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TiDSkrifTEn nOD
NOD, nu inne på den tionde årgången, är en vidare-
utveckling av det nyhetsbrev som sedan 1990 givits ut 
av Forum för Tro, Kultur och Samhälle, en del av Örebro 
Missionsskola som arbetar med samtidsanalys utifrån ett 
kristet perspektiv.
 Namnet NOD rymmer många betydelser. NOD var det 
land ”öster om Eden” dit den rotlöse Kain flydde, men är 
också ett begrepp för särskilt viktiga punkter i nätverks-
samhället. Ett fiollocks särskilda resonanspunkter kallas 
”noder”. ”Nöd” och ”nåd” ligger nära. Dessutom är nod 
beteckningen för den del av nattvards bägaren som 
prästen greppar om. 

kOnSTuTSTÄLLning
En grundidé med NOD är att låta varje nummer utgöra 
en miniutställning med en eller flera utvalda konstnärer. 
 I detta nummer visar vi verk av Jon Holm. De återgivna 
verken är utförda i olika tekniker. För ytterligare detaljer 
avseende konstverkan, var god kontakta Pekka Meller-
gård: pekka.mellergard@orebroll.se
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En SkOmakarE är en god 
kristen genom att vara en god 
skomakare. Så enkelt kan re-

formatorn Martin Luthers syn på för-
hållandet mellan världsligt och andligt 
sammanfattas.

En vacker tanke, det där att vi tjä-
nar Gud när vi med vårt vardagliga  
arbete skor våra medmänniskor i stäl-
let för att sko oss på dem. Men också 
avslöjande. Möjligen skor vi våra barn 
med hjälp av pengar vi tjänar på vårt 
arbete. Men hur många av oss kan i 
dag ärligt säga att vårt vardagliga slit i 
första hand är en tjänst för nästan?

De komplicerade ekonomiska rela-
tionerna gör det svårt att ens veta vil-
ken nytta – eller skada – vårt arbete 

medför. Vi håller uppe efterfrågan  
genom vår konsumtion. Samtidigt ger 
vi aktivt vår bekännelse till samhäl-
lets mest antikverade trossats (”hju-
len måste snurra fortare”). Och detta 
samtidigt som vårt enda hem i kosmos 
redan drabbats av akuta förslitnings-
skador och hotas av sammanbrott. 

Tiden när vi kunde låtsas att den 
ekonomiska sfären är en sfär för sig, 
mer eller mindre skild från oss själva, 
och definitivt skild från den kristna 
reflektionen, är ohjälpligt över. Mo-
dern forskning har tagit oss alltför 
nära den profetiska kritiken att ”jor-
den är förbannad för människornas 
skull”. Vår kamp idag måste handla 
om vår frihet att vara ansvariga och 

LivET gÅr inTE aTT DELa uPP
handlande personer i den värld som 
Gud älskar. I ett arbete som gör oss 
mer och mer förtrogna med tillvaron 
och varandra, inte mindre. 

Författaren Lars Ahlin hade läst 
både Luther och Karl Marx och in-
såg att den enda ”arbetstid” vi som 
människor kan ge till produktionen 
är identisk med vår livstid. Din livstid 
för mig utgiven. Min livstid för dig ut-
given. Ekonomin tagen på blodigt all-
var. Lars Ahlin kallade det för ”Det 
stora blodombytet”.
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TOrgET

inTE ETT OrD  
Om myrin
Svenska journalister brukar vara  
närmast generande chauvinistiska  
när svenskar har stora framgångar i 
världen inom idrott, kultur, matlagning, 
entreprenörskap etc. Vid den stora 
amerikanska Grammygalan fick örebro-
aren Jonas Myrin en Grammy för bästa 
kristna låt. I SVT hade såväl Kultur-
nyheterna som ”morgonsoffan” ganska 
grundliga genomgångar av olika pris-
tagare, men inte ett ord om Myrin!  
Det stiger en omisskännlig doft av  
religiofobi ur tv-apparaten.

SHOPPing OcH 
kackErLackOr 
Hur kommer det sig att köpbeteendet 
förstärks när många ger sig ut i butiker-
na och shoppar loss? Professor Richard 
Wahlund, föreståndare för Center 
for Media and Economic Psychology 
vid Handelshögskolan i Stockholm vet 
svaret: 

– Just det beteendet har man 
faktiskt till och med konstaterat hos 
kackerlackor. Om en kackerlacka 
springer genom ett glasrör med andra 
kackerlackor utanför, springer den snab-
bare än om det är tomt utanför. Det är 
samma sak när vi handlar, vi köper mer 
om andra personer runt omkring oss 
också handlar.

HOT ELLEr LöfTE? 
När EUs finansministrar häromveckan 
till sist satte ett tak för bankernas  
bonusar betecknades detta i finans-
kretsar som dödsstöten för London  
som finanscentrum. Vad för slags 
finansvärld är det vi har fått? Och vad 
för slags människor är det som styr och 
ställer i den? Och vad för slags banker 
är det som anser sig vara beroende 
av sådana människor? Det frågade sig 
Göran Rosenberg i en krönika i P1:s  
God morgon världen! nyligen. Att de  
hotade att flytta någon annanstans 
tolkade Rosenberg som ett löfte om en 
något anständigare finansvärld än den 
som nyss höll på att köra världsekono-
min i sank snarare än ett hot.

vÄnSTra mED  
kOLLEkTOmaTEr
Ett företag i kollektbranschen med-
delar att deras nya ”Kollektomat 2012” 
har anpassats till gåvolagen. Nu finns 
möjligheten för givaren att skriva in sitt 
personnummer och få detta utskrivet på 
kvittot. Den nya maskinen har dessutom 
funktioner för att skriva ut listor över 
gjorda gåvor med alla enskilda gåvor 
och totalbeloppet. Precis det underlag 
som krävs för Skatteverkets kontroll-
uppgift. Hur man tänkt lösa det där med 
allmosor och att den högra handen inte 
ska veta vad den vänstra gör (Matt 6:3) 
berättar inte företaget.

En rEva i vÅr  
SjÄLvförSTÅELSE
Under de veckor då detta nummer av 
NOD växer fram är det som en reva går 
upp i vårt samhälles syn på sig självt.  
Maciej Zaremba skriver i DN om re-
vorna inom sjukvårdens köp-säljsystem 
och om hur det till synes rationella 
blivit alltmer irrationellt. Sedan följer 
avslöjande reportage om Sveriges 
alltfler tiggare – historierna om ligor 
som utnyttjar människor som tiggare 
för att tjäna pengar visar sig vara myter 
– det handlar helt enkelt om fattiga 
människor från ett krisdrabbat Europa. 
Och så nu, debatten om REVA, polisens 
metoder för en effektiv avvisning av 
papperslösa invandrare. Skuggsam-
hället som imigrationsminstern inte vill 
ha – som ingen av oss vill ha – existerar. 
Den inhumana baksidan av vår sam-
hällsmodell framträder. Vi frågar oss, är 
detta en reva vi förmår att sy igen, blir 
allt snart business as usual igen, eller 
blir vår nyvunna självinsikt utgångs-
punkt för en ny form av politik?
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LOkaLa HanDLingS-
möjLigHETEr
I första delen av DN:s artikelserie om 
klimathotet och vårt svar på den, Min 
stund på jorden, skriver den tyske 
sociologen Harald Weltzer om extrakti-
v ismen, det vill säga det ständigt allt 
intensivare utvinnandet av råvaror:
”Extraktivismen kan bara bekämpas  
genom minskad konsumtion. Eftersom 
det rör sig om en social praxis kan den 
bara ersättas av annan social praxis. 
Även om det till att börja med ter sig 
paradoxalt kan klimatförändringen 
därför bara bekämpas lokalt, precis som 
alla andra framtidsproblem som beror 
på extraktivismen. För bara lokalt kan 
människor utnyttja sina handlingsmöjlig-
heter och förändra sin praxis.”

anDErS carLbErg 
Om guDSkrafTEn
Anders Carlberg dog i januari. Han var 
en speciell röst i det svenska samhället.  
På hans livsverk Fryshuset sker det, 
med Ulrica Stigbergs ord på annan plats 
i denna tidning ”mirakel varje dag”, då 
människor som ingen trodde på får till-
baka tron på sig själva och samhället.  
I ett av sina sista framträdanden i offent-
ligheten vittnade Anders Carlberg om 
sin tro i ett samtal om Världen med eller 
utan Gud som man fortfarande kan ta 
del av på SVT. Bland annat sa han: ”Jag 
tror för att freda mig. Jag tror för att min 
själ känner en gudskraft. För att någon-
stans vimlar det bara av Jesuscitat.”

http://www.svt.se/nyheter/svtforum/
hedningarnas-forgard-1.

(Sjuk)HuSguD 
Claes Hultling, läkare och grundare av 
Spinalis-kliniken för ryggmärgsskadade 
patienter berättade i radioprogrammet 
Tankar för dagen nyligen om ett möte 
med en nyskadad patient utomlands. 
Mannen läste sin Bibel 20 minuter om 
dagen och verkade trots sin svåra rygg-
märgsskada ändå förhoppningsfull inför 
framtiden. Hultling refererade till en  
kollega i Turkiet som funnit att en 
troende muslim hade en veckas snab-
bare rehabiliteringstid och lättare att 
återanpassa sig till samhället än en 
tvivlare. Borde man kanske lägga till en 
veckas beräknad vårdtid för patienter-
na i Stockholm (”ateistvecka”) som sak-
nade tro, undrade han, och förklarade 
sig samtidigt villig att ställa sig i spetsen 
för en sekulär andlighet som han för 
egen del ville kalla filosofi eller filosofisk 
praxis. Hultling som profet och filosofi 
som religion alltså. Vad som återstår är 
kanske att profeten Hultling inser att 
troende visserligen kan sätta värde på 
sin tro, men ingen prislapp.

