yrkesroll bör,

oavsett vad chefer och interna regler säger, inte tillåtas få oss att glömma att vara goda

människor. Att vara en god människa omfattar mer än att vara en framgångsrik yrkes

verksam. Den som lyder sin chef är inte med självklarhet en god människa. Kravet på

att inse sin plats och funktion i hierarkier kan äventyra individers ansvarstagande.

För att lyckas väl i sin verksamhet måste den som verkar på finansmark

nader till stor del agera passivt och mer eller mindre tvingas för att vara framgångsrik på

marknaden till att köpa eller sälja. Beslut om transaktioner är till stor del symptom på

28 Citat intervjuperson Amanda. Intervjupersonens inställning är typisk i det storskaliga, svåröverblickba
ra, moderna samhället.
29 MacIntyre, Alasdair, a. a., s. 177.
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förändringar i omvärlden, vilka föranleder höjning eller sänkning av marknadsvärden.

Med Friedrich Hayeks ord inser få att" ...de kapitalister som misstänks för att styra fak

tiskt också är redskap för en opersonlig process, f ...f omedvetna om de yttersta effek

terna och syftena med sina handlingar... "31 Placeraren ger med sina transaktioner snara

re uttryck för ekonomiska förhållanden, än påverkar aktivt. Genom att endast agera

passivt, fråntas och fråntar sig individuella aktörer moraliskt ansvar, och bejakar sin

oförmåga att förutsäga konsekvenser av enstaka handlingar. Att härleda ansvar för en

händelse till enskilda organisationer eller individer är inte alltid görligt. Någon indivi

duellt ansvarig för kursrörelser och andra händelser på finansmarknader kan sällan ut

pekas. Att på en abstrakt nivå sköta verksamhet som påverkar människor långt ifrån

dem som berörs av handling dövar ansvar. 32

Modern teknik medför distansering. Aktörer har inte fått sämre moral,

men de har distanserats från den omvärld värdepapper och kursnoteringar betecknar,

varför de tar mindre ansvar. Likgiltighet i yrkesutövningen säger inte nödvändigtvis

mycket om inställningen till konkret, mänskligt lidande. Distansen mellan Reuterskär

men och verkstadsgolvet bäddar emellertid för främlingsskap och lågt ansvarstagande

för de konsekvenser som löper ut från det finger som trycker på en tangent kopplad till

datorskärmen. Allt mer abstrakta finansmarknader gör att aktörer får svårare att se de

konsekvenser deras handlingar får på omvärlden.33 Användning av avancerad teknik

innebär ofta att vi glömmer personligt ansvar.34 Att arbetet och produkterna på finans

marknader är abstrakta gör det svårt för de anställda att se om de skulle handla omora

liskt. De kan sällan observera om de skulle förorsaka någon skada. Att avsvära sig eget

ansvar och hävda att vissa handlingar oundvikligen följer av viss teknik är comme-ilfaut.

Exempelvis kan en hacker, då denne väl trängt sig in och blivit upptäckt påstå att teknik

ger möjligheter som det inte är fel av individen att nyttja. Denne glömmer att teknik

30 Bauman, Zygmunt, Modernity and the Holocaust, s. 156, 163. Att fristående individer skulle kunna till
lämpa ett idealt, rationalistiskt ansvar är emellertid till stor del en illusion. I förlängningen är ansvar oftast
riktat mot andra människor. Existensen av detta ansvar innebär en grad av grupptillhörighet.
31 Hayek, Friedrich, a. a., s. 111.
32 Bauman, Zygmunt, a. a., s. 97,155, 190-193.
33 McHugh, Francis P., a. a., s. 233.
34 Med ansvar avser jag i denna text att en aktör i efterhand tar ansvar för konsekvenser av sina handlingar
eller underlåter att så göra, eller gör ett medvetet val att försöka styra en händelseutveckling i en önskad
riktning.
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ger möjlighet till intrång, men att den inte påbjuder. Ett brott mot lag eller moral är

oavsett teknik möjligheter oftast ett eget, aktivt val. Oavsett de konsekvenser på sam

hället viss teknik lägger grund för, har den enskilde valet onl denne vill bidra till ogynn

samma konsekvenser, eller utföra goda handlingar.

Att i denna arbetssituation se konsekvenser av sina handlingar, antingen

på marknaden eller på samhället, är svårt. Detta gäller mäklare än mer, då dessa endast

handlar på andras order.35 Att moralisera över individuella aktörers värdepapperstrans

aktioner blir svårt. Däremot kan den amoraliska inställningen att bara följa marknaden

som system eller uppdragsgivares order ifrågasättas. Människor förmår mer än att en

dast placera sig som kuggar i ett maskineri. Även om konsekvenser är svåröverskådliga i

förväg och i efterhand svåra att leda tillbaka till individer, kan avsikter ofta spåras och

vägas. Flertalet individer på finansmarknader, såväl anställda på fondkommissionärer

som privatplacerare, ser sig som neutrala medier och saknar ansvarskänsla för sina hand

lingars konsekvenser på världen utanför den egna organisationen. En sådan person kan

med sin smidighet ge intryck av att lämpa sig för åtskilliga yrken. Den anställde utför

sitt uppdrag pliktskyldigt och tjänar pengar åt företaget och sig själv. Den som inte ens

anstränger sig för att begrunda tänkbara effekter bör lastas för sin försumlighet. Många

människor vill förenkla livet och ogärna ta ansvar för sina handlingar. Detta gör de sna

rast omedvetet, men är del av specialiseringsivern inom det moderna yrkeslivet.

Som filosofen Derek Parfit hävdat är distans mellan orsaker och deras

verkningar, och att det sålunda är svårt att peka på en ansvarig person, typiskt för vår

tid av globalisering och högteknologi. 36 Under moderniteten blir kausalsammanhang

allt svårare att förutsäga för den enskilda människan. 37 Individen i det moderna samhäl

let med dess komplexa arbetsdelning saknar överblick och känsla av ansvar. 38 Med soci

ologen Ulrich Becks ord: "Man kann etwas tun und weitertun, ohne es persönlich verant

worten zu mussen. Man handelt sozusagen in eigener Abwesenheit. Man handelt physisch,

35 Förvisso ger mäklare sina kunder tips om affärsmöjligheter och initierar sålunda i många fall transak
tioner.
36 Parfit, Derek, Reasons and persons, Oxford: Clarendon Press 1984, s. 80.
37 Beck, Ulrich, Risikogesellschaft: au!dem Weg in eine andere Moderne, s. 36f.
38 Bauman, Zygmunt, Postmodern Ethics, s. 17-19.
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ohne moralisch und politisch zu handeln."39 Vad sociologen Zygmunt Bauman hävdat om

det postmoderna samhället: "/... I the guilt is spread so thinly that even a most zealous and

sincere self-scrutiny or repentance ofany ofthe 'partial actors' will change little, ifat all

l ... /"40 gäller i synnerhet finansmarknader.

Genom finansmarknadernas tilltagande brist på nationell, regional eller

lokal hemvist, saknar dessa väsentliga, moraliska grundvalar i något specifikt, platsbe

stämt normsystem. Tills den kanske osannolika tidpunkten då en transnationell etik

skulle bildas, eller återanknytning till nationella traditioner sker, befinner sig de över

världen allt mer integrerade finansmarknaderna i ett moraliskt vakuum, i ett anomiskt

tillstånd.41 I dess avsaknad av rötter och kontext skulle en transnationell etik bli högst

luftig. Moral får alltid viss prägel beroende på den omgivning där moralen bildas och

lever.

Ett yrke där rationalitet prioriteras med emfas uppfostrar till närsynthet.

Många väljer genvägen att blunda, iförda skygglappar inför omgivningen. De vägrar

inse att deras beslut får konsekvenser som går utöver den egna personen. 42 Finans

marknader blir amoraliska då den som trycker på en knapp för att utföra en transaktion

saknar uppfattning om troliga konsekvenser på annat än den egna och uppdragsgivarens

plånbok. Mer indirekta intressenter än arbetsgivare och kunder beaktas inte och även i

dessa fall betonar flertalet intervjupersoner hur deras egenintresse har ett samband med

intressenters väl. De bortser från vad som kan ske i form av arbetstillfällen och liknan-

de.

Utifrån kristen, samt kantiansk, deontologisk etiks betoning av sinnelag,

respektive avsikter, är finansmänniskors ovilja att ta ställning amoralisk. De anställda

besitter en rationalistisk handlingsrepertoar. Denna har dessa människor valt, men även

påverkats till av utbildning, arbetsplatsens kultur, samt bekanta utanför arbetsplatsen.

De senare är ofta anställda vid andra fondkommissionärer, vilket förstärker mentalite-

39 Beck, Ulrich, Risikogesellschaft: au!dem Weg in eine andere Moderne, s. 43.
40 Bauman, Zygmunt, Postmodern Ethics, s. 18f.
41 Se Durkheim, Emile, Le Suicide - etude de socioiogie, Paris: Presses universitaires de France 1960 (1897), s.
281-311, om anomi, det vill säga normlöshet.
42 Exempelvis intervjuperson Amanda.
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ten. En rationalistisk repertoar av handlingar innebär att de anställda inte upplever att

moraliska aspekter måste beaktas i arbetet.

Ett exempel på omoraliskt beteende skulle vara att med avsikt skada om

givningen; om man verkligen handlar med avsikten att människor exempelvis skall bli

arbetslösa. En moralisk handling utgörs aven säreget altruistisk investerare som skulle

ha som mål med sitt val av aktieportfölj att minska världssvälten. Amoralen bland an

ställda på finansmarknader innebär att de sällan fäster avseende vid sådana eventuella

konsekvenser av aktieplaceringar, och heller inte besitter någon bestämd, etisk grundfö

reställning.43 Etiska fonder, där investerare fattar beslut om placeringar utifrån en argu

mentation av moralisk art, är ett växande men ännu litet fenomen. Flertalet aktörer

avser däremot varken att handla direkt moraliskt eller omoraliskt.44 En intervjuperson

försvarade moralen i sin näring med detta socialdarwinistiska argument: "Däremot är

det sällan eller aldrig skulle jag säga, som ett företag som gör onloraliska, oetiska grejor

får en bra avkastning långsiktigt. De blir en dålig aktieplacering så att marknaden åtgär

dar snabbt. "45 Den omoraliska inställningen är originell. Inte ens flertalet brottslingar

vill ju primärt andra människor illa. Däremot vill många människor gynna sig själva

oavsett om det sker på andras bekostnad eller inte.

Skälen till den amoralitet, som åtskilliga människor på finansmarknader

omfattar, är två. Nationalekonomisk utbildning förmedlar en tro på den osynliga han

dens rättfärdighet och effektivitet. Anhängare av denna tes upplever sig inte behöva ta

hänsyn till helheten. Varken individen själv eller någon annan skulle anses böra ta an

svar för hela samhällets vä1.46 Att ta hänsyn till helheten är av godo, men psykologiskt

svårt oaktat vilka incitament och teoretiska rättfärdiganden som ges. Om vetenskap

43 Oavsett yrke, anser flertalet anställda att den egna näringen är nyttig. Många väljer syssla bland annat
utefter var man kan känna sig nyttig. De flesta människor vill ägna sig åt något som de upplever är till
fromma för annat än den snäva egennyttan. Flertalet anställda har en underliggande, moralisk värdegrund
för sitt val att arbeta i en viss profession. Liberalen kan välja ett yrke som går ut på att flytta pengar mel
lan aktörer på finansiella marknader; exempelvis börsmäklare. En socialist kan välja ett yrke som går ut
på att flytta pengar från skattebetalare till socialbidragstagare; exempelvis socialsekreterare.
44 Emellertid tilltror intervjupersonerna en fungerande marknad indirekt ge tillväxt och ekonomisk väl
måga åt samhället. Finansaktören avser på så sätt att indirekt göra gott, utan att detta hänsyn får högsta
prioritet.
4S Citat intervjuperson Hilma.
46 Boltanski, Luc och Eve Chiapello, a. a., s. 58-60, 65ff. Naturligtvis varken kan eller bör någon enskild
individ axla det suveräna ansvaret för samhällets välgång. Däremot bör alla göra sitt bästa för samhällets
bästa.
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pekar i annan riktning, ter sig valet att ta hänsyn till helheten än mindre lockande. Mo

ral hamnar på undantag i yrkesutövningen. Förvisso tillskrivs effektivitet en moralisk

kvalitet i affärslivet.47

Anställda vid finansmarknader rådbråkar ogärna sina samveten. Viktigast

uppfattas att åtnjuta respekt inom det egna fältet. Liksom tävlan om att vara mest fram

gångsrik sker inom det egna nätverket, är kollegers åsikter av störst betydelse och det

egna fältet referensramen. Många människor stänger in sig och låter omvärlden sjunka

undan. Finansmänniskor släpper in omvärlden i ett bestämt format; de aspekter som

uppfattas vara relevanta för att analysera marknaden. Alla människor är djupast och

mest naturligt förankrade i det partikulära.48

Därtill föreligger en psykologisk vilja att tävla med jämlikar inom finans

marknader. Svenska fondkommissionärer är belägna nära varandra kring Stureplan i

centrala Stockholm. De anställda känner sina kolleger på andra företag och träffar dem

ofta. Då de möts diskuterar de anställda inte minst deras individuella framgång i arbetet.