.     

i bEgynnELSEn  
var krEDiTEn
Vem står inte i skuld? Till banken, 
Centrala studiestödsnämnden, skatte-
myndigheterna, eller privata långivare. 
Men hur uppkommer skulder och vad 
menas med skuld? Och vad gör skulder 
med oss, våra samhällen och hela det 
internationella systemet. Antropologen 
David Graeber har skrivit en läsvärd 
bok om skuld i ett 5000-års perspektiv. 
Han avmytologiserar pengar som den 
grundläggande förutsättningen för 
en ekonomi och visar dessutom hur 
pengar tenderar att uppträda i kombi-
nation med krig och slavhandel. Pengar 
tillverkas – skulle man kunna säga – av 
nedsmälta släktklenoder (mänskliga 
relationer) efter erövringskrig. Pengar 
tenderar att göra alla värden utbytbara 
(även människoliv). Men i begynnelsen 
var inte ekonomin utan krediten, menar 
Graeber i en bok som visar hur denna 
lett fram till ett berg av ackumulerade 
skulder och eskatologiska förhopp-
ningar om ständig tillväxt som knappast 
kommer att kunna infrias. På vägen dit 
kastar han ljus över åtskilligt. Bland 
annat att den blivande stormakten 
Kinas hållning gentemot USA (redan nu) 
kan liknas vid den man historiskt sett 
iakttagit visavi sina drabantstater (!). 
Men också över andra historiska för-
hållanden som kan berika vår förståelse 
av skuld även i en mera biblisk mening. 

Graeber, David (2013). Skuld:  
de första 5000 åren, Daidalos.

guD OcH kuLTurEn
Är du intresserad av film, litteratur, 
musik, konst och tro? Kolla höstens  
distanskurs ”Gud och kulturen”  
på Örebro teologiska högskola:   
www.orebromissionsskola.se
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En annan värld är 
möjlig, hävdar Nina 
Björk i boken Lyck
liga i alla sina dagar. 
Men i ett samhälle 
vars logik förvandlar 
allt till varor är vi för-
hindrade att drömma 
andra sorters dröm-
mar än de som hand-
lar om individuell 
lycka. Vad vi behöver 
är utopier om hur 
världen skulle kunna 
fungera annorlunda. 

nina björk är en ro - 
p andes röst på torget. I sin  
senaste bok Lyckliga i alla 

sina dagar. Om pengars och männi
skors värde undersöker hon med stor 

noggrannhet sådant vi vant oss vid att 
betrakta som självklarheter, som till 
exempel tanken om människors lika 
värde – samtidigt som orättvisorna 
runtomkring oss är och förblir skrian-
de. Eller att vi är så otillfredsställda 
– trots att det ständigt sägs att lyckan 
ligger i våra egna händer. Populär-
kulturen, den senaste valrörelsen och 
”den nya mammarollen” blir i Nina 
Björks bok exempel på våra individu-
ella försök att hantera konsekvenser-
na av den ekonomiska logik som tagit 
över vårt samhälle. En hantering som 
tragiskt nog bara förstärker systemet 
och därmed också vår individuella ut-
satthet. 

”Disneys och modernitetens po
litiska idealberättelse om individuell 
position efter individuell prestation 
lanserade drömmen – jag är värd ett 
annat öde – men avvisade utopin  
– den här världen är värd ett annat 
öde. Och när utopin har avvisats 
och drömmen lanserats så står ett 
helt konsumtionssamhälle redo att få 
drömmen om det egna jagets föränd
ring att handla om konsumtion av 
de rätta varorna, tjänsterna, resorna 
och upplevelserna. Inte av snålhet, 
inte av elakhet – utan av ekonomisk 

logik. Någonstans på den vägen riske
rar både utopin om den rättvisa värl
den och drömmen om den mänskliga 
människan att gå förlorad.”

Nina Björks bok är en av flera böcker 
som under senare tid beskriver eko-
nomin som uttryck för en uppsätt-
ning alltför sällan ifrågasatta idéer 
om människan och hur hon fungerar. 
(Andreas Cervenkas Pengar och Kat-
rine Kielos Det enda könet är två  
andra exempel.) Karl Marx gjorde 
detsamma och det är uppenbart att 
Nina Björk tänker och skriver i en  
kritisk tradition till vänster. Ett tanke-
sätt som under senare år haft svårt att 
göra sina motfrågor hörda i den  
offentliga debatten. 

Nina Björk hörs. Det slår mig att 
hon uppträder lite i stil med gamla ti-
ders agitatorer och predikanter. Hon 
är genomtänkt och välformulerad och 
fyrar av kärnfulla satser som den här: 
”En rädd människa är inte männi-
skan i sitt blomstrande tillstånd. Det 
är människan i sitt bävande tillstånd.” 
Exemplen på vårt moderna disneydi-
lemma är också omsorgsfullt valda. 
Det är ingen konst att känna igen sig i 
det hon vill förmedla. 

eKoNomiN  
och deT 

mellanmänskliga
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vÄrLDEn SOm vara
Nina Björks budskap är att vårt eko-
nomiska system och dess idealbilder 
av individen som en oberoende, ratio-
nell och självisk varelse egentligen inte 
springer fram ur någon speciell ideo-
logi. Snarare är den en produkt av det 
ekonomiska systemets sätt att fungera: 

”Kapitalismen som praktiserat 
ekonomiskt system behöver inte utgå 
från att människan är en individuellt 
vinstmaximerande varelse. Den gör 
henne sådan./.../Kapitalismen har ing-
en uttalad människosyn. Den har en 
praktiserad.”

Nina Björk förnekar inte att de egen-
skaper som den ekonomiska logiken 
tillskriver människan inte skulle kun-
na ha en viss inneboende grund i hen-
ne själv. Men att denna tolkning fått 
en så total dominans på bekostnad av 
andra mänskliga egenskaper och möj-
ligheter, ser hon huvudsakligen som 
ett resultat av det ekonomiska syste-
mets mytskapande sätt att producera 
en till synes ”ödesbestämd verklig-
het” som omformar våra drömmar till 
likhet med sig själv (detta illustrerar 
Nina Björk med Walt Disneys sago-
världar). Men eftersom idén om män-
niskan som oberoende, rationell och 
självisk gömmer sig i själva systemet 
är det så svår att få grepp om den. 

Den makt som det ekonomiska sys-
temet har över vårt tänkande blir sär-
skilt tydlig när alla försöka att lansera 
en annan politik döms ut som overkliga. 

”Att ta till sig och förvalta denna 
omvända ’logik’ är det enda sätt ge-
nom vilket ett politiskt parti i Sverige 
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idag kan komma att räknas som seri-
öst, statsbärande, trovärdigt, reger-
ingsdugligt och realistiskt. Dessa är 
de ord som systemet – etablerade po-
litiker, journalister, kommentatorer, 
ledarskribenter – använder för att ute-
sluta alla möjligheter utom en: den 
eviga reproduktionen av systemets 
eget sätt att fungera, den eviga repro-
duktionen av sin egen rationalitet.”

I ett sådant politiskt klimat blir det 
också svårt att hitta någon att ställa 
till svars. Ingen kan pekas ut som an-
svarig eftersom alla är ansvariga. Men 
Nina Björk accepterar inte detta utan 
polemiserar mot feministiska tänkare 
och opinionsbildare som hon tycker 
oreflekterat anammar den innevaran-
de ekonomiska logiken, som Maria 
Sveland och Katarina Wennstam i  
boken om lyckliga skilsmässor Happy 
Happy från 2011. 

Reflektionen, meningsutbytet, det 
politiska samtalets återkomst uppfat-
tar jag som Nina Björks egentliga syf-
te med boken. Att tänka annorlunda, 
mot-logiskt, i ett samhälle som talar 
med en röst. Problemet är bara hur vi 
– och här hänvisar hon till statsveta-
ren Wendy Brown – ska ”övervinna 
svårigheterna i att överhuvudtaget fö-
reställa oss ett annat sätt att organi-
sera samhället än tävlingens, indivi-
dualismens och marknadens när dessa 
sätt är så genomträngande, så ända in 
i själen hegemoniska.”

krav PÅ kOnSumTiOn
Kännetecknen för en vara är att den 
är resultatet av mänskligt arbete och 

att den är skapad för att ge vinst. 
Att bara gå ut i naturen (eller in i oss 
själva) och hämta fram värden utan 
mänskligt arbete skapar inget mervär-
de som det går att ta betalt för. Men 
med tiden har vi blivit allt skickligare 
på att omskapa naturen i och omkring 
oss till varor. Produktiviteten har for-
mellt sett ökat, vilket också krävt en 
ständigt ökad ”konsumtivitet”, det 
vill säga en beredskap att köpa det 
som bjuds ut. Det är här reklamen 
kommer in, varornas ”planerade livs-
längd” och trenderna som ”gör” väl 
fungerande saker gamla och ointres-
santa. Faktum är, menar Nina Björk, 
att konsumtionsplikten har blivit vår 
främsta samhälleliga plikt. 

”Vi ser nu vår spegelbild i varor. 
Priset vi betalar för den spegelbilden 
är inte enbart pekuniärt. Priset vi be-
talar handlar också om att vi blir do-
minerade av varor, saker, ting. Att vi 
underordnar oss. Inrättar våra liv så 
att vi ska få råd att köpa det som en 
gång var vårt.”

Varusamhället är, enligt Nina Björk, 
inte ett individuellt problem, efter-
som hela vårt samhälle lyder under 
denna logik. Stannar hjulen inne-
bär det en samhällelig katastrof. Om 
vi är privilegierade nog kan vi vis-
serligen välja att se åt ett annat håll, 
skaffa oss andningshål. Men som 
kollektiv, som samhälle, sitter vi 
obönhörligt fast.

”Det politiska, ekonomiska och 
kulturella kravet på konsumtion är 
inte någon fernissa och utanpåverk, 
något vi skulle kunna välja bort i ett 

plötsligt anfall av tomhetskänslor in-
för ännu en ny mobiltelefon eller i en 
hastigt påkommen längtan efter en 
djupare mening i vår personliga till-
varo. I vår ekonomi, byggd på tillväxt, 
förblir ändå konsumtion ett ofrån-
komligt sätt att uppfylla våra medbor-
gerliga plikter.”

Nina Björks bild är som ni förstår, om 
än inte helt svart, ändå väldigt mörk. 

I synnerhet som varufieringen av 
tillvaron inte endast drabbar naturen  
och människans kropp utan också 
människan som människa, som rela-
tionsvarelse. Nu är det vår relationella 
förmåga, vår förmåga att knyta an till 
andra människor, som i stigande grad 
efterfrågas på marknaden. 

Nina Björk exemplifierar med 
böcker om försäljning som talar om 
kundrelationen i termer av vänskap, 
med det viktiga tillägget att den skall 
leda till avslut och vinst. En paradox 
som flygbolagen marknadsför med 
”äkta leenden”. Räcker det inte läng-
re, frågar sig Nina Björk, att vi är 
trevliga i våra kundkontakter, måste 
vi nu investera så mycket av oss själva 
i tillfälliga relationer att vi är glada på 
riktigt? Här finns kanske en förkla-
ring till utmattningsdepression och en 
ständigt ökande efterfrågan på meto-
der att hantera stress och ohälsa. 

Nina Björk menar sig tydligt se att 
effekterna av denna utveckling kan 
iakttas på insidan av våra relationer. 
Mammorna – som ju är de som fortfa-
rande tar det största ansvaret för hem-
met – förvandlas till professionella 
projektledare. När familjelivet upplevs 
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som ett energiläckage gäller det att 
hantera detta på effektivast möjli-
ga sätt. Medan kvinnliga värden nu 
bjuds ut som varor på arbetsmarkna-
den, ”maskuliniseras” familjelivet och 
kräver nu målrationalitet, effektivitet, 
planering och kontroll.

Det ligger en tydlig frestelse i att 
anamma en sådan utveckling. På ett 
individplan blir det ett sätt att klara 
av vardagen. Men det öppnar oss ock-
så för ett ekonomiskt tänkande i de 
nära relationerna. Det är här kraven 
från en del feministiska debattörer att 
börja ”ta betalt” kommer in. Ett krav 
som Nina Björk förhåller sig djupt 
skeptisk till: ”En feminism som för-
svarar den manliga modellen av för-
äldraliv tycker jag är en feminism som 
har gått vilse i en ekonomistisk logik.” 
Påverkan borde, anser hon, snarare 
gå i andra riktningen, annars upphör 
vi till slut att vara människor för var-
andra. Människan blir inte längre ett 
mål i sig självt, utan förvandlas till 

ett instrument, något utbytbart, som 
bara är till för något annat. 

Denna instrumentella syn på till-
varon kan synas rationell, men fak-
tiskt bara inom sitt eget begränsade 
perspektiv. På sikt hotas i själva verket 
vår existens och jorden som männi-
skans hem. 

”När den svenska kronans tillstånd 
på den internationella finansmark-
naden ses som viktigare än antalet 
jordklot som krävs för att vår kon-
sumtion ska vara hållbar glömmer vi 
detta enkla faktum. Det är som om 
det har blivit fel i logiken: det som 
egentligen är omöjligt att förändra – 
antalet jordklot – ses som ovidkom-
mande, och det som egentligen är möj-
ligt att förändra – ekonomiskt system 
– ses som oruckbart.”

kÄrLEkEnS DEmEnTi
Det går trots allt att vinna över den 
ekonomiska logiken, menar Nina 
Björk. Inte som ett resultat av någon 

yttre regim, utan paradoxalt nog ge-
nom vårt fria handlande. I grunden 
samma frihet som vi använder när vi 
tillverkar och försöker sälja för att vi 
kan och får. 

Så vad skulle lösningen vara – 
planekonomi? Så lyder i alla fall den 
klassiska liberala motfrågan som svar 
på dylikt ”vänstergnäll” som Nina 
Björk levererar. Hennes svar utvecklar 
sig i en riktning som inte i första hand 
söker efter en annan politik – utan en 
annorlunda. En politisk utopi som tar 
fasta på allt det andra som också finns 
i människans värld: altruism, kärlek, 
solidaritet, våra nära relationer och, 
sist men inte minst, föräldraskapet. 
Redan den gravida kvinnan är ju en 
”vandrande, i köttet gestaltad dementi 
av vår moderna uppfattning om indi-
viden som autonom.” 

Hon skriver vackert om detta. 
Människan föds inte i tävlan och  
konkurrens, utan i kärlek. Jag och du, 
inte som varandras motsatser, utan 



11  •  NOD 1 – 2013

magnuS nOrDqviST

varandras förutsättning. Här citerar 
hon Jonas Aspelin: ”Det mänskliga 
varat är väsentligen en mellanmänsk-
lig händelse”. Det är på insikter som 
denna, Nina Björks utopi vilar.   

Som läsare skulle jag vilja se fler 
exempel på hur denna annorlunda  
politik skulle kunna se ut. Här gör 
dock Nina Björk mig besviken. I alla 
fall om jag inte väljer att betrakta 
hennes bok som ett uttryck för en så-
dan politik. Kommunikation betyder 
faktiskt ”göra gemensam”. Och det 
är kanske precis det hon gör. I hen-
nes bok finns i alla fall embryot till en 
mellanmänsklig värld. Hon talar per-
sonligt, från sig själv med en öppen 
genomarbetade argumentation som 
gör det möjligt att pröva vad hon sä-
ger, att själv ta vid och att svara. Och 
då är ju inte den ekonomiska konsum-
tionslogiken helt allenarådande. I den-
na mänskliga mellanvärld är också 
föräldrar och barn, kärleksrelationen 
mellan makar och samtalet mellan 
vänner med. Där lever ännu drömmen 
om ett annat sätt att leva. 

DELTagarkuLTurEr
Bibeln använder surdegen som en 
meta for för hur både goda och onda 
system genomsyrar människans 
värld. Och även om den kapitalistis-
ka ekonomin impregnerar oss är den 
ändå inte den enda kraft i i vårt sam-
hälle som har egenskapen att genom-
syra. 

Under de senaste åren har jag in-
tresserat mig för begreppet deltagar-
kultur. Det används om många skilda 
företeelser i samtiden och har ingen 

fastställd betydelse. Kanske ska man 
se det just som ett surdegsfenomen i 
varusamhället. Kännetecknen: Den 
sätter deltagandet i centrum och beto-
nar kulturen som kommunikation, de-
lande och gemenskapande. Relationen 
i en deltagarkultur bygger på det än-
damålsfria handlandet, som inte be-
stäms av yttre syften eller något som 
leder till vinst.

Om vi tänker efter, kan vi lägga 
märke till en hel del sådana gemen-
skaper omkring oss och då inte endast 
”kulturer på nätet” där deltagarkul-
turbegreppet brukar användas. Del-
tagarkulturen har också djupa rötter i 
en kristen ortodox tradition som drar 
in människan som medskapande sub-
jekt i det aldrig avslutade samtal som 
är Gud. 

I sådana deltagarkulturer ställs 
vårt tänkande och vår skaparförmå-
ga i tjänst hos en annan kraft än den 
marknadsmässiga egennyttans. Kan-
ske var det detta som Kristus menar 
när han säger att vi inte kan tjäna två 
herrar. Antingen står vår skapande 
förmåga i relation till Gud eller så re-
duceras den till en vara som förpack-
as och försäljs. Antingen älskar vi den 
ojämförbara delaktigheten och hatar 
den beräknande lönsamheten. Eller så 
gör vi det motsatta. 

För ett par år sedan drabbades jag 
av en sådan epifani.

 Under en lång tid hade jag levt och 
försörjt mig i ett sammanhang präg-
lat av en pedantiskt instrumentell logik 
där nästan allt det goda som ändå gjor-
des måste packas om för att tjäna orga-
nisationens egen överlevnad. Gradvis 

förstod jag vad detta gjorde med mig, 
med vårt samspel, vårt språk. 

Utifrån sett var det andra samman-
hanget skrattretande litet och obetyd-
ligt. Men det var där utopin fick en 
kropp. Allvaret och glädjen med vilka 
de närvarande talade väckte min egen 
tro och delaktighet. Fritt från en yttre 
logik, öppet att ansluta sig till. Starkt 
och löftesrikt. 

Idag försöker jag leva denna utopi. 
Om denna annorlunda politik föränd-
rar världen vet jag inte. Den vilar i alla 
fall – precis som vårt ekonomiska sys-
tem – på en tilltro till det i vår tillvaro  
som vi sätter vår tillit till. Och den 
ligger hur som helst i linje med Nina 
Björks tankar om ett sätt att få ihop 
individ- och systemnivå i – som hon 
skriver – ett system som i sina insti-
tutioner ”fångar upp och underhåller 
denna godhet och denna kärlek. Som 
formar, puttar och konstruerar män-
niskan i denna riktning och inte i dess 
motsats. Som låter människan vara 
människans vän.”
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i mÄnniSkanS TiDSÅLDEr
Vi lever i den ultimata paradoxens tid, säger Johan Rockström. Tiden 
för att skydda naturen är ute. Människans dådkraft, den ekonomiska 
tillväxten, kommer antingen att föröda jorden – eller rädda den.
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rEgEringEnS framTiDSkOmmiS SiOn
möttes första gången i december 2011 i ett hörn-
rum högst upp i Rosenbad. En av världens ledande 

globala miljöexperter höll ett inledningsanförande. När 
han var klar med sitt föredrag om Scenarier i det globala 
klimatarbetet var det tyst i rummet och utsikten över cen-
trala Stockholm kändes inte längre lika magnifik. Efter en 
stund bröt statsministern tystnaden och sa: ”Vad f-n kan 
man göra, egentligen?”

Lagom till påsken 2013 kommer kommissionens slut-
rapport. I den partipolitiskt tvättade preliminära version 
jag fått läsa svarade landets nuvarande ledning på stats-
ministerns fråga, och svaret blev i praktiken: ”Vi kan och 
vill inte göra särskilt mycket för närvarande”. Det återstår 
att se om de kritiska synpunkter som lämnades vid kommis-
sionens sista sammanträde i februari i år lämnar några spår 
i slutversionen.