Att vinna erkänsla internt prioriteras. Då finansiella aktörer till stor del är avskärmade

från samhället utanför upplever de inte något starkt behov av att söka legitimitet ut

ifrån. I målformuleringen till denna fortgående tävlan ingår varken att skövla regnskog

eller ge husrum åt hemlösa. Av självbevarelsedrift föreligger ändå viss känslighet inför

kritik.

Typiskt för arbetslivet över huvud taget är att inte reflektera över utom

stående normgrunder, såsom moral. Näringslivet legitimerar sig självt internt.49 Fack

män betonar att deras näringsgren endast drivs av intern rationalitet. Flertalet inriktar

sig på att utföra arbetet så att det uppskattas internt. Det kan anställda göra genom att

uppfylla plikter de är satta att sköta eller utmärka sig. Att professionens interna hänsyn

dominerar avspeglar en önskan om bibehållen legitimitet för det egna området. Att

medge beroende av externt rättfärdigande, skulle göra det egna skrået mer beroende av

omvärlden. Dess trovärdighet skulle avta. Finansmarknadens aktörer är måna om att

visa sig själva bäst veta hur de kan tjäna samhällsnyttan. Detta ointresse för att rättfärdi-

47 Sjöstrand, Sven-Erik, a.a. 1997, s. 170f.
48 Bauman, Zygmunt, Modernity and the Holocaust, s. 76.
49 Luckmann, Thomas, Das Problem der Religion in der modernen Gesellschaft: Institution, Person und Wel
tanschauung, s. 56, 65.
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ga sig inför omvärlden borgar för att allmänheten i synnerhet tidigare haft en misstänk

sam attityd mot finansmarknader. Finansvärldens nonchalans inför samhället gagnar

inte finansmarknaden.

Att kurssättning och andra resultat av verksamhet på finansmarknader föl

jer på komplexa processer försvårar utkrävande av ansvar, utom i sällsynta situationer

såsom då något brottsligt har förevarit. En enskild individ kan inte förutse konsekven

ser av sina handlingar i det komplexa nät av ömsesidig påverkan finansmarknader ut

gör. I den stora mängden aktörer kan endast stora värdepappersförvaltare, och sällan

ens dessa, göra välgrundade antaganden om konsekvenser av sina transaktioner. Ett un

dantag är dåvarande verkställande direktören för den stora obligationsförvaltaren Skan

dia, Björn Wolrath. Då han i mitten av nittiotalet offentliggjorde sitt beslut att Skandia 

som en följd av dåliga statsfinanser - inte längre placerade i svenska statsobligationer,

kunde han förutse att hans uttalande skulle höja ränteläget i Sverige. I denna situation

visade han samhällsansvar, även om han naturligtvis räknade med att uttalandet inte

skulle skada det egna företaget. Att ta sådant samhällsansvar är n1ycket ovanligt bland

investerare och anställda på finansmarknaden. Individuella placerare avser nästintill

aldrig att påverka sarnhället i stort. De saknar det samhällsintresse som krävs för sådana

ambitioner.

Finansmänniskor försöker inte aktivt styra marknaden, utan reagerar på

händelser de av teori och erfarenhet förväntar sig skall påverka marknaden. "Enskilda

fondkommissionärer har inga pengar att styra marknaden med, ens om de nu verkligen

skulle vilja påverka marknaden. Ingen aktör kan över huvud taget styra marknaden mer

än under mycket kort tid. Det blir väldigt dyrt för en aktör att driva marknaden i en

viss riktning. Det lönar sig heller inte."so som en intervjuperson uttryckte sig. Ingen jag

samtalar med åtar sig en uppgift som skulle påverka samhället än genom att ge ett litet

bidrag till att finansmarknaderna fungerar bra, vilket skulle gynna samhället i gemen.

Många betonar vikten av att under alla omständigheter upprätthålla en marknad, vilket

skulle komma samhället till godo. Finanspersoner anser sig här inneha en roll.

50 Citat intervjuperson Eos.
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Som filosofen Levinas beskrivit upplever människor moraliskt ansvar i di

rekt konfrontation i mötet öga mot öga med en annan individ.51 En persons blick ställer

krav på den som möter blicken. Några finansaktörer uppgav att de just i mötet med

andra personer upplever ansvar. Finansaktörer saknar däremot en etisk övertygelse om

att moraliskt ansvar uppstår i direkt konfrontation i mötet öga mot öga, utan upplever

ansvar intuitivt och oreflekterat. De upplever inte som Levinas hävdade att möte med

andra ögon påkallar inlevelse i andras sätt att se och uppleva världen.

Finansmänniskor tar ansvar för att marknadstänkande breder ut sig utan

för näringslivet, och uppfattar detta som positivt. De har skäl till att ta ansvar för

marknadstänkandets utbredning, då finansmarknader tjänar som stereotyp och modell,

då något förvandlas till objekt för handel och marknad. Intervjupersonerna uppfattar

marknadens makt som ett bra korrektionsinstrument mot ohämmad utopism och val

fläsk bland väljare och politiker. "Den tvingar politiker att fatta verklighetsanpassade

beslut."52 Intervjupersoner uppfattar sig besitta cynism, mer insikt, samt vara mindre

drömmande och irrationella. Intervjupersoner motsätter sig anklagelser att finansmark

nader skulle vara onyttiga för samhället eller skadliga.

Brist på erfarenhet

Att anställdas och företags brist på erfarenhet kan hämma det moraliska omdömet be

skrivs under denna rubrik. Stundtals uppges ekonomistudier vara skadliga för privat

moralen.53 Ekonomistudenters egoism kan delvis förklaras av att egoistiska preferenser

förutsätts i de nationalekonomiska formler av neoklassisk art som lärs ut i deras utbild

ning. Denna utbildning ger föreställningen att individer bör maximera sin egennytta. I

synnerhet väljer många egenmaximerande individer att studera just ekonomi. Med före

tagsetikern Richard De Georges ord: "Business schools tend to produce the kinds ofpeople

business wants: skilled, aggressive and imaginative people who are able to increase the profits

51 Levinas, Emmanuel, Totaliteet infini, La Haye: Martinus Nijhoff 1961, s. 52f. om det moraliska ansvar
en individ upplever i mötet öga mot öga med en annan individ.
52 Citat intervjuperson Astolf.
53 Se exempelvis Frank, Robert H.; Thomas Gilovich och Dennis TRegan, "Does Studying Economics
Inhibit Cooperation?", journal ofEconomic Perspectives, nr. 2, vol. 7,1993, s. 159-71.
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ofthe companies for which they will work. ,J54 Viss egoism kan ge framgång i yrkesutöv

ningen; ofta på andra människors bekostnad. Egoism som grundläggs tidigt, exempelvis

under studierna, kan vara av glädje för individen i den konkurrensinriktade del av af

färslivet som finansmarknader utgör. Ekonomistudenter visar mindre intresse för af

färsetiska frågor än anställda inom finansvärlden. 55 Ett mått av mogenhet kan tränga

undan girighet. Ekonomistudier kan befordra egoism, medan yrkeslivets kontakt med

andra människor kräver den förmåga att utnyttja relationer som benämnts social kom

petens. Även om yrkesmässiga relationer ofta instrumentaliseras kan egoismen n1ildras

med tiden. Insikt om behovet av ömsesidigt utbyte träder fram på bekostnad av egoism.

Samtidigt kan yrkeslivets kontakt med realiteter bädda för cynism. Ungdomens ideal

smulas sönder. Vissa studenter kan komma till arbetslivet med ambitionen att positivt

förändra arbetet, vilket sedan visar sig vara mer komplicerat än väntat och inte värt sitt

pris eller till och med ogörligt. Den anställde flätas efter en tid in i den etablerade ar

betsplatsens och hela yrkeslivets struktur. Att så låta sig göra är ett villkor för att lyckas

i arbetet. Den nyanställde känner plötsligen att försök att rubba den struktur man vävts

in i, skulle äventyra den egna positionen inom denna struktur. Alternativet att stå utan

för strukturen är liktydigt med att inte accepteras. Samtidigt som originalitet kan ge

framgång, kan även ett mått av konformism så göra. Finansmarknader är en miljö med

intensiv konkurrens mellan individer som stin1ulerar etiskt egoistiska attityder.

Flera intervjupersoner har uppgivit unga anställda samt företagsledningar

som saknar erfarenhet från fondkommissionärsbranschen som kategorier, vilka kan

hänfalla åt omoraliskt beteende. På finansmarknaderna är anställda högt uppe i den

formella hierarkin äldre. Dessa har tänkt mer om moraliska frågor och avger innehålls

rika svar. Äldre anställda reflekterar mer, medan yngre fokuserar mer kliniskt på före

liggande arbetsuppgifter och det egna vinstintresset. Många chefer på finansmarknader

företer tecken på en hög nivå av moralisk reflektion som psykologen Lawrence Kohl

berg behandlat,56 medan mäklare och många andra yngre inom näringen befinner sig på

54 De George, Richard T., "Ethics and the Financial Community: An Overview", i Williams, Oliver F.;
Frank K. Reilly och John W. Houck (utg.), a. a., s. 199.
55 Bergkvist, Lars, "Aktörernas syn på etik", i Bergkvist, Lars; Karl-Erik Wärneryd och Richard Wah
lund, Etik och finanser, Stockholm: SNS Förlag 1994, s. 51.
56 Se Kohlberg, Lawrence, a. a., passim.
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en låg nivå. Skillnader föreligger också mellan handlare och mäklare. Mäklare har av vid

skilda tidpunkter i historien beskrivits som oärliga.57 Liknande omdömen yttras av

människor jag intervjuat bland yrkesgrupper som gränsar till mäklare. Mäklare är som

yrkesgrupp mer utåtriktade och inriktade på försäljning, och med en intervjupersons

ord, "trixiga" än andra vid finansmarknader. 58 Vissa på finansmarknader anklagar mäk

lare för att hålla sämst moralisk standard i näringen.59 Vad som krävs inon1. ett visst

yrke för att fullgöra detta väl bör emellertid beaktas. Varje yrke har sin uppsättning

dygder. 60 En till synes oönskad personlighetsegenskap kan i själva verket vara nödvän

dig för att lyckas i ett visst värv. Aggressivitet, effektivitet, egoism och materialism är, i

kraft av att inom finansmarknaden uppfattas som positivt, och göra att marknaden fun

gerar, dygder på finansmarknader, men gynnar inte ickeinstrumentell moral.

Under åttiotalets avreglering av finansmarknader avvecklades många for

mella institutioner. Normer och beteendemönster var kopplade till dessa regler och

lagar. Åtskilliga informella institutioner försvann, då formella institutioner avlägsnades.

Rötter av någon bestämd uppsättning normer att hålla fast i saknades sedan regleringar

nas normgivande struktur försvunnit. Fondkommissionärsnäringen och derivatmark

nader är i dagens form relativt nya fenomen i Sverige och utgör därigenom smältdeglar

för normer och värderingar. En moralisk turbulens råder innan näringen har mognat.