Under de senaste sexton månaderna har jag lärt känna 
Johan Rockström, som var den som höll det där inlednings-
anförandet. Under den tiden har utmaningarna på miljö-
området inte blivit mindre. Själv lämnade jag Framtidskom-
missionens slutsammanträde med tunga steg. Men Johan 
fortsätter att vara märkligt optimistisk. Han har bestämt 
sig för att vara med och ändra på situationen, även om den 
svenska regeringen inte är med på banan. Det är svårt att 
avgöra om hans tro på att förändring är möjlig grundar 
sig i en överdriven tro på människans rationalitet och vad 
veten skapen kan åstadkomma - eller om han är bärare av 
ett hopp som vi alla borde ta till oss. Medan dörren ut från 

Rosen bad slog igen för sista gången bakom min rygg funde-
rade jag på en kommentar i en intervju jag gjort med honom 
ett par månader tidigare:

– Om vi bygger vår värdegrund på texter som är 2000 år 
gamla så är det väl inte orimligt att ha ett framtidsperspek-
tiv som är minst lika långt...

OuT Of africa
Johan dök upp på den svenska miljöscenen lite som gubben 
ur låda för snart tio år sedan. Han är uppvuxen utomlands, 
men utbildade sig till agronom på Ultuna, utanför Uppsala. 
Där blev han tidigt intresserad av de stora globala försörj-
ningsfrågorna, som färskvatten, marktillgång och fattig-
dom, med ett särskilt fokus på frågan om matförsörjning för 
en snabbt växande global befolkning. 

–Jag började min forskarkarriär i Niger, vid randen av 
Saharaöknen, berättar han för mig. Där tittade vi på möjlig-
heterna till ett mer effektivt regnförsörjt jordbruk. Totalt 
blev det 15 år i Afrika, med mycket arbete på bynivå och en 
hel del skit under naglarna. Men det fanns alltid en koppling 
till globala miljöförändringar, eftersom det var nödvändigt 
för att förstå de lokala sammanhangen.

Efter jobb i franska och holländska forskningsinstitut var 
han och familjen tillbaka i Afrika i början på 2000-talet, den 
här gången i Zimbabwe och ett Mugabe-land i fritt fall. En 
mörk, regnig kväll 2004 ringde telefonen, efter ytterligare 
en frustrerande dag i ett land där allt gick åt fel håll, och där 
han av och till fick använda sin expedition för att gömma 
studenter som utsattes för tårgasanfall av regimens styrkor. 
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– Det var Bert Bolin som ringde, säger han. Bert är efter 
Svante Arrhenius Sveriges i särklass mest kände klimatfors-
kare, hjärnan bakom IPCC1 och en av grundarna av Stock-
holm Environment Institute (SEI). Jag trodde han hade ringt 
fel och blev väldigt överraskad när han sa att han tyckte det 
var dags för mig att komma hem till Sverige och bli chef för 
SEI. När jag väl förstått att han menade allvar var det fak-
tiskt inte svårt att tacka ja. Frågan kom i absolut rätt tid för 
oss, så som situationen såg ut i Zimbabwe, och efter så pass 
många är utomlands. 

Numera är Johan professor i Miljövetenskap vid Stock-
holms universitet och chef för Stockholm Resilience Center 
(SRC). (Chefskapet för SEI - som numera är ett av världens 
största och mest inflytelserika miljöforskningsinriktade 
institutioner, med sju forskningscentra runt om i världen – 
lämnade han under 2012.) SRC bildades 2007 på initiativ av 
Johan och Carl Folke (en annan känd svensk miljöforskare) 
i syfte att komplettera SEIs prioritering av policyfrågor med 
mer tvärvetenskaplig grundforskning.

DramaTiSka förÄnDringar
Det Johan Rockström framfört till Framtidskommissionen 
och som han tillsammans med forskarkollegor ständigt 
upprepar i vetenskapliga artiklar, föreläsningar och möten 
med beslutsfattare över hela världen kan i korthet samman-
fattas som följer. 

I mitten på 1950-talet lade industrisamhället in hög-
växeln på ett sätt som plötsligt ökade trycket på planeten, 

Insikten att vi utgör den första generationen som kan för-
ändra livsförutsättningarna på jorden har fått forskare (och 
även tidskrifter som t ex The Economist) att tala om att vi 
gått in i en ny geologisk tidsålder, kallad ”antropocen”.2 För 
flera parametrar förefaller vi redan ha överskridit avgöran-
de tröskelvärden. Det gäller inte minst jordens klimat, där 
vi med stor sannolikhet redan gått för långt, med de högsta 
halterna av växthusgaser på minst 800 000 år. Vi känner 
av konsekvenserna redan nu, när jordens medeltemperatur-
ökning hunnit bli 0,8 grader. Tyvärr fortsätter utsläpps-
kurvan för växthusgaser att öka snabbt, och ökningstakten 
kan mycket väl bli ännu större. Fram till mitten av 1990- 
talet orsakades miljöproblemen av en liten minoritet, men 
nu sällar sig en allt större del av jordens befolkning till pro-
blemskaparna. Världens medelklass växer snabbt, och inom 
några decennier kommer ytterligare upp emot fem miljarder 
människor förvänta sig att nå en livsstil liknande vår.

–Som läget ser ut idag finns ingenting som tyder på att vi 
kan undvika stora kriser i framtiden, säger Johan. Det bör-
jar bli svårt att se hur vi skall kunna undvika en medeltem-
peraturökning på två grader, och det får stora konsekvenser. 
Det gäller framför allt länder i Syd, men i vår globala värld 
kommer även vi i Sverige att påverkas på ett sätt som mycket 
väl kan bli dramatiskt. Risken finns att Arktis knuffats över 
en tröskel – isen där smälter mycket fortare än väntat, och 
övergången från en vit till mörk yta kommer ytterligare att 
accelerera smälthastigheten. Vi behöver förbereda oss på en 
höjning av havsytan på minst en meter under detta århund-
rade. Och det kan bli mycket värre, om vi inte handlar nu.

LikT kOPErnikuS uPPTÄckT
Johan tvekar inte att påstå att den nyvunna insikten om 
antropocen visar på mänsklighetens konkreta ansvar att 
förvalta vår enda lilla planet, utifrån ett rent vetenskapligt 
perspektiv. Han menar att denna insikt är lika omvälvande 
som Kopernikus upptäckt av att jorden inte är universums 
medelpunkt. Men just denna insikt är grunden för hans tro 
på att saker och ting kommer att förändras.

–Vi lever i den ultimata paradoxens tid! Å ena sidan är 
läget mer deprimerande än vid någon tidigare tidpunkt. 
Riskbilden är förfärlig. Samtidigt har vi mer kunskap än  
någonsin och behövliga insikter börjar slå rot hos många 
nyckelpersoner. Många aktörer jobbar positivt och i rätt 
riktning, även om det sker under radarn. Det gäller inte 
minst näringslivet, där miljöfrågorna under de senaste åren 
flyttat in i styrelserummen. Politikerna tappade helt styr-
farten efter Köpenhamnsmötet 2008, men näringslivet har 
fortsatt att tugga på. Många av storföretagen har nu inter-
naliserat det här, och inser att deras fortsatta framgångar 
är helt beroende av en klokare hantering av miljöfrågorna.

Tillsammans med många av forskarkollegorna befinner 

mycket snabbt och i stor skala. Det gällde i stort sett allt som 
utgör grunden för mänsklig välfärd och utveckling. Obero-
ende av om vi tittar på utsläpp av växthusgaser, havsförsur-
ning, luftföroreningar, överutnyttjande av mark och vatten, 
biologisk mångfald, uttunning av ozonskikten, kemikalie-
föroreningar, avskogning eller överfiske av haven inträffade 
en dramatisk brytpunkt vid denna tid, som vetenskapen 
idag kallar ”mänsklighetens stora acceleration”. Men det 
dröjde till slutet av 1980-talet innan vi började känna av de 
första konsekvenserna, och det är bara de senaste 6-7 åren 
som mönstret tydligt kunnat klarläggas. 

Idag finns inget som 
tyder på att vi kan 
undvika stora kriser  
i framtiden
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sig Johan i en situation där han får kritik från helt olika 
håll. Många beslutsfattare drar öronen åt sig när man in-
ser att analyserna faktiskt innebär krav på stora systemför-
ändringar, klimatskeptikerna kallar honom ”överdrifternas 
konung” och delar av den organiserade miljörörelsen menar 
att han är alltför tillväxtvänlig. Men han uppfattar inte det 
som problematiskt. 

–Jag har förståelse och respekt även för den mer radikala 
delen av miljörörelsen. Men vi har olika roller. Jag är i första 
hand professor på Stockholms universitet, där integriteten i 
forskningen är det viktigaste om vi ska kunna kommunicera 
med de beslutsfattande nivåerna.

Men han är övertygad om att vi kommit till en punkt 
där både aktivisterna och den klassiska miljörörelsen inte 
längre kan hävda sig, av den enkla anledningen att vi har 
gått långt förbi den punkt där man kan förvalta naturen 
bara genom att skydda den. 

–Vi kommer ingen vart genom att sätta staket kring na-
turen för att skydda den mot den onda människan, säger 
han. Med ett sådant tänk blir det bästa du kan göra att 
sopsortera och betala tjugo procent mer för ekologisk mat. 
Du gör rätt, visar att du är en medveten medborgare och 
mår bra som individ. Men det räcker inte. Den transforma-
tion som vi behöver klara av som värld är att allt som är rätt 
måste bli billigare, och allt som är fel måste bli dyrare! 

–För att klara av detta krävs det ett politisk ledarskap på 
högsta nivå, fortsätter Johan. Och då finns det inget annat 
sätt att kommunicera än inom tillväxtens ramar. Det är det 
enda språk som funkar!

Samtidigt som han åberopar ett sådant pragmatiskt 
argument är Johan bestämd i sin uppfattning att det inte 
finns någon motsättning mellan tillväxt och ett klokt och 
hållbart sätt att förvalta miljön. Hans uppfattning är att en 
omställning till ett mera hållbart samhälle faktiskt skulle 

vara med och stimulera tillväxten. Men vi måste sluta med 
att propagera för tillväxt för dess egen skull och mätt med 
de förlegade BNP-mått vi fortfarande använder. Om värl-
den fortsätter som idag kommer det inte att finnas någon 
tillväxt över huvud taget – kostnaderna kommer att bli så 
stora att det allvarligt hotar den tillväxt många förblindade 
politiker fortfarande värnar om. Samtidigt menar han att 
en växande ekonomi behövs för att klara av de olika typer 
av investeringar som behövs för att nå hållbara samhällen.

gLObaL gOvErnancE
För att vända utvecklingen menar Johan att det behövs ett 
djupt skifte i värdegrund, som bygger på vetenskaplig kun-
skap, kombinerat med en insikt om risken för katastrofala 
förändringar. Det handlar om både hjärna och hjärta.

–Vi behöver återkoppla våra samhällen till biosfären, 
menar han. Hittills har vi tänkt biosfären som en kombina-
tion av ett gigantiskt varuhus vars hyllor alltid kommer att 
fyllas på, och en jättelik soptunna som aldrig blir full. Det 
synsättet har visserligen länge fungerat bra; bland andra 
Hans Rosling visar övertygande att framgångssagan varit 
enastående. Vi är nu sju miljarder människor på planeten 
och vi har det bättre än någonsin. Men nu finns tydliga teck-
en på att den gamla modellen inte fungerar längre!

–Det är märkligt att nästan alla utgår från att den värld 
vi har idag är den värld vi alltid kommer att ha, fortsätter 
han. Men så är det ju inte! Hela den industriella eran är 
bara 200 år. Det konsumistiska ekorrhjul vi lever i idag bör-
jade inte snurra på allvar förrän någonstans på 60- eller 70- 
talet. Vi sitter inte ohjälpligt fast i något paradigm, och skulle  
kunna byta ut det nuvarande utan att gå miste om särskilt 
mycket. Det finns faktiskt ingenting som tyder på att vi är 
speciellt mycket lyckligare idag än vi var på 1970-talet, trots 
att BNP-ekonomin är fyra gånger större.

Allt som är rätt  
måste bli billigare,  
och allt som är fel  
måste bli dyrare!
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PEkka mELLErgÅrD

Eftersom det rör sig om en global hotbild behöver vi glo-
bala förvaltningsformer, någon sorts ”global governance” 
som innebär globala och förpliktigande överenskommelser. 
Mycket kan göras med enkla medel. Johan menar att ex-
empelvis en koldioxidskatt motsvarande 50 euro/ton (vilket 
bara är hälften av den svenska koldioxidskatten) skulle släp-
pa lös en grad av innovationskraft som snabbt skulle kunna 
lösa klimatfrågan.

Men eftersom vi inte bara kan vänta på vare sig värde-
grundsförändringar eller globala överenskommelser menar 
han att förändringsarbetet behöver börja underifrån, i en-
skilda länder och vissa sektorer. Sverige har unika förutsätt-
ningar att gå lite före.

–Vi ska inte underskatta Sveriges betydelse! Ett dåligt  
argument är ”Sverige är så litet och världen är så stor”. Vi har 
ett oproportionerligt inflytande i världen, inte minst när det 
gäller miljöfrågor. Om vi visar att det går att ha mycket bra 
välfärd i ett hållbart samhälle så skulle det utgöra ett trovär-
digt, inspirerande och uppfordrande exempel för andra länder.

Han har ett mycket konkret förslag: 
– Fråga svenska folket om vi är beredda att ändra av-

kastningsdirektiven för det enorma kapital som finns i våra 
pensionsfonder för att bygga ett hållbart Sverige. Det skulle 
handla om ca 300 miljarder per år. Vi har gjort undersök-
ningar som tyder på att en majoritet av Sveriges befolkning 
är oroad för miljön och vill att politiker gör mer än i dag.

inDiviDEr, STrukTurEr OcH HOPP
En orsak till att delar av miljörörelsen har problem med  
Johan är att han betonar vikten av övergripande strukturella  
förändringar och tonar ner behovet av individuella livsstils-
val. Själv sopsorterar han, cyklar till jobbet, undviker flyg 
om det finns andra transportalternativ och använder bara 
förnyelsebar energi i hemmet. Men han ser inte som sin upp-
gift att få enskilda individer att ändra livsstil.

–Individens insikt om de här problemen spelar större roll 
än individens val, menar han. Källsortering och cykel är 
inte avgörande. Det är mycket viktigare att följa forsknings-
fronten så gott det går och sprida kunskapen i sitt sociala 
nätverk. Genom insiktsfulla och kunniga individer finns det 
större chans att ett demokratiskt samhälle börjar fatta av-
görande och riktiga beslut.

Han vill inte förringa det viktiga arbete man kan göra 
som enskild människa och inser att det är lätt att missupp-
fatta honom. Men han vidhåller att det är ett stort misstag 
att tro att individens preferenser och val ska lösa de utma-
ningar vi står inför. Inte förrän det blir billigare att göra rätt 
och mycket dyrare att göra fel kan vi klara den nödvändiga 
omställningen. Det räcker inte med fem till tio procent eko-
logiskt medvetna medborgare, och fler kommer det inte att 
bli så länge budskapet riktar sig mot individnivån.

Det är svårt att inte bli påverkad av Johan Rockström. 
Det handlar om flera saker: kunskap, energi, uthållighet, in-
tegritet. Och så den där hoppfulla tonen, förstås. Hur orkar 
han egentligen?

–Det finns ju bara en väg framåt, säger han. Det är bara 
att kämpa på! Dessutom har jag en fantastisk förmån att få 
jobba med så många av världens bästa forskare, inte minst 
vid vårt centrum vid Stockholms universitet och andra stake 
holders och att genom vår forskning se att det faktiskt finns 
lösningar som kan klara utmaningarna.

Blir man förförd? Bländad av en vetenskapens hjälte som 
alltför entydigt står i upplysningstraditionen och som inte 
tillräckligt radikalt ifrågasätter de krafter som fört oss och 
planeten dit där vi befinner oss idag? Den som alltid verkar 
ha ett rationellt svar, när man kanske egentligen borde söka 
svaren någon annanstans, på ett plan som ännu mer i grun-
den ifrågasätter det moderna paradigmet?

Jag får erkänna att jag inte riktigt är färdig med den frå-
geställningen. Men jag är övertygad om att Johan och hans 
forskarkollegor har rätt i sin diagnos av planetens tillstånd 
och att det är något som en svensk regering borde låta präg-
la sin framtidsanalys och förslag till vägar framåt. 

Den där insikten om antropocen är kanske något som 
från en kyrkopulpet skulle kunna formuleras som ”synda-
medvetenhet”? Det är i alla fall något alla som tror på en 
Skapare som satt människan att förvalta sin skapelse borde 
ta till sig och låta prägla sättet att tänka, samtala och handla. 

fOTnOTEr
1  IPCC (= Intergovernmental Panel on Climate Change) brukar på svenska 

kallas FN:s klimatpanel och är en mellanstatlig organisation som etablerades 
1988 i ett samarbete mellan de två FN-organen WMO (World Meteorological 
Organization) och UNEP (United Nations Environment Programme). Syftet 
var och är att förse världen med ”ett tydligt vetenskapligt perspektiv över 
det rådande kunskapsläget vad gäller klimatförändring och dess miljömässiga 
och socioekonomiska påverkan”.

2  antropos = grekiska för ”människa”.

Individens insikt  
är viktigare än  
individens val
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EkOnOmi SOm rELigiOn
Ekonomi som vetenskap har ett nära förhållande till kristen teologi, 
om man får tro den amerikanske nationalekonomen Robert H Nelson. 
Bengt Rasmusson ger oss en inblick i den sekulära religionens logik.
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”EkOnOmiSk TiLLvÄxT 
har varit den moderna tidens 
mest livskraftiga religion.” 

Påståendet – som inte ska tolkas bild-
ligt – kommer från den väletablerade 
amerikanske nationalekonomen  
Robert H Nelson.1 

För två decennier sedan publicera-
des Nelsons första bok om ekonomi 
som religion, Reaching for Heaven 
on Earth: the Theological Meaning of 
Economics2. I den boken försökte han 
visa på de ofta dolda och implicita 
värderingar, ja rent av ”messianska” 
visioner, som låg bakom de olika eko-
nomiska skolor som var förhärskan-
de före 1900-talet och en bra bit in på 
1900-talet. Tio år senare skriver han 
boken Economics as Religion: from 
Samuelson to Chicago and Beyond3 
i vilken han ger en fördjupad analys 
av amerikanskt ekonomiskt tänkande 
under 1900-talet, med särskild beto-
ning på tiden efter andra världskriget.

Nelson börjar Economics as Reli
gion med att kort skildra hur det så 
kallat progressiva värdesystemet, som 
enligt honom är så framträdande i se-
nare tids ekonomiska skolor, har sina 
rötter i sent 1800-tal och tidigt 1900-
tal. Hos sådana olika tänkare som 
Karl Marx, John Maynard Keynes 
och många amerikanska progressiva 
ekonomer, finner han en grundläg-
gande tro på modern vetenskap, indu-
striell utveckling, ekonomi som den 
drivande kraften i historien, ”effek-
tivitetens evangelium” och social in-
genjörskonst som det som leder till att 
brist och knapphet upphör och en ny 
tid av överflöd kan bryta in. Det som 
framträder här är det som Nelson be-
traktar som den moderna tidens mest 
livskraftiga sekulära religion: ekono-
misk tillväxt. I dess skugga, menar 
han, träder ekonomerna fram som de 
främsta samhällsvetarna, som denna 
sekulära religions teologer och präs-
terskap. Deras viktigaste kall blir ofta 

att lösa den stora ”livsgåtan”, nämli-
gen marknadsparadoxen: marknaden 
bör bygga på individens egenintresse,  
men om egenintresset tillåts gå för 
långt i samhället är själva marknadens 
existens hotad.