Den finansiella industrin visade sig genom åttiotalets excesser inte ha stått på den fasta

värdegrund - som bidragit till äldre industriers framväxt - för att hylla ideal som

sparsamhet även i en euforisk tid. En sådan moral måste återskapas om och om igen, till

nya näringar och nya historiska situationer. En dygdig karaktär formas av, och uppstår

genom en persons konkreta seder och bruk.61 Ingen kan skapa en god moralisk håll

ning, genom att blott tänka sig fram till den. Istället uppstår en sådan mogenhet genom

en lång nötningsprocess av praktiskt agerande i en omgivande verklighet. Kontinuerlig

57 Detta är exempelvis bankirers och bankmäns uppfattningar återgivna i Fritz, Sven, a. a., s. 162 och 179.
58 Citat intervjuperson Astolf. Se även Jung, Carl Gustaf, a. a., s. 360-405 om sådana extroverta personlig
hetstyper. Ingen individ eller yrkeskategori låter sig förvisso placeras in i en enda typ.
59 Flera av mina intervjupersoner framhåller att riskerna att handla omoraliskt är större i någon annan
miljö; en annan typ av fondkommissionär eller en annan sorts finansmarknad.
60 Platon, "Der Staat" (gr. orig. 370-talet f. Kr.), i Platon, Sämtliche Dialoge, Bd. 5, Leipzig: Felix Meiner
1920, s. 145ff, 225ff.; Silfverberg, Gunilla, a. a., s. 49ff.
61 Aristoteles, Nikomachische Ethik, Leipzig: Felix Meiner 1911, (gr. orig. 350-t f Kr), s. 21-29 (1103a
1105b)
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åtlydnad av regler skapar en moral, åtminstone i form av vanor. Samtidigt hämmar re

gleringar bildandet aven självständig moral; det vill säga reflekterade omdömen fristå

ende från vanemässig eller instrumentellt egennyttig följsamhet inför lagar och regler.62

Självständiga, mogna moraliska aktörer är ett viktigt komplement till etablerade nor

mer.63 Den informella institutionen god affärsetik, liksom den formella institutionen

fasta spelregler, skapas först efter många decennier av fri marknad. Under åttiotalet bröt

materialism igenom, och det lutherska arvet luckrades upp. För näringslivet innebar

åttiotalet ett hedonistiskt brott mot sparsamhet och flit i såväl den svenskt-lutherska

traditionen, som mot den svenskt-puritanska, vilken burits av olika väckelserörelser.

Brottet mot dessa idetraditioner hade inom ungdomskulturen skett tidigare under efter

krigstiden och etablerat ett konsumtionssamhälle.

Liksom individer har även en hel fondkommissionärsbransch eller enskil

da firmor ett visst mått av moralisk mognad.64 Människor på finansiella marknader fö

reter likheter med vad S0ren Kierkegaard beskrev som ett hedonistiskt-estetiskt stadium

62 Liksom lagar, kan även en formaliserad branschetik ersätta individuellt ansvarstagande. Likaså kan ett
stort inslag av automatisering genom datorer, få individer att överge egna tankar och reaktioner och till
tro datoralgorimer. Människor lär sig att bli etiska automater. Även om koder är såväl genomtänkta som
väl formulerade ligger - obeaktat att det är svårt att få människor att följa koder som skapas - ett pro
blem i om individer följer dessa blint. Etisk automatisering kan bli följden aven formaliserad kod. I syn
nerhet gäller detta situationer där underliggande argumentation kring etik endast är rudimen
tär.(Schwartz, Michael, "Why Ethical Codes Constitute an Unconscionable Regression", journal ofBusi
ness Ethics, nr. 2, vol. 19, 2000, s. 173-184) Förvisso växer interna regleringar oftast fram relativt organiskt.
Den etiska kod som etableras är oftast en formalisering av ett redan utbrett, inom branschen accepterat,
beteende. Koden återspeglar ett faktiskt beteende. Konflikten blir därigenom inte med nödvändighet stor.

Mot detta harmoniska betraktelsesätt talar att individuellt moraliskt ansvar enligt Zygmunt Bau
man får ge vika när etiska koder formuleras och genomdrivs. Aktören förlitar sig på yttre regler och
rationella överväganden om nytta istället för på sin egen moral. Många av de moderna institutioner som
skapats för att förbättra människors moraliska beteende har tagit ifrån individer moraliskt ansvar. I det
moderna samhället, har försök gjorts att rationalisera moraliskt ansvar med hjälp av övergripande rätte
snören och etiska koder.(Bauman, Zygmunt, "Från pilgrim till turist", s. 33; Bauman, Zygmunt, Postmo
dern Ethics, s. 14-38). Det reglernas frånfälle som postmoderniteten innebär, får moraliska agenter att
förlora känslan av trygghet och sammanhang. De tvingas påta sig moraliskt ansvar för sina handlingar.
Utan att kunna hänvisa till entydiga svar, tyngs individer av osäkerhetens börda. Detta bäddar enligt
Bauman för en moralens återkomst. (Ibid, s. 33-6.)
63 Om det västerländska upplysningsidealet individer med moralisk autonomi se Kant, Immanue1, Me
taphysik der Sitten, Leipzig: Meiner 1907 (1797), s. 30f., 289-292.
64 Se även Sridhar, B. S. och Artegal Camburn, "Stages of moral development of corporations" ,journal of
Business Ethics, nr. 9, vol. 12,1993, s. 727-739 och Logscion, Jeanne M. och Kristi Yuthas; "Corporate
social performance, stakeholder orientation, and organizational moral development", journal ofBusiness
Ethics, nr. 12/13, vol. 16,1997, s. 1213-1226. Kohlberg, Lawrence, a. a., s. xxxv beskriver hur individer
befinner sig i en viss nivå av moralisk mognad. Sådana nivåer kan i verkligheten aldrig vara homogena,
och ingen individ exakt befinna sig i ett visst stadium.
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före etiken och låter livet passera utan att ta ansvar. Estetikern framlever i ett tillstånd

utan kännedom om moral. Gränser sätter denne där det för tillfället passar.65 Till detta

primära stadium hör avsaknad av reflektion. Emellertid föreligger en kultur i fond

kommissionärsnäringen som inte är godtyckligt bestämt av stunden. Etik uppstår emel

lertid först då aktörer upptäcker sin plats i tiden, beaktar konsekvenser av sina hand

lingar och, om aktörerna inte tar självständig ställning, så åtminstone bejakar rådande

moral.66 Finansmän följer endast delvis moralmönster i san1hället, utan tar snarare del i

en för finansmarknader gemensam och från samhället delvis skild moral. Det är typiskt

för hela det efterindustriella samhället att arbetsorganisationer sätter normer autonomt

från on1världen.67 Affärslivet har skilt ut sig från andra sfärer av människolivet, vilket är

en del av olika sfärers tendens till specialisering och professionalisering.

Flertalet svenska fondkommissionärsfirmor är nya organisationer med an

ställda som också är unga. Särskilt mycket förtroendekapital har ännu inte hunnit kny

tas till verksamheten eller enskilda anställda. Då endast lite förtroendekapital finns att

förvalta, riskeras inte särskilt mycket genom moraliskt vanskligt beteende. Många före

tag som består under endast ett fåtal år siktar främst på att under kort tid tjäna mycket

pengar. På motsvarande sätt lockas få anställda som inte tänker sig att förbli i ett arbete

särskilt länge, av det tålamodkrävande alternativet att ansamla förtroendekapital. Snara

re är målet att hinna tjäna mycket pengar snabbt.

Flertalet företagsledare stannar allt kortare tid på sin post.68 De avkast

ningskrav aktiemarknader ställer är en källa till detta tempo. Anställda vid finansmark

nader har själva goda möjligheter till snabba förtjänster. Symptomatiska är nya näringar

som IT och Internet, där flertalet företag har få år på nacken, och deras anställda och

ägare prioriterar att tjäna pengar snabbt istället för att etablera en uthållig verksamhet.69

65 Om det estetiska stadiet i Kierkegaards beskrivning aven individs personlighetsutveckling, se
Kierkegaard, S0ren Aabye, Enten eller, a/Victor Eremita, s. 33-140.
66 Ibid, s. 33-140.
67 Wuthnow, Robert, God and Mammon in America, s. 88 och Luckmann, Thomas, a. a., s. 56.
68 Engwal1, Lars, "The Carriers of European Management Ideas" , s. 24; Halbert, Bo; Inge Selider, Företags
ledare 2000, Rapport, De Baker och Co, 2000, hup://www.debaker.com/MO.htm. nedladdad 16 septem
ber 2000, passim.
69 Collins, Jim, "Built to f1ip - A battle is under way for the neweconomy. Which side are you on?" Fast
Company, March 2000, s. 132 och PricewaterhouseCooper, Dot. Coms risk /ailure by ignoring both custo
mers and traditional business rules, August 2000,
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En person eller grupp ansamlar förtroendekapital kontinuerligt och till

stor del omedvetet. Ingen aktiv tanke eller vilja krävs för att denna ackumulation skall

ske, även om försiktig förvaltning av detta kapital är väsentligt för att undvika att förlo

ra förtroendekapital. "Ett förtroende går att radera snabbt, men tar betydligt längre tid

att bygga Upp.,,70 Vid en viss ålder har en hel bransch och enskilda företag ofta hunnit

ackumulera ett visst förtroendekapital. En äldre firma har ansamlat mycket sådant kapi

tal, som firman ogärna låter naggas i kanten. 71 God moral är ett verktyg för att konsoli

dera en vunnen position.72 Enskilda individers handlingar skapar en social referensram

för andras handlingar. Aktörers handlingsmönster skapar en miljö som ömsesidigt be

stämmer egna och andras handlingar. Åt aktörer som omges av moraliska handlingar

ger det positiva värdet av rykte och förtroende incitament att delta i goda handlings

mönster. 73 I en omgivning av korrupta handlingar perverteras detta värde och aktören

lockas att istället delta i dessa olyckliga handlingar.74 Att företag vill konsolidera en po

sition det vunnit är en bevekelsegrund för att befatta sig med etikfrågor.

Innovationsförmåga krävs för att en organisation skall överleva och frodas

i en dynamisk kapitalism. Nydaning bryter mot det invanda och hotar därmed att för

skingra förtroendekapital i det som redan vunnit hävd. Både förtroendekapital och in

novation krävs av ett företag. En avvägning mellan dessa två måste göras. Efter att ha

nått ut i befolkningen blir samhällets värderingar och normer allt mer en del av finans

marknader. Mentaliteten på finansmarknader har förändrats sedan åttiotalet. Ett uns

blygsamhet och asketism har vunnit insteg i åttiotalets exhibitionistiska finanskultur.

Den första regeln av finansiell korrekthet lyder enligt David Brooks: "Only vulgarians

http://www.pwcglobal.com/extweb/ncpressrelease.nsf/DocID/OF753CC8B801A8668525694C00672734,
nedladdad 18 september 2000.
70 Söderfjell, Lars, analyschef Handelsbanken Stockholm, intervjuad i Croneborg, Mattias och Sven Vej
de, "Reglerna för mäklare kan bli striktare", Dagens Nyheter, 13 juli 2001, s. C2
71 Wilson, Robert, "Reputations in games and Markets" i Roth, Alvin E. (utg.) Game-theoretic models of
bargaining, London: Cambridge University Press 1985, s. 27, 57ff.; Fombrun, C. och M. Shanley,
"What's in a Name? Reputation, Building and Corporate Strategy" ,Academy ofManagement Journal, nr.
1, vol. 33, 1990, s. 234ff.
72 Wilson, Robert, a. a., s. 48f., 57f.; Weigelt, Keith och Colin Camerer, a. a., s. 444, 448f.; Frombrun,
Charles och Mark Shanley, a. a., s. 248, 251f.
73 Wilson, Robert, a. a., s. 59; Weigelt, Keith och Colin Camerer, a. a., s. 443-446; Fombrun, C. och M.
Shanley, a. a., s. 253; Hu, Ying och Tor Korneliussen" a. a., s. 169ff.
74 Havel, Vac1av, a. a., s. 28-31, 35, 37, 39ff., 45; Bauman, Zygmunt, Modernity and the Holocaust, s. 206;
Gustafsson, Claes, a. a., s. 200.
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spend lavish amounts ofmoney on luxuries. Cultivated people restrict their lavish spending

to necessities. /. .. / you can spend as much as you want on anything that can be classified as a

tool, such as a $65,000 Range Rover with plenty ofstorage space, but it would be vulgar to

spend money on things that cannot be seen as tools, such as a $60,000 vintage Corvette."