Mot denna bakgrund går Nelson 
vidare och gör vad han själv kallar en 
”teologisk exeges” av de två huvud-
sakliga strömningarna inom 1900- 
talets ekonomiska religion i Amerika:  
Paul Samuelsons och Cambridge/
MIT-skolans4 progressiva ”katolicism” 
och Frank Knights och Chicagosko-
lans ”kalvinistiska protestantism”.

kaTOLSk OcH PrOTESTanTiSk  
EkOnOmi
Cambridgeskolan i allmänhet, och 
den forne MIT-professorn Paul Sa-
muelson i synnerhet, försökte anpas-
sa det äldre progressiva budskapet till 
en ny tid. Det gavs en mer vetenskap-
lig form som skulle väcka en slags till-
tro till marknaden som samhällets na-
turliga ordning (snarare än till statlig 
kontroll), men en ordning som ändå 
kunde vetenskapligt styras. Vidare 
försökte man, säger Nelson, även in-
gjuta tro på ekonomernas prästerli-
ga auktoritet och deras förmåga som 
marknadsmekanismernas sanna uttol-
kare. Samuelson, som 1970 fick nobel-
priset i ekonomi, skrev 1948 sin oer-
hört inflytelserika lärobok i ekonomi, 
Economics. I denna ekonomins bi-
bel målas ekonomisk tillväxt upp som 
det stora målet, det kärnvärde utifrån 
vilket allt annat måste värderas. Vä-
gen dit går genom ett effektivt ekono-
miskt system. Syndarna är särintres-
sena. Den största faran världen står 
inför är återkommande instabilitet 
och att resurser inte nyttjas fullt ut, 
något som leder till oroligheter, dikta-
turer och krig. Det är ekonomisk till-
växt som skapar den ”goda cirkeln” 
och inom bara några få generationer 
kommer, enligt Samuelson, alla krig 

och annan ondska att för alltid ha av-
skaffats. Bakom detta ”visionära bud-
skap”, klädd i en vetenskaplig kläd-
nad, anar Nelson spåren av både en 
sekulär version av judisk messianism 
(inte helt olik den man kan finna hos 
Marx) och en katolsk tro på ”exper-
terna” (”de professionella klasserna”) 
och på en rationell värld styrd av den 
”naturliga lagen”.

På 1960-talet började det växa 
fram tvivel på dessa grundläggande 
övertygelser i det progressiva evan-
geliet och enligt Nelson förflyttas eko-
nomins centrum från Cambridge till 
Chicago. I Chicagoskolan möter vi 
en mycket större skepticism gentemot 
samhällelig ingenjörskonst och visio-
nen om den reglerade välfärdsstaten.  
I dess ställe läggs större tyngdpunkt 
på individualism och individuell fri-
het, ofta parad med ett fokus på osä-
kerhet och människans fördärv, lik-
som en misstro mot auktoriteter. Om 
Cambridgeskolan predikade tillväx-
tens och effektivitetens evangelium, 
predikade Chicagoskolan – även den 
utifrån en förment vetenskaplig ra-
tionalitet – (det ekonomiska) egen-
intressets evangelium. Enligt Nelson 
representerar Chicagoskolan en ”pro-
testantisk” (kalvinistisk och puri-
tansk) sida av den amerikanska eko-
nomin.

I dess skugga  
träder eko -

nomerna fram  
som denna  

sekulära religions 
prästerskap
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Den ursprungliga grunden för 
Chicagoskolan kan sägas ha lagts av 
Frank Knight redan under första halv-
an av 1900-talet. De mer ”kalvinis-
tiska” dragen i hans tänkande blev av 
senare representanter för skolan om-
stöpta i en mer liberal riktning. Nelson 
för här ett resonemang kring både den 
andra generationen med Milton Fried-
man (den fria marknaden) och Geor-
ge Stiegler (ekonomi som vetenskaplig 
praktik), och den tredje generationen 
med exempelvis Gary Becker och Ric-
hard Posner. I den tredje generationen 
sägs egenintresset och den kalkyleran-
de personliga vinningen styra över allt 
annat utan undantag. Nelson finner 
här en allomfattande form av frihetlig 
religion där den enda lojaliteten är in-
dividens (konsumentens) valfrihet för 
sin egen vinnings skull.

kOLLiSiOn mELLan  
SEkuLÄra rELigiOnEr
Nelson menar att de förändringar  
som har skett i amerikansk ekonomi  
de senaste decennierna under infly-
tande från den ”nya institutionella 
ekonomin” är mer löftesrik än tidi-
gare ekonomiska skolor. Den skriver 
om ekonomin på sätt som undviker 
de tidigare 50 årens spänning mellan 
Cambridge och Chicago. Men ännu 
viktigare är att den på allvar ägnar 
uppmärksamhet åt den roll som infor-
mation, institutioner, transaktions-
kostnader, historia, kultur, religion 
och mänskliga motiv spelar för eko-
nomins möjligheter. Han lyfter här 
exempelvis fram vikten av att skapa 
en större nivå av tillit och ärlighet i ett 
samhälle.

Nelson avslutar Economics as 
Religion med ett antal frågor för 
2000-talet som rör marknadens sta-
tus och krisen i föreställningen om 
”tillväxt”, men också om miljörörel-
sen (eller environmentalismens) fram-
växt sedan 1960-talet och vad den 
innebär för ekonomin. Det är framför 
allt miljörörelsen som har intresserat 
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Nelson på senare tid. I sin senaste bok 
The New Holy Wars: Economic Reli
gion Versus Environmental Religion 
in Contemporary America5 beskriver 
han hur bland annat debatten kring 
global uppvärmning på ett intressant 
sätt exemplifierar kollisionen mellan 
två sekulära teologier eller religioner: 
(tillväxtens) ekonomi och miljörörel-
sen. Han anser alltså att miljörörel-
sen, precis som ekonomin, är en mo-
dern sekulär religion som försöker ge 
sina efterföljare livsmening och som 
har tydliga protestantiska rötter.

Vad man än anser om Nelsons 
tanke gångar kan de inte viftas bort. 
Man kan diskutera hans religionsbe-
grepp, hur de historiska kopplingarna 
ser ut mellan ekonomi och kristendom 
och hans praktiska slutsatser eller bris-
ten på dem (Nelson drar i en liberal 
riktning och man kan fråga sig varför 
en teologisk exeges av den nya institu-
tionella ekonomin i stort sett lyser med 
sin frånvaro i Economics as Religion). 
Men hans analys av ekonomi som reli-
gion är välbehövlig i en tid när ekono-
mi, liksom vetenskap i allmänhet, rö-
ner en så stor tilltro i samhället. 

Nelson visar övertygande, enligt 
min mening, hur modern västerländsk 
ekonomi – även om den naturligtvis 
fortfarande spelar en mer eller mindre 
viktig roll för att tekniskt förstå eko-
nomiska händelser – har utvecklats, 
ofta under inflytande från eller i reak-
tion mot kristen teologi, till en slags 
”sekulär teologi” eller ”sekulär reli-
gion”. När den i en vetenskaplig och 
matematisk, liksom förment objektiv, 
skepnad försöker förklara samhällets 
eller ekonomins ”outgrundliga vägar” 
tar den itu med liknande frågor som 
kristen teologi brottas med. Den er-
bjuder en alternativ vision av den ”yt-
tersta verkligheten” i sin grundläg-
gande tro på ekonomisk tillväxt som 
frälsningen och det eskatologiska må-
let. Den talar om maximal effektivi-
tet i nyttjandet av samhällets mate-
riella resurser (säkrad av marknaden 

bEngT raSmuSSOn
Teolog och mediakonsult.

och det ekonomiska egenintresset) 
som den främsta dygden. Den skild-
rar knappheten som ”arvssynden” el-
ler den stora ondskan i världen. Och 
den spelar en avgörande legitimerande 
roll för en rådande (eller en alternativ) 

religioner”, har på olika sätt förts 
fram när det gäller exempelvis na-
tionalstaten (Sanford Levinson, Ric-
hard Ely, Samuel Huntington, Stan-
ley Hauer was, William Cavanaugh), 
marxismen (Jacques Ellul, Igal Hal-
fin), sociologi (Arthur Vidich, Stan-
ford Lyman), psykologi (Paul Vitz) 
och miljörörelsen (Thomas Dunlap).

Kanske är det dags, som Nelson 
menar, att ta vår tids sekulära religio-
ner – inte minst västerländsk tillväxt-
ekonomi – på allvar just som religio-
ner eller teologier eller konfessioner? 
Kanske är det hög tid att ge upp de 
seglivade resterna av våra positivis-
tiska attityder gentemot vetenskaper 
och samhälleliga institutioner? Inte 
alls för att förkasta allt som sägs el-
ler görs, utan för att våra västerländ-
ska samhällen och vetenskaper skulle 
må bra av en sund relativisering och 
en större intellektuell hederlighet. 
Kanske detta skulle kunna leda till en 
mer konstruktiv och innovativ (men 
inte enklare) forskning och politik i 
ett pluralistiskt samhälle? Åtminsto-
ne kanske den kristna kyrkan skulle 
kunna börja göra upp med sin många 
gånger omedvetna tillbedjan av mer 
än en gud?

fOTnOTEr
1  Economics as Religion: from Samuelson to 

Chicago and Beyond. University Park, PA: Penn-
sylvania State University Press, 2001 (2006),  
s 329. Robert Nelson har under många år arbetat 
med nationalekonomiska frågor på amerikanska 
inrikesdepartementet. Han är numera professor 
vid University of Maryland och senior fellow i 
tankesmedjan The Independent Institute.

2  Lanham, Md: Rowman and Littlefield, 1991.
3  Se not 1.
4  Massachusetts Institute of Technology.
5  University Park, Pa: Pennsylvania State Univer-

sity Press, 2010.
6  Oxford: Blackwell Publishing, 1990, 2006, s 3. 

samhällelig ordning genom sitt eget 
auktoritativa prästerskap (ekonomer-
na) och sina egna heliga texter (exem-
pelvis Samuelsons Economics).