Vulgär konsumtion, som exempelvis tillskrivs åttiotalet, är idag mindre opportunt. I

den gamla ekonomin tjänade mörk kostym som ett tecken på återhållsamhet. Pengar

läggs på sådant som innehavaren kan beskriva sonl nyttoinriktat; exenlpelvis IT-saker

som mobiltelefoner och handdatorer.75

Genom att finansmarknader får allt fler folkliga inslag mognar de i jämfö

relse med den tidiga expansionsfasen under åttiotalet. Däremot är finansmarknader inte

nödvändigtvis mer mogna än vad som var fallet under finansmarknaders äldre, feodala

epok. Finansmarknader har delvis ersatts av Internet som avantgardistisk gren inom

arbetslivet. Exempelvis har den svenska penningmarknaden förlorat åtskilligt av sin

lockelse på arbetsmarknaden, då volatiliteten sjunkit avsevärt under de år kronkursen

varit helt rörlig.76

Finansmarknadens amoralitet

Finansmänniskor påverkar med sin verksamhet inte endast sin omvärld, utan även mer

näraliggande intressenter. I vilken mån tjänar finansmänniskor sina intressenter, och i

vilken utsträckning sätter de sitt snäva egenintresse främst? Ett principal agent-problem

föreligger i sådan obemyndigad, vild handel som vissa mäklare och andra anställda på

finansiella institut gör sig skyldiga till. Det är skillnad mellan att på ett ovarsamt sätt

göra av med sina egna pengar, vilket många flitiga privatinvesterare, och att som Nick

Leeson och andra göra av med andras.

Liksom Nietzsches övermänniska uppfattar sig många på finansmarknader

verka bortom gott och ont. Med Milton Friedmans ord "The social responsibility ofbusi-

7S Brooks, David, Bobos in Paradise: The New Upper elass and How They Got There, New York: Simon and
Schuster 2000, s. 85-90.
76 Detta understryker den lockelse tempo utövar på finansmänniskor.
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ness is to increase its profits. "77 Många människor frånhänder sig möjligheten att agera

som moraliska subjekt. Richard De George hävdar att en amoralisk inställning till eko

nomin karakteriseras av aktörers uppfattning att ekonomiska mellanhavanden saknar

och heller inte är betjänta av ett etiskt eller annat värdefundament. Affärer skulle istället

motiveras av sig själva.78 Denna självrefererande hypotes beskriver affärsverksamhet

som fullständigt autonom. Företagsledares ansvar skulle begränsa sig till att ensidigt

följa det enda målet att maximera sina aktieägares vinning. Marknadens osynliga hand

garanterar sedan att företagets verksamhet bidrar till samhällets välfärd på det bästa av

sätt.

Liksom Richard De George gjort i sin behandling av amoralitet betonar

jag intentioner snarare än konsekvenser. 79 Handlingars konsekvenser kan i de fall dessa

är n1öjliga att upptäcka ofta bedömas som antingen goda eller dåliga. Om konsekvenser

av handling skulle beaktas i större utsträckning än avsikter skulle lättare kunna konsta

tera om finansmänniskors inställning är moralisk eller omoralisk, då konsekvenser kan

bedömas vara bra eller dåliga, medan en avsaknad på moral i avsikter inte har något

moraliskt värde. Jag har betonat den amoraliska sidan i deras inställning, då finansmän

niskor är värderingsfria. Flera intervjupersoner beskriver att en hel del fuffens äger run1

på aktiemarknaden.so Däremot är ingen villig att medge eget, omoraliskt agerande. In

tervjupersonerna vill visa sig på rätt sida i vad de beskriver som en tudelning av bran

schen, i mångt och mycket liknar den anställda på reklambyråer formulerar: "Den seri

ösa byrån består således av folk som har ett litet element av protestanter i sig, medan

den oseriösa är befolkad av mera renodlade hedonister."sl

Vissa intervjupersoner uppger sig ha en egensinnig, intuitiv rättskänsla

som överskrider lagens bokstav. Dessa personer uppfattar sig inte behöva stöd i form av

lagar och föreskrifter, utan anser sig förmögna att ryggradsmässigt formulera moraliska

77 Friedman, Milton, "The Social Ro1e of Business is to Increase its Profits" (1970), i Hoffman, W. M. och
J. M. Moore (utg), Business Ethics - readings and Cases in Corporate Morality, New York: McGraw-Hill
1990 (1984), passim.
78 De George, Richard T., a. a., s. 3-7, 10, 29of.
79 Ibid, s. 3-7, 10, 290f.
80 Exempelvis intervjuperson Astolf. se även Abo1afia, Mitchel Y. a. a., s. 19.
81 A1vesson, Mats och Ann-Sofie Köping, a. a., s. 29.
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ramar åt sig själva.82 Flertalet anställda upprättar emellertid inga moralregler åt sig själ

va. Det höga arbetstempot kan bidra till att få anställda formulerar egna normer. Om

omedelbara lönsamhetskriterier inrutar arbetssituationen, begränsas tillfällen till reflek

tion över arbetets moraliska halt. Detta är inte originellt i arbetslivet kring vårt sekel

skifte, men finansmänniskor tycks ha säreget bråttom i arbetet. Tiden till självreflektion

blir knapp.83 I näringslivet anmodas de anställda att se framåt och inte reflektera onö

digt mycket på stället marsch.84 Reflektion anses ofta innebära en ineffektiv användning

av tid i en saklig verksamhet. Snabbhet prioriteras då bråkdelar aven sekund kan vara

avgörande för framgång. Eftertänksamhet och reflektion blir svårligen del aven näring

som verkar under sådana villkor.

Varje mänsklig verksamhet är förenad med sina specifika risker för omora

liskt beteende. Näringsverksamhet är av flera skäl förenad med sådan risk. Ekonomer är

en för näringslivet typisk utbildningskategori. Ekonomer är benägna att vilja handla

snabbt och prioriterar effektivitet. Att vara moralisk kräver tvärtom tidsödande besin

ning, varför ekonomer riskerar att bete sig omoraliskt. På finansmarknader är konkur

rensen hård både mellan firmor och mellan anställda. I konkurrenssituationer segrar

ofta den som viker från moral. De som är villiga att tumn1a på moraliska bud lockas dit

och överlever ofta i en sådan miljö. Flera intervjupersoner framhåller detta som ett

problem för näringen. "Många människor som[?] jobbar i den här branschen för att

komma åt de höga inkomsterna och de rör sig med mycket pengar. Därför är risken

större att sånt här händer just i den här branschen", sade fondkommissionären Carnegi

es chef Matti Kinnunen om insiderbrott.85

Vad gäller moraliska konflikter åberopar många sig på att regler är lätta att

följa. Vissa fondkommissionärsanställda jag har intervjuat förkastar iden att moraliska

kriterier för den egna näringen skulle kunna etableras utanför Fondhandlareföreningens

föreskrifter eller Sveriges rikes lag. Enligt en intervjuperson: "Moraliskt ansvar täcks in

82 Exempelvis intervjuperson Astolf.
83 Österberg, Eva, Folk förr. Historiska essäer, s. 34 om att tiden till självreflektion är knapp i dagens ar
betsliv.
84 Lindqvist, Mats, a. a., s. 31.
85 Eriksson, Robert, "Mäklare i uppror mot börsens ordförande", Finanstidningen, 13 mars 1999.
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i lagar, samt Fondhandlareföreningens bestämmelser."86 Många intervjupersoner anser

sig inte vara förpliktigade att uppfylla några moraliska krav, utöver ramarna för deras

formella befogenheter. Fastlagda regler och bestämmelser anses räcka. Åtskilliga männi

skor beaktar inte att mycken moral saknar kodifiering i lag. Lagar är uttryck för sam

hörighet; men aldrig för fullständig konsensus i samhället. Att nlänniskor härleder mo

ral ur stiftad lag är vanligt. Moral uppfattas vara liktydig med juridik. Den idag utbred

da uppfattningen att lagstiftning inte är behjälpt av tanken på naturgivna, moraliska

grunder formaliserades i Axel Hägerströms värdenihilism. Lag skulle hållas åtskild från

uppfattningar om mora1.87 Härledningen från moral till juridik har vänt till, från juridik

till moral.

En motsatt position behöver inte vara bättre. Att skilja på lag och moral är

inte lika bra som finansmänniskors inställning är bristfällig. Att glömma att lag bör stå

på moralisk grund är inte önskvärt. En konsekvens av Hägerströms tankar blev att

skillnaden mellan ont och gott kom att ses som en förhandlingsfråga, eller dikteras från

makten.

Omoral har ett mer påtagligt innehåll än amoralitet. Omoral på finans

marknader innefattar egoism, förakt för okunniga och små kunder som i många fi

nansmänniskors samt deras makromoral att se till vad som är bäst för marknaden.88

Detta leder till missgrepp som insiderhandel och front-running. Tävlan om att vinna

som enskild anställd eller företag slår ut konsekvenetisk hänsyn till det bästa för mark

naden. Moral innebär restriktion på omoral. Med amoralitet saknas sådan restriktion.

De anställda stödjer sig inte på resonemang av moralisk art i sin yrkesutövning. Utan

86 Citat intervjuperson Adam.
87 Hägerström, Axel, "Om moraliska föreställningars sanning" (1911), i Hägerström, Axel, Moralfilosofins
grundläggning, Stockholm: Almqvist & Wiksell 1987, s. 43, 48f.
88 Med Michael N ovaks ord: "Unlike an aristocratic order, a market order begins on the assumption that all
who enter the market are equal in the law, that each has dignity, and that each deserves respect." (Novak, Mi
chael, a. a., s. 100.) Finansmarknaden är allt mer en marknad och inte lika sluten eller sammansluten mot
omvärlden och mindre sammansvetsad gentemot dem som vill in. Förakt inför okunniga och små kunder
är emellertid en rest. Detta förakt visar sig i detta uttalande från en mäklare: "Most customers don Jt have the
time, interest nor ability to become knowledgeable. The more they think they know, the less they actually know.
Furthermore, itJs less than useless to try to educate them. The fob ofthe representative is to make them money,
not to educate them. The more they know, or think they know, the more trouble they are." [Klein, Ann (pseu
donym), mäklare i New York, intervjuad i Smith, Charles W., Success and survival on Wall Street: unders
tanding the mind ofthe market, Lanham, Md., Oxford: Rowman & Littlefield 1999, s. 42.J och framgår
även av Holland, John (pseudonym), mäklare i New York, intervjuad i Ibid., s. 53f.
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sådant stöd öppnas ett utrymme för omoraliska handlingar. Finansmarknaders amorali

tet utgörs aven öppenhet för omoral, dels genom att aktörer är del av ett stort system,

dels genom att de saknar värderingar som kan utgöra en motverkande n10ral.

Finansmänniskor anser att finansmarknader saknar historisk förankring.

Därtill är finansmarknader globala och inte djupt förankrade i nationella normsystem.

Annars kan en näring erhålla moralisk stadga ur normsystem i sin omgivning. Finans

marknaders internationella förankring i normsystem är den USA ger som nutida före

bild och Storbritannien som historisk. 89 London var under lång tid kärnan och norm

spridaren i det världsfinansiella nätverket.90 Därtill föreligger en tradition i att finans

marknader under sekler har varit störst i kalvinistiska områden.