En SunD rELaTiviSEring
På många sätt tycks Nelson i Econo
mics as Religion bekräfta, när det gäl-
ler just ekonomisk vetenskap, teolo-
gen John Milbanks uppmärksammade 
och provocerande tes rörande sekulä-
ra sociala teorier i Theology and  
Social Theory. Milbank menar att 
”den sekulära diskursen… i själva ver-
ket konstitueras i sin sekularitet ge-
nom ’heresi’ i relation till ortodox 
kristendom, eller annars genom en 
förkastelse av kristendomen som är 
mer ’nyhednisk’ än rent anti-religi-
ös. … ’vetenskapliga’ sociala teorier 
är i sig själva förklädda teologier el-
ler anti-teologier.”.6 Liknande tanke-
gångar om ”det sekulära” som en kon-
fession eller konfessioner, eller om det 
som Nelson kallar moderna ”sekulära 

Våra västerländska 
samhällen skulle 
må bra av en sund 
relativisering
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Marknaden har blivit den stora 
berättelse som förklarar hur  
världen fungerar. Som solidariska 
medborgare förväntas vi vara 
goda konsumenter. Har konsum-
tionen blivit en religion och reli-
gionen konsumtion, frågar sig  
Lars Johansson.

”mEn, DET Har ju alla andra!” Den laddade 
kommentaren kan kännas igen, särskilt av dem 
som har barn och tonåringar i sin närhet. En del av 

bakgrunden till dramatiken visar sig i studier som etnolo-
giska institutionen vid Göteborgs universitet har genom-
fört. Under första halvan av 1990-talet skickade de ut stu-
denter för att undersöka förändringar av livsmönster bland 
barn. De upptäckte snart en förändring som överskuggade 
alla andra. Pengar och prylar hade blivit oerhört viktiga i 
relationen mellan barn och vuxna. Allt verkade handla om 
pengar, om att köpa och sälja. De fann en utbredd överty-
gelse om att allt livets goda köps för pengar. Och i förhållan-
det mellan föräldrar och barn användes pengar och löften 
om konsumtion i de ständigt pågående och dagliga förhand-
lingar som ersatt en tidigare, mera auktoritär uppfostran. 
När gamla auktoritetsmönster inte längre fungerade så hade 
förhandlingar om kosing och kapitalvaror, om höjningar el-
ler sänkningar av veckopengar, nya inköp eller inställda dito 
blivit en nödåtgärd. Men de upptäckte också att TV-serier 
för barn i verkligheten var reklam för produkter som snart 
dök upp i affärerna. Och bland barnen utvecklades en bytes-
kultur med småprylar och samlarkort med olika värden. 

För barnen i undersökningen var detta inte konstigt, 
utan snarare självklart. Många av föräldrarna kände sig dä-
remot tagna på sängen. Allt handlade plötsligt om att köpa 
saker, utan att någon kunde ta ställning för eller emot. Bar-
nen såg ut att ha självklar rätt till konsumtion och föräld-
rarna en lika självklar skyldighet att skaffa det barnen ville 
ha. Flera av föräldrarna i undersökningen hade växt upp på 
1960- och 1970-talen med helt andra och mera alternativa 
värden, med gröna vågen och kritik mot kommersialismen. 
Via sina egna barn blev de hårt konfronterade med prylsam-
hället, både det enorma utbudet och att det är ideologiskt 
accepterat. ”Att det är så här man skall vara som förälder.”1 

Studien beskriver en verklighet som många känner igen. 

Den skulle kunna vara en rapport om tillståndet i natio-
nen år 2013. Och om konsumtionen var en självklarhet på 
1990-talet är den ännu mera given idag. För köpfesten har 
blivit allt hetsigare, shoppingkurvorna pekar uppåt. Mellan 
2001 och 2011 ökade de svenska hushållens konsumtion 
med 26%2. Och under 2011 uppgick deras totala konsum-
tion till 1620 miljarder kronor. 

1990-talets barn var barometrar. De kände av tryckför-
ändringarna tidigare än sina föräldrar. Men egentligen är 
de bara ännu en signal om större förändringar som länge 
pågått i vår kultur. Under senare decennier har ekonomi-
nyheter, ekonomibilagor, räntesatser och variationer på 
börsen blivit en allt mer självklar del av vår vardag. Och 
kursutvecklingen kommenteras kontinuerligt av finansiella 
experter. De har blivit en slags gurus eller spåmän som alla 
försöker uttolka den godtyckliga ödesmakt som den inter-
nationella konjunkturen utövar över våra liv. I händerna på 
denna makt förvandlas företag, finansministerier och en-
skilda till marionetter som bara kan tro och hoppas. Vågar 
vi köpa huset eller bilen? Får jag behålla jobbet? Kommer 
pensionen att räcka? Skall de surt förvärvade slantarna nå-
gonsin återfå sitt förlorade värde? 

SOLiDariSk SHOPPing
De flesta är numera medvetna om både de ljusa och mör-
ka sidorna av marknaden, oavsett partipolitiska åsikter. 
Marknadsekonomin har blivit modellen framför andra, 
och inget system har hittills visat sig fungera bättre. Men 
marknaden är idag den stora berättelse som förklarar hur 
världen fungerar, den story som ständigt upprepas. Och till 
marknaden refererar man nästan som ett levande eller högre  
väsen. För marknaden kan vara missnöjd, kräva olika 
åtgärder och vara osäker, men också optimistisk, och ibland 
till och med göra glädjeskutt. Till dessa beteenden knyts 
starka förväntningar om tillväxt och utveckling. Välståndet 
måste växa, börsen behöver stiga. För att så skall ske behö-
ver vi alla konsumera lite mera. Så säger ofta bekymrade 
ekonomer och politiker i media. Många minns säkert hur 
George Bush, efter elfte september, gick ut med en maning 
till medborgarna att de måste shoppa för att visa sin solida-
ritet med nationen i en tid av kris. Men även vår dåvarande 
socialdemokratiske finansminister Bosse Ringholm vädjade 
i samma veva starkt till vår solidaritet som medborgare – vi 
måste öka vår konsumtion. Och numera betonar alla leda-
re, från Barack Obama och Angela Merkell till Xi Jinping, 
utom möjligtvis Nordkoreas Kim Jong Un, att det är viktigt 
att konsumera. En god medborgare är med andra ord en god 
konsument, en som handlar istället för snackar, eller till och 
med handlar istället för att tänka, åtminstone långsiktigt.

I beskrivningen av den internationella konjunkturen och 
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marknaden har jag vågat göra vissa religiösa anspelningar. 
Och de är inte alldeles opassande, även om det handlar om 
helt inomvärldsliga processer. Somliga talar ibland, lite sve-
pande, om konsumtion som religion, eller shopping som 
religion. Hur skulle det se ut om man testar sådana teser 
genom att bryta ned dem i olika beståndsdelar? Med risk att 

anklagas för väl grova generaliseringar kan 
det ändå vara värt ett försök. En för-

sta markering är att det förstås inte 
handlar om att konsumtionen i 
sig, rent substantiellt, skulle vara 
en religion. Shopping binder oss 
snarare till materien och har 
sällan utomvärldsliga uppkopp-
lingar. Allt är inte religion, men 

väldigt mycket kan dock fungera 
på ett religiöst sätt. För om vi exem-

pelvis ser på olika fenomen i samtiden 
och hur de sammantaget samverkar till 

att göra shopping till en helt självklar och populär praktik 
för flertalet, då är vi något på spåren. Konsumtion verkar, 
medvetet eller omedvetet, kunna fylla en rad funktioner i 
människors liv som religionen tidigare haft, eller också kan 
ha. Den fyller våra tankar, vår tid och mycket mer. Dess-
utom ger nya rön om hur den mänskliga hjärnan fungerar 
ännu mera fog för kopplingar av det här slaget. 

Reklamens bilder omger oss och tränger in i våra vardags-
liv som ingen annan ideologi eller religion någonsin gjort i 
västerlandet. Inga budskap är lika allestädes närvarande. I 
andra tider och kulturer har ikonerna varit speglingar av 
den eviga världen. Idag speglar, glamoriserar och rättfärdi-
gar reklamens bilder vad vår kultur värdesätter allra mest. 
De är vår tids ikoner, och budskapet är att konsumtion är 
svaret på en rad stora frågor. Vad är meningen med livet? 
Svar: att tjäna pengar, att leva i ett bekvämt hus och uppleva 
det goda liv som alla de tidsbesparande prylarna och varor-
na visar i annonser och bilder. Vilka är mina problem? Svar: 
min otillfredsställelse, rastlöshet och kraftlöshet beror på att 
jag saknar de här sakerna. Vad är lycka? Svar: jag blir lycklig, 
nöjd med mig själv, omgiven av vänner och attraktiv om jag 
skaffar just den här produkten. Vad är frälsning? Bland an-
nat att vinna på spel, Bingolotto eller hästar, för då kan jag 
befrias från mina nuvarande begränsningar. Vad är frihet? 
Svar: att kunna välja mellan ett maximalt antal varor. Vad är 
framgång? Oftast att ha en finare bil, ett bättre utrustat kök, 
en högre inkomst och häftigare kläder än de flesta. 