Ett amoraliskt inslag på finansmarknaden är att anställda är ovilliga att ta

moraliskt ansvar. De förskjuter ansvar från sig själva och beaktar inte det n10raliska

innehållet i sina och andras handlingar. Den fokusering på vinstintresset som karakteri

serar finansmarknader är ett inslag i denna brist på annat än ensidiga normer. Att ac

kumulera kapital är en amoralisk princip.91

Till tendenser som motverkar finansmarknadens amoral hör att finans

marknader mognar jämfört med åttiotalet. Genom att finansmarknadens expansion

kräver att dess organisationers amoraliska kanter slipas av förankras näringen i samhäl

let. Därtill tränger så sakteliga den svenska traditionen att anställda är fackligt anslutna

in även på

89 Om USA som förebilden för världens finansmarknader idag se Whitley, Richard, "Societies, Firms and
Markets: the social strukturing of Business Systems", i Whitley, Richard (utg.), European Business Systems
- Firms and Markets in their National Contexts, London: Sage 1992, s. 38 och Engwall, Lars, "The Carri
ers of European Management Ideas" , s. 23, 77.
90 Burk, Kathleen, a. a., s. 359-370.
91 Boltanski, Luc och Eve Chiapello, s. 58, 80, 582, 596f.
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Sammanfattning

Frågan om det är meningsfullt att studera människor i en näring som en mentalitet har

besvarats jakande genom att begreppet mentalitet har givit mig insikter om moral på

finansmarknaden. Jag har skildrat en bestämd ekonomisk mentalitet. Att den framstår

som specifik är inte att förundras över, då arbetets art skiljer sig från andra näringar.

Åtskilligt i mentaliteten har sitt ursprung i att anställda på finansmarknader befattar sig

med just finansiella aspekter av världen. Den finansiella hanteringen gräver sig in i men

taliteten. Arbetet på finansmarknader konstruerar en egen mentalitet, även on1 mentali

tet på finansmarknader inte kan reduceras till själva hanteringen på dessa marknader.

Värderingar och attityder inom finansmarknader bildar en trögrörlig, men föränderlig

mentalitet som är delvis självständig i förhållande till sin omvärld.

Inom elitmentaliteten på finansmarknaden har jämlikhet inte hög priori

tet. Till skillnad från svensk mentalitet i gemen är mentaliteten på finansmarknader mer

individualistisk än konsensusorienterad, även om de anställda identifierar sig med den

globala finansmarknaden. Finansmarknadens mentalitet innehåller självuppfattningen

att vara minst lika mycket individualister som delar av ett kollektiv. Paradoxalt nog

utgör detta en samn1anhållen mentalitet av gemensamma värderingar på finansn1arkna

der.

Den målinriktade individualism som är typisk för människor i den privata

sektorn över huvud taget, där borgerliga värderingar är framträdande, kan ha influerats

från USA vars meritokratiska tradition tillåter att personliga egenskaper ger individen

framgång. Ekonon1iska aktörer i Angloamerika har hållit fast vid vanan att i första hand

lita till den egna förmågan, och hylla flitens och företagsamhetens dygder.

Den andra fråga jag skulle besvara var hur och i vilken utsträckning fi

nansmarknader influeras av föreställningar och normer i samhället utanför. Bestäm

mande för normer på svensk finansmarknad av idag har främst svensk samhällsutveck

ling och utländska finansmarknader varit. Värderingar på Stockholms finansmarknader

har inte primärt vuxit fram internt. Att studera hur värderingar uppstått på svensk fi

nansmarknad under historien och hur dessa återskapas och omformuleras inom denna
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över tiden blir sekundärt, även om det är både angeläget och svårt. Viktigare blir istället

utifrån kommande impulser till värderingar på svensk finansmarknad. Stockholms fi

nansmarknad befinner sig i skärningspunkten mellan influenser från internationella

finansmarknader och svenskt samhälle. För gemensanlma värderingar på världens fi

nansmarknader är USA, med världens största finansmarknader, förebilden framför

andra. Det nordöstra USA:s snart sekellånga dominans bland världens finanscentra ge

nomsyrar dagens världsomspännande finansmarknad. Nationella särdrag slätas gradvis

ut efter en angloamerikansk modell.

Finansmarknader har blivit ett globalt sammanhängande nätverk. Även

mindre investerare får ett allt mer globalt placeringsperspektiv. Som medlemnlar i ett

elitskikt känner finansmänniskor större samhörighet med sina motsvarigheter utom

lands än med de flesta landsmän. Svenska finansmänniskor är inte djupt rotade i en na

tionell kultur, som skulle gripa över människor inom olika områden, utan är del aven

framåtriktad, västerländsk elitkultur. Samtidigt uppvisar den globala finansmarknadens

svenska förlängning kring Stureplan i Stockholm en urban, stockholmsk övremedelk

lasskultur. Likheter över nationsgränser är inom en framskjuten näring sonl finans

marknader större än i mindre moderna och mindre globalt integrerade näringar, såsom

industriella och förindustriella näringar i landsbygd från olika länder.

Samhället avsätter värderingar på den finansiella sfären. Samtidigt är fi

nansmarknader så speciella jämfört med andra verksamheter att de anställda och deras

företag kan upprätthålla en egen mentalitet. Mentaliteten på Stockholms finansmarknad

är annorlunda än mentaliteten i svenskt samhällsliv. Detta har främst två skäl. Dels

uppvisar finansmarknader en elitmentalitet. Dels har svensk finansmarknad nära an

knytning till den mentalitet USA representerar och den som globala finansmarknader

omfattar.

Den tredje fråga jag skulle besvara var hur finansmarknaders relation till

omvärlden förändras. I vår mer än någonsin tidigare materiellt utvecklade tid kan enligt

bland andra Inglehart och Schulze en gradvis mättnad på materiella ting skönjas, medan

upplevelser prioriteras. Denna nyordning med postmateriella värderingar omfattar till

en början främst yngre generationer. Utvecklingen går sakta bland fondkommissionärs

anställda. Detta är ett tecken på att finansmarknader uppvisar en stark materialistisk
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kultur, men kan också ge skäl att ifrågasätta Ingleharts tes om att postmateriella värde

ringar rycker fram. Flertalet av de många unga på finansmarknaden är inte typiska för

denna vändning mot postmateriella värderingar, utan är karriärister på mer traditionellt

vis. En materialistisk attityd är ett skäl att välja arbete på finansmarknaden. Däremot är

finansmarknaders avsaknad av uttalade hierarkier framåtsyftande. Den uppväxande ge

nerationen är mer skeptiskt inställd till auktoriteter än tidigare generationer varit. Fi

nansvärlden är avantgardistisk i sitt höga arbetstempo och i att bidra till att ersätta in

dustrialismen med en ny informationsekonomi. Finansmarknaden är en spjutspets i

utvecklingen mot abstraktion, och penningen styr verksamheten på ett sätt som före

gripit förändring i samhället i liknande riktning. Pengar infiltrerar värderingar på fi

nansmarknader på ett mer genomgripande sätt än pengar gör på andra områden. Fi

nansmarknaden är ett framträdande, postindustriellt nätverk.

Här har jag behandlat ett tendenser på finansmarknaden, från vad jag kal

lat feodalism, till atomisering av företag, hur industriföretag närmar sig finansmarkna

der, marknaden som typbild, och 1980- och 90-talens ideologiska vändning i riktning

mot marknadsliberalism samt ökande värdepappersomsättning och börsvärden. Fi

nansmänniskor har tagit till sig det moderna samhällets sekularisering, konsumism, rör

lighet och tempo. Mentaliteten på finansmarknader dröjer ändå till stor del kvar.

Vad gäller frågan om historien kan nyttjas för att förstå mentalitet på fi

nansmarknader, samt hur mentalitet på finansmarknaden förändras, har den protestan

tiska etiken tjänat som ett gott exempel. Intressant är att en abstrakt och mycket mo

dern näring har en påvisbar, traditionell, kulturell bakgrund. Anglosaxisk puritanism

lyser igenom, om än inte som religion. Protestantisk plikt- och kallelsetanke återfinns

bland finansaktörer i trivial, svag form. Mentalitet vid svensk finansmarknad kan ha

mer gemensamt med amerikansk, kalvinistiskt-puritansk arbetsetik än med luthersk av

svenskt snitt. Detta är ett tecken på finansmarknaders avskildhet från svenskt samhälls

liv som har fler drag av lutherdom än puritanism. Ännu ett tecken på avskildhet är fi

nansmarknaders större närhet till stockholn1sk och västerländsk, kommersiell elitkul

tur, än till svensk kultur i bred mening.

De likheter jag funnit mellan idealtypen av den protestantiska etiken och

finansmarknadens mentalitet gör det i sin tur tänkbart att ett samband föreligger mellan
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den protestantiska etiken och finansmarknader. Den som ansluter sig till en protestan

tisk arbetsetik förväntas uppvisa individualism, flit och asketism. Intervjupersonerna

tycks bära på dessa egenskaper i större utsträckning än flertalet människor som befinner

sig utanför finansmarknader.

Det puritanska inslaget på svensk finansmarknad av idag har fyra aspekter.

För det första har den protestantiska etiken i enlighet med Webers tes understött en

modern affärsmänniska. För det andra har flertalet former av affärsverksamhet i väster

landet och dess moderna, kapitalistiska anda en kalvinistisk bakgrund. För det tredje

har frikyrklighet och annan verksamhet influerad av kalvinism eller puritanism utbrett

sig i skilda praktiker i Sverige. För det fjärde inträdde under 1900-talet amerikanisering

på bred front. Finansmarknader världen över befolkas aven transnationell elit med re

lativt samstämmiga värderingar. Dessa värderingar har stöpts i puritanismens form. Fi

nansmarknadens mentalitet liknar amerikansk mentalitet.

Finansmänniskor liknar mer idealtypen aven modernist än de liknar den

traditionellt-katolska mentaliteten. Den moderna västerlänningen är till stor del född ur

den protestantiska etiken. Reformationen dröjer kvar i mentalitet på dagens svenska

finansmarknad.

Om finansiella marknader som ofta hävdas personifierar marknadsprinci

pen, borde människor som arbetar vid finansmarknader inkarnera den kapitalistiska

andan. Finansmänniskors nyktra affärssinne liknar den saklige puritanens tidigkapitalis

tiska mentalitet. Mentalitet på svensk finansmarknad uppvisar större likheter med den

kapitalistiska anda som Weber beskrivit än med den protestantiska etiken. Finansan

ställdas vilja att offra den tillfälliga glädjen genom att snäva in personligheten, och som

idag beskrivs som att "fokusera sig" , för att göra ett bra arbete och bli omtyckt för det

ta, därtill ofta med motiveringen att göra det bra för sig någon gång i framtiden, över

ensstämmer med den puritanska etiken och dess credo att skjuta upp utdelning till

framtiden. Även om det ännu finns tecken på puritanism i finanslivet, uppenbarar sig

en ny mentalitet i samklang med värderingsförskjutningar i samhället.

Stockholms finansmarknad uppvisar en någorlunda sammanhållen menta

litet. Sekler av förändring av värderingar i svenskt samhällsliv har, samtidigt med infly

tande från utländska finansmarknader, påverkat mentalitet på Stockholms finansmark-
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nad. Även amerikansk kultur och samhällsliv har utövat inflytande på Sverige och

Stockholms finansmarknad. Trots att Stockholms finansmarknad är en udda del av

svensk kultur har den del i svenskt kulturarv och bär detta i sig. Den protestantiska

etiken har reproducerats på finansmarknader, inte minst som en följd av att den pro

testantiska etiken varit en gynnsam informell institution på dessa marknader.

Liksom flertalet människor saknar finansaktörer genomtänkt moralfiloso

fi. Finansaktörers uttalade resonemang liknar istället en konsekvensetik med egoistisk

kolorit. Inom den finansiella kulturen dominerar av tradition föreställningar som liknar

marknadsliberalism och utilitarism. Moral uppfattas ha med enskilda handlingar att

göra; i mindre utsträckning med personlig karaktär.

Att anföra att en individuell aktör på finansiella marknader är moraliskt

ansvarig är vanskligt då denne svårligen kan förutsäga konsekvenser av sina handlingar.

Traditionell konsekvensetik är inte relevant för bedömning av moralen i finansmänni

skors handlingar. Det är svårt såväl att fördela som utkräva moraliskt ansvar i en fi

nansmarknad som är anonym och komplex. Finansmänniskor resonerar med en mak

romoral som liknar konsekvensetik. Att de uttrycker något liknande en konsekvens

etik, som egentligen inte är enkelt tillämplig på finansmarknader, får oss att tro att fi

nansmänniskor på djupet, även om de inte vill medge detta, troligen är etiska egoister.

Samtidigt rättfärdigar de utåt sina handlingar med en konsekvensetisk systemtro. En

dast lite ansvar tas av aktörer på dagens aktiemarknad. Ägande befinner sig allt oftare på

geografisk distans. Aktier innehas allt kortare tid, varigenom ägaren inte hinner rota sig

i ansvar för företaget.

Graden av n10raliskt beteende ligger mer ytligt i näringen och i enskilda

anställda än själva mentaliteten gör. Att ändra moral är ändå inte lätt, då moral är av

hängig en komplex kombination av de anställdas uppväxt, utbildning, samt mentalite

ten i näringen. Finansmarknaden är till stor del en amoralisk näring utan värderingar,

där flertalet aktörer avstår från att ta ställning i moraliska frågor. Ett studium av den

finansiella marknaden har likväl visat att dess yrkesmoral får marknaden att fungera

och hålla ihop.

Min studie kan i vissa avseenden generaliseras till utländska finansmarkna

der och svensk ekonomisk kultur. Intervjuer på andra finansmarknader än svenska
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skulle belysa frågan om mentalitet och ansvarstagande är annorlunda på Stockholms

finansmarknad än på utländska marknader. Andra länders samhällsliv kan utöva annor

lunda inflytande på dessa länders finansmarknader än vad jag funnit i Sverige. Likheter

finns emellertid. Här har mentalitet behandlats som en branschkultur. Studier av men

talitet i andra näringar skulle kunna bekräfta slutsatser om finansmarknader att

branschkulturen är starkare än företagskulturen. Troligtvis är branschkulturen starkare

än företagskulturen även på andra marknader. Även om det finns skillnader mellan

mentalitet på utländska och svenska finansnlarknader, torde den som studerar mentali

tet på andra finansmarknader, kunna bekräfta att likheter mellan mentalitet på olika

finansmarknader tilltar under globaliseringen.
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English summary

The collapse of Communism in Eastern Europe and the Soviet Union left free-market

liberalism as the single paradigm for organising societies. Western financial markets

were deregulated during the 1980's with an early start in the United States in the late

1970's. Several markets both in new products - creating trade in new financial instru

ments - and new countries opened up. More than ever before, securities are traded in a

global n1arketplace. The policy of deregulation has its origin in Anglo-American cul

ture.

The abolishment of regulations has muitiplied the speed with which finan

cial capital and ensuing shock-waves transcend national borders. There is a flood of fi

nancial capital making impact on economy and society. Many more than ever before

invest their capital in stocks. Since the 1980's, financial markets have grown much

larger, becoming an important network in post-industrial society. Financial markets is

an area which increasingly define contemporary life, and their particular mentality is

exported.

The theoretical core element of this dissertation is an understanding of the

mentality of financial markets. To this aim, I have made interviews in Swedish mer

chant banks and mutual funds. The study is based on interviews with twelve employees

in the financial market of Stockholm; in professions ranging from brokers, traders and

market makers to managing directors and fund managers.

Economic activity can be analytically separated from other social activi

ties. In past studies of financial markets, the significance of their contexts has been ne

glected. It has been assumed that very general models are desirable. My aim is to place

the financial market of Stockholm in its social context. Account is taken of impulses

both on the particular level of financial markets, from foreign markets to the financial

market of Stockholm, and influence from society to financial markets.
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Abstraction

Post-modernity is marked by the transition from an industrial economy with factories

producing commodities to a service economy where networks provide services. The

evolution of financial markets is constructed by the augmenting degree of abstraction in

human civilisation. Instead of working with concrete objects, an increasing number of

people spend their working lives engaged with manipulating abstract symbols. One

main driving force in the intensifying power of abstractions is technological develop

ment, in our time particularly of information technologies, supported by science and

mathematics. As many other areas of activity, financial markets derive justification

fronl being supponed by science. Scientific and technological development has greater

impact on financial markets than on many other economic activities.

Financial markets constitute a late and abstract stage in the still continuing

evolution of abstraction. One pre-condition for the contemporary imponance of finan

cial markets is fiat money becoming the main elementary panicle in modern society.

The basis for value in financial derivatives is monetary, not physical, products. Finan

cial instruments are derived from the material foundation of financial markets, i.e. pro

duction of physical goods. Financial derivatives are purely contractual relations. By

means of technological development, a global financial market emerges as disembedded

fronl local contexts. The relevance of the physical setting diminishes.

The financial market is regarded as the most efficient and rationai among

markets and is thus associated with the market mechanisnl. Due to having low transac

tion costs and being a system of decentralised decision-making and co-operation in

duced by exchange, financial markets serve as incarnations of the invisible hand.

Financial markets are more abstract than most other spheres of business

life. The abstraction of financial markets penains to both the abstract financial instru

ments that are traded and what these markets produce. Less than five per cent of cur

rencies flooding across the world have to do with real trade. If its products are not visi

ble a business is rarely perceived as being valuable to society. If the production process

is equally abstract it causes suspicion. The tendency to abstraction is restricted by the

need people feel to experience meaning. The general public does not always recognise
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the value of work in the financial market as worth the very incomes the employees re-

celve.

Mentality

A certain time and place is often investigatecl without account being taken of the com

position of mentalities. N etworks and not organisations are the building blocks of post

industrial society. Knowledge about mentalities is vital for understanding different net

works. I take an interest in the mentality of a certain context. The influence from his

torical1y existing mentalities on a particular economic activity is examined. Mentalities

are very lasting, often centuries-long, but do nonetheiess evolve. Mentalities are built

up, maintained and transformed spontaneously. Individuals on financial markets sub

consciously and col1ectively reproduce amentality. People of a certain character tend to

look for work in an area with an abstract work content such as financial markets. Fur

thermore, the work content itself affects the employees.

Money

One reason employees often give for working in the financial sector is a high compen

sation level. There is much materialism in financial markets. Money seems to be an end

in itself. Pecuniary gain is an objective fact that is independent of the judgements of

col1eagues and people outside financial markets. It is a most accurate expression of rela

tive success in a highly competitive environment such as financial markets. Money dis

sociates economic exchange from personal attributes of the exchange partner, and from

moral considerations.

The modern system of capital relies on the deferring of present enjoy

ments for future benefits. To work and amass a fortune become loved for their own

sake, as if they were a vocation. The spiritual emptiness capitaiist entrepreneurs create

around themselves as "homo economicus", forces then1 to turn business and profit into

ends in themselves.

In the words of philosopher Robert Solomon: "It is 1 .. / not even the

money but the sheer numbers themselves - that counted... I have called this phenomenon, this
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greed without desire, abstract greed." Capitalists often enjoy their wealth less than their

employees do. Traders and brokers appear to merely manage their fortunes, rather than

employing their prosperity. It is almost as if they were impersonal instruments for as

ceticism with their activity devoted to multiplying production and gathering money.

Greed seems to be more common among employees within financial insti

tutions than in other parts of society. Money in large amounts is a more integrated part

of this business, than of many other branches of social life. Employees in financial mar

kets are seemingly more greedy than most other people in working-life. Usual1y, a

greedy psychology is combined with rationality. The materialism and greed in financial

markets makes laymen perceive those who take an active part in financial markets as

immora1.

Exclusivity

Financial markets have a sizeable degree of secrecy. People do thus know little about

the true conception of financial institutions. The secrecy of a sector is easily converted

into distrust and suspicion. This has hurt financial markets. Historical1y, financial mar

kets have been characterised by discretion. The lasting aristocratic atmosphere of finan

cial markets is visible in strict clothing.

With a similar background, education, and by means of being part of one

and the same culture, nlost investors have similar values and beliefs. Situations of con

sensus are established within the financial industry. Homogeneity of financial actors is

also a result of computerisation, where individual irrationaiity is replaced by the cold

rationalism of computer algorithms.

Self-interest is prevalent in all aspects of business life. In their working

lives, individuals on financial markets aim at being rationai maximisers. This competi

tive dimension of social interaction balance with an often equally well developed co

operative dimension. In order to act in a competent way, the individual employee in

financial markets has to internalise the structure and history of the field.

Social relationships are sources of trust between individual actors in the

economy and thus economic resource. Resources embedded in social relations and net-
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works are continuously accessed for utilitarian purposes. Social capital is being used,

not used up, but strengthened during the process.

N orms of social behaviour, and explicit ethical and moral codes are to

some extent reactions of a business sector to compensate for the potential occurrence of

market failures. The market depends on moral and social capital, such as diligence and

frugality. Economic action, like all social action, is facilitated by shared understandings.

In the absence of trust, opportunities for mutually beneficial co-operation would be

foregone. Many complex social structures exist primarily because individuals hold cer

tain values. Co-operation takes place in several forms. Employees regularly meet people

in other firms and innovations spread fast between participants in the market. Dense

networks are created around exchanges in financial centres such as Wall Street, City of

London and Stureplan of Stockholm.

As more people invest, they take more interest in financial markets than

before. The dismantling of the welfare state inspires inciividuals to take on alarger re

sponsibility for personal welfare, by means of private saving for the pension. Financial

capitaiism becomes more integrated in the morality of society, as more than half the

Swedish population are shareholders either directly or through funds. Brokerage firms

succeed in attracting large parts of the augmenting amount of capital when a growing

share of Swedish residents invest in stocks. Brokerage firms and merchant banks now

become more popularised. The exclusivity of financial markets decreases.

Media takes an increased interest for securities markets. Behaviour in fi

nancial markets has become more visible. As financial nlarkets become exposed to the

view of the public, people are not any longer as suspicious about these markets. Trust is

established. At the same time, critique is raised because immoral behaviour is more eas

ily observed by the public and receives increased attention.

The Protestant ethic and the financial mentality

In order to unclerstand the current mentality of financial markets, a historical perspec

tive is needed. The Max Weber thesis of ascetic Protestantism as a fundament for the

modern spirit of capitaiism is of main importance in this investigation. Protestantism
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promoted self-responsible individuals guided by internalised conscience. According to

the reformer Calvin, some people are predestined to salvation and others not. There is

no way for an individual to know if he is predestined. God has decided already before

time who goes where. The Puritan followers of Calvin saw merits as a sign of belonging

to those who were given salvation. Doing good does not lend salvation, but shows if

you get salvation or not. This uncertainty led the Protestant to throw himself into his

work for gaining spiritual comfort. The arbitrariness of God's decision, and the inabil

ity to predict one's success in the hereafter, left the world the only place in which to

seek happiness. Doing good accordingly gained in social importance. The Puritan ethic

was the first among religious doctrines to lend its support to the accumulation of capi

tal. The bourgeois ideology of self-discipline was an ascetic view of life and way of liv

Ing.

The Protestant ethic contributed to the birth of individualism and the de

struction of old collectivism and might have been helpful to the prosperity of financial

markets. Financial markets make use of, and find legitimacy in the division of econom

ics called financial economics. Modern Economics has an Anglo-Saxon origin. The puri

tan heritage has been, and is still, prominent within the Capitaiist spirit of modern

business-life. This ethic has survived in a, however, secularised version living de-coupled

from its religious roots.

Accumulation of capital is an integrated part of the capitaiist spirit de

scribed by Max Weber. The ethic of puritanism has been part of the development of the

mentality in financial markets. Financial markets might have prospered partly thanks

to their puritan tradition. This has both an empirical and a theoretical side to it. Em

pirical1y, major financial markets have historically been situated in puritan cities.

Bruges, later Antwerp and at the onset of the 17th century Amsterdam became the lead

ing financial market in the world. 1t was later replaced by London and during the inter

war years, New York became the predominant financial centre of the world. These

cities have all been situated in cultures with Calvinist orientation, or cultures later be

coming so. The global financial market is constructed by the world's largest financial

markets in areas influenced by puritanism. Financial centres are, however, still situated

in secularised puritan areas. Theoretical1y, financial markets incarnate the puritan virtue
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of accumulating capital ad infinitum. Accumulation of capital is both a cardinal virtue

in the puritan ethic and a vital part of the praxis of financial markets.

In the economies of the United States, Great Britain, the N etherlands and

Switzerland, financial markets are relatively more important for the creation of risk

capital than banks are. These countries also share a Calvinist heritage. The size of ex

changes and actors on financial markets in Protestant countries is larger than in Catho

lic countries. The difference in degree of development can to same extent be explained

by differing stages of economic development and differences in national mentality. An

other clue to this matter of fact is that success in financial markets is most easily

achieved by holding on to the classical Protestant Ethic with virtues such as deferred

gratification, caution and rationality. In several moments in history, puritan ethic has

been helpful to financial markets. Secularised puritanism is part of the values of finan

cial actors.

Secularisation

The religious dimension has gradually been crowded out from the Occidental mind.

Secularisation has cleared most sectors of Western society of their former value-base of

religious content. Material possessions used to signify that an individual had been cho

sen by God. New generations forget the goal and strive for wealth without religious

foundation. The relentless strife for wealth in puritan tradition indicated virtue, but has

since long lost its religious and ethical gist. Whereas the accumulation of wealth in the

17th and 18th centuries was part of capitalism as a system relying on a sense of spiritual

uncertainty, in the present day en1ployees have a profanely materialist approach to fi

nance. The willingness of individuals to spend their time in work is no longer governed

by any sense of moral and particularly not religious duty. The puritan ethic lost its ap

peal to employees in the financial market. The puritan value-content in modern busi

ness life in general, and in financial markets in particular, slowly fades away. Secularisa

tian has emptied most sectors of Western society of their former value-base of religious

content. As traditional values disappear, contemporary financial markets lack a solid

ethical basis. Individuals work and seek material comforts without those spiritual
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checks inherent to the history of early Protestantism. In a transformed, and in its relig

ious aspects weakened and secularised version, the puritan ethic has nonetheiess given

rise to amentality that still guides the evolution of capitaiism.

Sweden is part of the Lutheran Scandinavian and not a puritan culture.

The Lutheran tradition has an ethic of thrift, but unlike the puritan tradition it does

not lend support to business in general and does neither inspire to accumulation of

capita!. Luther believed that each person should earn an income in accordance with his

basic needs, but to hoard riches was sinfu!. From his perspective, commerce did not

involve any real work. As he disapproved of commerce as an occupation, Luther did

not pave the way for the present profit-oriented economy. In post-modern society,

there is very little of a common value-ground, but a plurality of attitudes toward work.

Lutheran, Calvinist and Kantian duty ethics have lost their hold over people. The with

ering away of the Lutheran component in Swedish business mentality has made profit

without work, such as financial investments, more accepted.

Moral responsibility in the anonymous complexity of the market

The centuries from the Enlightenment onwards was a period of heightened scepticism

and critique against metaphysics, and consequently against morality. Morality is not

easily verified or quantified, and was thus spelled out as unscientific in the positivism of

the 19th and 20th century. An anti-metaphysical Zeitgeist of emotivism and nihilism cast

out ethics as a prejudice.

The Swedish financial market takes part in a global, elitist culture with lit

tle of particularly Swedish concepts such as equality. Swedish financial markets ap

proach the Anglo-Saxon cultural sphere. The process of globalisation means that finan

cial markets become increasingly de-coupled from industry and banks. Financial mar

kets in an increasingly global market-place. All financial markets become substantially

inspired by the major financial markets of the world; i.e. New York and to same extent

London.

The goal of an increasing nun1ber of companies all over the Western world

has become to give their shareholders growth in the value of their stocks. This idea of
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shareholder value is of Anglo-Saxon origin and sentiment. From the end of the 1980's,

contacts with investors have become pivotal to the success of companies, crowding out

the actual business. Financial markets become more autonomous from national busi

ness networks by means of Anglo-American market ideas. At the same time, as the pub

lic takes an increasing interest in financial markets, financial markets become more in

tertwined with society in general.

Many employees in financial markets separate financial markets from

society and look upon business as being part of a completely autonomous market sys

tem. This separation from society is justified by utilitarianism. According to standard

economics, rational actors seeking profit should make the market work well. Managers

would single-mindedly pursue the only goal of maximising profit for the benefit of

their companies' shareholders. The invisible hand of the market is regarded as ensuring

that both management and shareholders contribute to social welfare in the best possible

way.

Reductionism is inherent in the economic science which legitimises finan

cial markets. Ethics and value judgements were wiped out from economic science.

Hence, actors in financial markets tend to forget the moral foundation of their business.

Education in economics reproduces the belief in the justice and efficiency of the invisi

ble hand. The affinity of employees in financial markets with the market shapes them

into economic men. They do not experience the need for taking account of the well

being of the whole society. Considering the common best is psychological1y difficult no

matter what incentives and justification the actor is given. As economics points in the

opposite direction, the alternative behaviour to ponder on the best for the entire society

becomes even less tempting than before.

Instead of taking much immediate moral responsibility, financial actors

justify their actions with help of the abstract rationality of the market mechanism. Em

ployees regard themselves as servants of the invisible hand. Employees in financial mar

kets rarely seek legitimacy from outside this somewhat self-referential system. A kind

of macro-morality would be sufficient. This belief reproduces an anonymous culture

without responsibility.
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Few shareholders feel responsible for most links in the chain of conse

quences that they initiate hy transacting. According to many of the employees the

author has interviewed, there is in the working-role no feeling of responsibility for the

common good. These actors do neither have the ambition to act morally or immorally.

Electronic trading is being conducted in an increasing amount of ex

changes. Stock trading is one of the most highly developed fields of electronic com

merce. In contemporary financial markets, a computer algorithm often substitutes for

personal contact between human actors. Traders converse with a faceiess screen or

market, not from face to face. The use of computer progran1n1ing and programme trade

is a consequence of the belief in economic science. Use of technology gives rise to im

personal relations. An unhappy outcome of the impersonal technology in financial

markets is anonymity. The actors delimit the moral responsibility all individuals expe

rience in confrontation eye to eye with other persons. Deprivation of individual re

sponsibility is the bad seed that widespread helief in the machine harvests.

Actors in financial markets describe their own action as highly rationai

and self-interested. This self-perception leads to a lack of anchoring in the norms of so

ciety. In search for future material prospects, these persons leave the past behind at a

high velocity.

The amorality of financial markets

Information technology and impersonality in the financial marketplace has detrimental

effects upon virtues and morality in financial markets. The work content and the envi

ronment under which the employees work give them insufficient incentive to behave

morally.

The neglect of consequences of stock investments among employees in

financial markets is amoral. The claim that business has the single normative principle

to maximise private profits is, to the extent that it in splendid isolation would inspire

action, an amoral principle.

The deregulated financial market has yet had little time to accumulate

credibility. After being in place for some time, more reputation is tied to holding on to
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ethical behaviour. The amorality of financial markets decreases during the process of

embedding in society.
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i exempelvis Nederländerna och Italien förekommer golden shares., som ger veto, och

aktier utan rösträtt. Frånvaron av latitud i röstetal mellan olika aktieslag i USA och en

mer plastisk syn på vad företag är, och vad investerare och företagsledning kan göra

med dem, har givit en avsevärt högre frekvens av, i synnerhet fientliga, företagsköp i

USA. Aktieägarens rätt står i fokus, emedan företag inte betraktas son1 naturgivna enti

teter. 80 I japansk, tysk och italiensk tradition är företag organiska entiteter; samman

vävda med varandra och med banker, vilka i dessa länder är stora industriella ägare.,

samt inbäddade i samhället. Genom att vara stora ägare i bolagen har banker i dessa

länder tillräcklig insyn för att våga låna ut stora belopp. Så har tyska, italienska och

japanska företag av sina banker också tillåtits uppta högre skuldsättning än anglosaxis

ka. Aktiebörser i Kontinentaleuropa domineras av banker.81 Industriers beroende av

banklån är avhängig hur effektiva finansmarknader ett land har. Anglosaxiska företag

kan på sina länders mer utvecklade finansmarknader finna annan kapitalförsörjning än

lån i bank. Den framgångsrika, amerikanska finanskapitalismen inspirerar företag i

många länder att överge sitt traditionella sätt att bedriva affärer och närma sig ett ame

rikanskt fokus på aktievärde.

Under 1980-talet var antalet fientliga uppköp i synnerhet i USA stort.82 De

kritiseras son1 ett hot mot såväl de anställdas trygghet, som mot industrins långsiktiga

lönsamhet. Mängden fientliga uppköp var ett symptom på 1980-talets aggressiva

mentalitet inom den finansiella sektorn. 83 Därtill utgör fientliga företagsuppköp ett

inslag i amerikansk konkurrensmentalitet. Denna mentalitet är till stor del en frukt av

landets individualism, vilken har en bakgrund i protestantismen.84 Stora delar av be

folkningen i USA har en tradition som avviker från Europas i att uppfatta penninglån

som en sport.8S Detta har banat väg för en mer positiv attityd i USA till verksamhet på

finansmarknader, vilket har gynnat finansmarknader i USA.
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Appendix: intervjufrågor

Nedan följer ett antal frågeställningar som diskuterades under intervjuerna.
Nedanstående frågor utgör ett batteri av frågor, vilka har utnyttjats men inte följts
slaviskt under intervjuerna. Intervjuerna tog oftast en dryg trekvart. Tidsåtgången var
avhängig hur intresserad och stressad intervjupersonen verkar vara. Jag fick möjlighet
att göra en längre intervju, i det fall då jag tvingades nöja mig med en intervju per
telefon, istället för personligt möte öga mot öga på intervjupersonens arbetsplats. Att
ägna mycket tid åt att sitta i telefon på arbetet är tillåtet, men inte att träffa människor
under så lång tid. Detta är emellertid snarare en allmänmänsklig inställning, än något
man känner just på en arbetsplats. Vissa av frågeställningarna nedan skall belysa en
eventuell förekomst aven protestantiska etik och en i webersk mening kapitalistisk
anda, på finansmarknader.

Presentation av mig och mitt projekt
"Jag är doktorand vid Centrum för etik och ekonomi på Handelshögskolan. Jag forskar
om attityder till arbetet och värderingar bland anställda vid finansmarknader. Min be
toning ligger på värderingars historiska och idemässiga bakgrund. Jag genomför en in
tervjuserie. Behandlingen av intervjusvaren är helt anonym."

Personliga uppgifter och social bakgrund
Är Du gift?
Har Du barn?
Hur skulle Du vilja karakterisera Din uppväxtmiljö (Stockholm?), sociala bakgrund;
föräldrars sysselsättningar?

Arbetsuppgifter
Vilken utbildning har Du?
Skulle Du vilja redogöra för Dina arbetsuppgifter?
Innan Du började arbeta (med värdepapper) på finansmarknaderna, hade Du länge
tänkt på och kanske till och med planerat för denna typ av arbete? Hur länge? Vad
lockade Dig till finansmarknader från början?
Vad har Du arbetat med tidigare?

Föredömen
Vilka personer respekterar Du? Varför respekterar Du dessa? Vilka egenskaper gör
dessa personer unika i Dina ögon?
Attraheras Du av chefsposter?

Eventuell upplevelse aven kallelse
Hur länge har Du arbetat i branschen?
Hur länge har Du arbetat på just den här firman? Hur lång tid tror Du att Du kommer
att arbeta här, hos denna fondkommissionär?
Vad känner Du för det företag Du arbetar för?
Hur länge tror Du att Du arbetar kvar på finansmarknaden?
Vad kan Du tänka Dig att göra därefter?
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Skulle Du kunna tänka Dig att göra något annat nu?
Hur lång är din ungefärliga arbetstid? Är det med eller utan övertid?

Varför arbetar Du så mycket?
Hur länge orkar man ha så lång arbetstid?
Upplever Du Ditt arbete som stressigt? Hur ställer Du Dig till det?
Hur många gånger i veckan äter Du lunch utanför kontoret?
Skulle Du arbeta över huvud taget, även om Du inte behövde det; om Du skulle klara
Dig materiellt utan att arbeta?
Är det bra för människor att arbeta?
Uppfattar Du att en människa har en plikt att arbeta?
Vad tycker Du om människor som inte arbetar? Exempelvis rentier? Arbetslösa?
Hemmafruar?
Känner Du stolthet över det Du arbetar med? Uppfattar Du Ditt arbete som ett kall?
Känner Du någon plikt eller pliktkänsla; gentemot arbetsgivare eller kund?
Vilka egenskaper skall en anställd här ha? Vad krävs aven anställd? Måste denne ha
vissa värderingar; en viss inställning till arbetet?

Abstrakt vinningslystnad eller girighet
Talar Du gärna eller ogärna om för människor hur mycket Du tjänar?
Hur uppfattar Du materialism?
Är risken för materialism extra stor i en miljö, där man i så stor utsträckning sysslar
med pengar?
Vilken eller vilka är de främsta fördelarna med ditt arbete? Är inkomsten eller arbets
glädjen Din främsta drivkraft i arbetet? Är materiell välfärd en förutsättning för ett gott
liv?
Jag förmodar att Din inkomst är mycket god. Vad gör Du med dina pengar? Använder
Du pengarna eller lägger Du dem på hög; investerar. Har Du något direkt mål (speciellt
syfte) vad Du skall göra med de pengar Du samlar på Dig; trygghet, konsumtion, bygga
förmögenhet?

Betyder inkomsten något för dig utöver vad Du kan använda pengarna
till?
Ger inkomsten status, ett tecken på vad Du är värd, eller på vad det arbete Du utför är
värt?

Skulle Du arbeta med just detta om ersättningen var avsevärt lägre än (ex
empelvis hälften av) den Du får idag?
Anser Du att Du är värd din ersättning?
I allmänhet är löner för anställda vid finansiella marknader långt över vad medelsvens
son tjänar. Anser Du att andra anställda vid finansiella marknader är värda sina er
sättningar? Vilka bland anställda? Varför just de? Förtjänar ni dessa löner och bonus, till
följd av att ni genererar så stora direkta inkomster, såsom courtage-intäkter? Till följd
av samhällsnytta?
Allmänhetens fientlighet mot finansmarknader bottnar till del i att man uppfattar ak
törerna, och alla andra som tjänar mycket pengar som giriga. Vissa påstår att en tävling
pågår bland finansmänniskor om att tjäna mest pengar. Det skulle alltså inte vara
girighet som driver, utan någon slags tävlingsmani. Stämmer detta in på Dig och andra
som arbetar vid finansiella marknader?
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Har Ni idrottsliknande arbetsförhållanden och syn på arbetet? Idrottar Du? Har Du
idrottat? Mycket? Var Du duktig?

Intervjupersonens uppfattning om finansmarknaderna som helhet och
allmänhetens uppskattning av dessa marknader och deras anställda.
Uppfattar Du fondkommissionärsbranschen och finansiella marknader som en mycket
speciell näring, eller som en av många, det vill säga en helt vanlig del av näringslivet? Är
finansmarknader en integrerad del av näringslivet, eller befinner sig de i ett ytskikt
ovanpå mer handgriplig näringsverksamhet?

Vad tycker Du om den bild av finansiella marknader som ges i massmedia?
Av politiker? Hur påverkas Du av den vanliga bilden aven börsn1äklare?
Känns ditt arbete produktivt eller artificiellt i jämförelse med mer konkreta yrken som
rörmokare, frisör och politiker?
Några direkta, gynnsamma effekter av arbetet uppfattas av få som saknar nära kontakt
med finansiella marknader. Snarare tvärtom, då allmänheten förknippar finans
marknader med kriser och krascher. Stämmer det?

Upplever Du någon moralisk konflikt i att handla med papper och siffror
som kan ha djupgående konsekvenser för människors väl och ve - jag talar om
bolåneinnehavare, arbetstillfällen och samhällsekonomin?
Vilken ansvar tar Du för en investerings konsekvenser? (i form av arbetstillfällen, miljö
och statsskuld, och den påtryckning på politiken som transaktioner och kurssättning på
finansmarknader kan sätta?)
Kan Du rangordna samhällsnyttan av Ditt jämfört med andra, mer handfasta yrken?
Står Din och andras ersättningar på finansmarknader i någon slags relation till sam
hällsnyttan? Bör den det?
Bör man tänka på sig själv i första hand? Vad bör man tänka på i första hand?
Har det något speciellt moraliskt värde vad man tjänar pengar på? Är det moraliskt att
tjäna pengar på bara pengar; något som inte är direkt produktivt?
Är man son1 anställd vid finansmarknader del aven tradition, eller känns det som något
nytt?
Är marknaden perfekt?
Kan man slå marknaden?

Trygghet kontra frihet
Hur uppfattar Du risk? Positivt eller negativt för egen del?
Finansmarknader verkar vara en bransch med väldigt individuell och resultatbaserad
ersättning. Tycker Du att arbetet är otryggt, då lön, bonus och även arbetsgivare och
firma varierar i snabb takt? Stör det Dig?
Vad värderar Du högst; frihet eller trygghet?

Hur fast upplever Du Dig vara rotad i den svenska kulturen? Kan Du
tänka Dig att arbeta någon annanstans?
Få som sysslar med värdepapper är anslutna till någon fackförening. Nyligen har facket
emellertid försökt göra vissa inbrytningar, genom att teckna det första kollektivavtalet
på området. Hur ser Du på detta?
Vad är viktigt i livet för Dig?
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Makt
Inger det Dig och Din omgivning respekt att Du hanterar så stora belopp varje dag?
Till mäklare: Uppfattar Du Dig betydelsefull till följd av att Du ensam genererar stora
courtage-intäkter till firman?
Allmänhet uppfattar att "marknaden" - finansmarknader, oftast penningmarknaden
- genom ränta, bolån och påverkan på finanspolitik utövar makt över deras liv. Oftast
uppfattas detta som skrämmande och orättvist.
Känner Du att Du som aktör har makt? har istället andra på finansiella marknader
sådan makt?
Till mäklare: Känner Du Dig istället passiv och maktlös inför kunders val av affärstran
saktioner? Påverkar Du genom att föreslå affärsmöjligheter och strategier?

Är det större aktörer, omvärldshändelser, ekonomi och politik som styr;
det vill säga att Du bara utför affärer, som kunder ytterst avgör? Styr "marknaden" även
Dig?

Individualitet
Känner Du dig främst som individ eller som del av ett kollektiv (exempelvis fondkom
missionären) på arbetet?
Är Du en särling eller lagspelare?
Uppfattar Du Dig som individualist?

Vad är det som då utgör din individualitet eller din identitet med kollek
tivet i detta sammanhang?
Har Du bra självförtroende?
Är ett bra självförtroende väsentligt för att utföra ett bra arbete?

Påtvingas man på något sätt några värderingar vid arbete på finans
marknader?
Anser Du att en skillnad råder mellan Dina privata värderingar och de Du förväntas ha
och handla efter i Din yrkesroll; det kan gälla kontakten med kunder och konkurren
ter?
Har Du några "privata värderingar"?
Gör Du Dig på något sätt smalare, mindre mångfacetterad som person för att passa in i
Din yrkesroll? Vad måste Du skära av för att passa in? Är detta ett problem? Blir Du en
hel människa på fritiden? Kan fritiden kompensera brister i arbetet? Vad ägnar Du Dig
åt på Din fritid?
Upplever Du någon gång att Du ställs inför moraliska konflikter i arbetet?
Finns det moraliskt ansvar förutom lagar, samt Fondhandlareföreningens och Fondbör
sens, samt interna regler?
Vilka handlingar på finansiella marknader uppfattar Du som omoraliska?
Kan Du tänka dig några handlingar på finansiella marknader, som Du uppfattar som
omoraliska, utan att de är olagliga?
Kan regler, normer och principer hämma kreativiteten? Hur påverkas individuellt ans
varstagande av regler, normer och principer?
Är det några speciella kategorier bland anställda som tenderar att agera mest omoraliskt
- såsom ägna sig åt insider-handel - inom denna bransch? Unga eller gamla?
Varför skall man vara moralisk? Har moriiska handlingar egenvärde eller n1åste de vara
nyttiga?

383



Teknologi
Hur uppfattar Du den tekniska utvecklingen på finansiella marknader?
Hur uppfattar Du teknik i sig? Är den del av allmänt framsteg i samhället som gör allt
bättre och bekvämare, eller kan den också vara farlig eller skadlig? I så fall, vad domin
erar?
Har människan kontroll över den teknologiska utvecklingen, eller springer teknologin
på av sig själv?
Känner Du personligen lust eller olust inför teknologisk utveckling vid finans
marknader?
Vad tycker Du om automatiska säljprogram, vilka med automatik initierar försäljning
av värdepapper om kursen faller under en viss nivå, för att minimera förlusterna av
fortsatt kursfall?

Internet har på mycket kort tid, kommit att få en allt större betydelse, bland an
nat för marknads- (åtminstone aktie-) handeln. Av allt att döma kommer denna utveck
ling att fortsätta. Hur ställer Du Dig till Internet-handel, det vill säga att en dator, en
abstrakt mekanism ersätter mäklarens arbete?
Till aktie- och aktiederivatmäklare: Bidrar denna utveckling till att Ditt arbete (känns
hotat) inte känns lika betydelsefullt som om ni inte hotades av tekniken? Naggar Inter
nets framfart er yrkesstolthet i kanten?
Till internet-kommissionärer: Hur ser ni på traditionella firmor? Är de gammalmodiga,
på utdöende? Eller är de finare?

Kvantifiering och isolering, samt dessas genomslag på finansaktörers
moralitet
Hur viktig är personliga möten i detta yrke? Upptar de n1ycket tid?
Jag föreställer mig att man måste ha ett genuint intresse för både siffror och pengar för
att arbeta med värdepapper. Stämmer det? Vilka känslor inger alla siffror i Ditt arbete
Dig? Bidrar de till en stelhet och omänsklighet i arbetet, eller är de främst fascinerande?
Känns det inte overkligt att handla med så abstrakta storheter, som man gör på finansi
ella marknader? Finns det någon vidskepelse bland anställda över siffrorna? Spelar inte
olika nivåer för kurser och indextal en märklig, mystisk funktion? Åtminstone är väl
detta ett psykologiskt inslag bland investerare?
Har ni som arbetar på finansmarknader ett större intresse av abstrakta saker, än de som
arbetar med konkreta objekt? Innebär det ständiga kalkylerandet risk för att livet utan
för yrket blir uträknat och torrt?
Vad tror Du skulle vara det bästa man kan göra för Sverige? (för att undersöka Finans
världens människor är ekonomer, varför de har en benägenhet att reducera allt till eko
nomi. I syfte att göra världen begriplig, använder en människa kategorier hon känner
väl. Man överdriver den egna betydelsen. För finansmänniskor är finansmarknader det
viktigaste i samhället.)
Till de som ägnar sig åt derivat: Uppfattar Du någon skillnad mellan att handla med de
rivat och att handla underliggande? Betyder derivatinstrument något speciellt för Dig?
Känns de lika verkliga? Känns aktier också overkliga?
Är pengar abstrakta?
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Jag uppfattar att finansmarknader blir allt mer abstrakta, med allt mer anonym handel.
derivat istället för fysiska värdepapper handlas. Håller Du med om att detta är en ut
veckling? Vart kan detta bära vidare?

Religiositet
Tillhör Du något religiöst samfund och i så fall vilket. Har Du någon personlig tro? Är
detta väsentligt för Ditt yrkesliv? Påverkar detta Ditt arbete?
Diskuterar man moraliska eller andra värderingsfrågor på denna arbetsplats?
Är finansmarknader funktionellt och rationellt, eller irrationellt konstruerade? Kan Du
göra en avvägning mellan dessa två motpoler?

Jag skickade följande meddelande till de intervjuade efter intervjun:
"Jag kommer till att börja med att skriva en mindre rapport om hur jag tycker mig ha
uppfattat intervjun. Det kan dock ta lite tid innan den är klar. Den skickar jag till Dig,
och hoppas att Du vill läsa och kommentera skriftligt eller muntligt; så att jag inte har
missuppfattat något i intervjun."
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