LOvar mEr
Konsumtionen är likt religionen förenad med en rad löften. 
Egentligen lovar den mycket mer än religionen, som själv-

förtroende, avkoppling, kärlek, trygghet, makt, naturlig-
het, glädje, status, bekvämlighet, frid, lyckliga familjer, 
vänskap, spänning, hälsa, ungdom, lycka, med mera. Det 
är frestande och lätt att komma med exempel. Så finns ”me-
ningen med livet” på Teknikmagasinet, ”evigheten” (Eter-
nity) i flaskor från Calvin Klein, ”oändligheten” (Infinity) i 
japanska bilar och möjligheten att ”få allt” (have it all) via 
Max Factor eller att ”komma hem” om man besöker Hem-
köp. Listan kunde göras längre. De flesta vet att alla dessa 
storslagna löften är tomma. Därför kan man ibland också 
möta ironisk reklam som liksom blinkar i samförstånd åt 
betraktaren samtidigt som den säljer en vara. Men vanligt-
vis upprepas utfästelserna som om de vore alldeles sanna. 
Och utnötningskriget verkar fungera, för annars skulle stra-
tegierna förändras. Varumarknaden ger oss dagliga visioner 
om hur det goda livet kan se ut.

vi Är vaD vi kOnSumErar
Konsumtionen kan också, likt religionen, bidra till att ska-
pa identitet. Detta är särskilt synligt i en kultur där tidigare 
mönster för hur livet kan levas inte längre är givna. Iden-
titeten är inget fixt och färdigt utan ett pågående projekt 
som individen får fixa på egen hand. Bristen på trovärdiga 
ideologier och övergripande ideal bidrar till att skapa ett va-
kuum. Varumärken och förebilder i det mediala flödet av re-
klam, film och musik levererar därför oväntat mycket bygg-
material till identitetsarbetet. För de varor som saluförs har 
inte längre bara ett bruksvärde, utan ett symbolvärde – de 
signalerar något om bäraren. I mer än tjugofem år har de 
stora företagen jobbat stenhårt på att ladda upp sina varu-
märken så de står för oändligt mycket mer än själva grund-
produkten3. Varorna skall förknippas med vissa livsstilar, 
attityder, värderingar, idéer och utseenden. De har frikopp-
lats från materien och svävar fritt mot högre rymder där de 
talar till det icke-materiella, till våra drömmar och begär, 
vår längtan efter tillhörighet och identitet. Ett uttryck för 
det här är all reklam som ofta inte visar själva produkterna 
utan snarare miljöer och människor som är attraktiva. Och 
logotyperna sitter inte längre på insidan av kläderna utan 
på utsidan och visar på vår stil – ”vi är vad vi konsumerar”. 
För att underlätta kundernas val organiseras också många 
butiker efter varumärken. I konsumtionskulturen har indi-
vider blivit mer medvetna om att de inte bara visar vilka 
de är genom sina kläder, utan också genom sina hem, sina 
möbler, sin inredning, bil och andra aktiviteter. ”Vi är vad 
vi äger”. Forskare talar om att förmågan att iscensätta sig 
själv har blivit en viktig kulturell kompetens idag.

För några år sedan läste jag om en butiksägare som kla-
gade på att han hade många trasiga kläder i sin affär. Folk 
hade börjat gå in och klippa bort krokodilerna – de där La-
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Coste märkena för att sätta dem på sina egna kläder – för de 
symboliserade identiteter och värden som människor ville 
åt. Kevin Roberts, VD på reklambyrån Saatchi & Saatchi, 
vill vidareutveckla vår hängivenhet till varumärken genom 
att tala om ”Lovemarks”. Ett ”Lovemark” är en produkt, 
tjänst eller företeelse till vilket vi känner starka band, något 
som inspirerar till en ”lojalitet bortom allt förnuft”.4 

LivSkÄnSLa 
Konsumtionen kan också, som religionen, skapa starka upp-
levelser. Den kan fungera som en ångestdämpare, värkta-
blett, kick eller allmän förhöjning av livskänslan. En deppig 
dag kan man pigga upp med lite shopping – ”köp dig glad” 
som det stod sprayat på en vägg i Örebro för flera år sedan. 
Som egenvård och terapi är den numera helt etablerad. En 
köpentusiast, en så kallad ”shopaholic”, är egentligen inte 
en prylgalning. Det är inte varorna som är det viktiga, det 
är själva akten. Att välja ut något själv, att väga i handen, 
jämföra med annat och sedan komma till beslut ger helt 
enkelt en känsla av kontroll, närvaro och liv. ”Jag shoppar 
– alltså är jag till.” Forskare menar dessutom att framgångs-
rika produkter och varumärken stimulerar samma regioner 
i hjärnan som religiösa känslor. Men konsumtionen har 
också sina biverkningar i olika former av beroenden som 
börsberoende, spelberoende, matberoende, mediaberoende, 
modeberoende, dataspelsberoende och mycket mer. Alla 
dessa beroenden föder dock behov av ny konsumtion, denna 
gång av botemedel mot beroende.

Med rubriken ”Månglarna tar över templet” 
rapporterades att Caroli kyrka i Malmö 
skulle säljas och bli en del av ett köp-
centrum. Skribenten såg det som 
ett tecken i tiden då kristendomen 
tappar anhängare och konsumtio-
nen går på högvarv.5 Kanske kan 
man skruva samtiden ett varv till 
och fråga om inte konsumtionen 
redan, likt religionen, har sina lo-
kaler, om inte stormarknader och 
gallerior blivit våra nya tempel? De 
är åtminstone, till skillnad från de flesta 
kyrkor, ofta fulla på söndagarna. Möjligen 
har vi ändå svårt att se på dessa miljöer ur en sådan syn-
vinkel. De har blivit en så naturlig del av vår vardag att vi 
inte längre tänker på saken. Kanske är detta i sig ett tecken, 
vissa vanor har blivit så givna att de är osynliga. För väldigt 
många människor tillbringar mycket tid i dessa livsrum, 
somliga familjer hela helgdagar faktiskt. I de nya templen är 
shopping en självklar fritidsaktivitet. Men där erbjuds inte 
bara varor utan även underhållning och olika evenemang 
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som stimulerar fantasin och skapar spänning. Kyrkan stod 
tidigare mitt i byn. Idag dyker den upp i livets marginaler 
för att skänka lite skimmer till viktiga ögonblick i livet, el-
ler när den stora krisen inträffar. Det senare är troligen det 
tydligaste tecknet på att kyrkorna fortfarande förknippas 
med en stabilitet och tröst som marknaden inte kan erbjuda. 

marknaDEnS uTTyDarE
Också konsumtionen har sina ”präster” som arbetar med 
reklam, marknadsföring, finansiell rådgivning och produk-
tion. De är välbetalda och sällan ifrågasatta, för vem vill ha 
en nedgång i ekonomin? Och de som anses kunna tyda den 
nyckfulla marknadens beteenden blir en slags ”profeter” 
som får mycket stor makt. Den tyska tidskriften Der Spiegel 
talar också om att shoppingen har sina ”teologer”, som den 
danske marknadsföringsgurun Martin Lindstrom6. I boken 
Buyology berättar han om hur forskningen tränger allt dju-
pare in i konsumtionshjärnan: ”jag-vill-ha” – knappen finns 
på samma ställe som den religiösa tron. Han har intervjuat 
företrädare för de stora världsreligionerna och identifierat 
vilka stöttepelare som deras tro vilar på. Till slut blev det 
omkring tio grundpelare, exempelvis symboler, hemlighe-
ter, en vision, traditionella berättelser, tydligt definierade 

motståndare och ritualer samt gemenskap. 
Lindstrom menar att detta starkt på-

minner om konsumentmarknaden. 
Stora varumärken värnar om sina 
myter och hemligheter. Man 
kan bara nämna urreceptet på 
Coca Cola eller legenderna om 
hur Microsoft & Co grundades. 
Symbolerna för dessa företag 

är kända i hela världen, liksom 
Shells snäcka, Apples äpple eller 

Googles färgglada bokstäver. Ju star-
kare varumärke, desto mera aktiveras de 

regioner i hjärnan som också stimuleras vid anblicken av 
religiösa bilder, enligt Lindstrom.

Konsumtionen genomsyrar snart sagt varje livsområde. 
Den förändrar också vårt språk. Sedan länge är vi alla ”kun-
der”, vare sig vi besöker vården eller skolan, eller ”varumär-
ken”. Ebba von Sydow föreläste härom året på ett gymna-
sium i Örebro och påminde eleverna om att de verkligen 
måste börja vårda sina varumärken, det vill säga bilden av 
sig själva. Konsumtionen är även global – det är en religion 
som når till jordens yttersta gränser. Ingenstans undgår vi 
dess närvaro. Som en dag 1986, då jag efter en lång och hård 
vandring äntligen tagit mig upp till en avlägsen by i Hima-
laya. Det första jag såg när jag kom över krönet var en stor 
Coca Cola-skylt! Sedan dess har den globala konsumtionen 

exploderat. En starkt växande andel av jordens befolkning 
tillhör en expansiv medelklass som vill ha varor som marke-
rar denna nya identitet. Via internet har hela världen blivit 
en enda stor marknadsplats, där allt är tillgängligt dygnet 
runt. Vi uppmuntras till ständig jakt via auktionssidor och 
prisjämförande webbtjänster. Kanske finns det billigaste ex-
emplaret av senaste iPhone på andra sidan jorden.

I konsumtionens kultur är individen och dess behov den 
givna utgångspunkten. Det visar sig bland annat i synen på 
auktoriteter. Varje enskild människa är idag mer än någon-
sin förut en auktoritet i egen rätt. En viktig orsak är just 
framväxten av konsumtionssamhället, menar flera forskare. 
Marknaden har alltså varit en motor i individualiseringen. 
För som shoppare vänjer vi oss vid att helt suveränt välja och 
vraka bland de varor som erbjuds. Inga högre auktoriteter 
utanför det egna jaget eller de egna behoven kan utmana 
den självklara auktoritet som individen idag har som kon-
sument. Konsumtionens credo är att kunden alltid har rätt. 

kyrkan SOm kOnSumTiOn
Denna sekulära trosbekännelse kan också forma vårt för-
hållande till andliga ting. Det andliga sökande som idag 
är mest populärt utgår egentligen från mönster vi finner i 
konsumtionskulturen. Individen har en självklar auktoritet 
i valet av tankar och tekniker från all världens religioner 
och traditioner. Jakten på personliga sanningar prioriteras, 
i kontrast till de sanningar som kopplas ihop med det pro-
blematiska begreppet religion. De anses inte vara lika an-
vändarvänliga, eftersom de i regel utgår från högre mönster 
och heligheter som utmanar individen. 

Men också i etablerade religioner är shopping en menta-
litet och praktik i tillväxt. Även kyrkans folk har lätt för att 
tänka, tala och handla som konsumenter. Gud framställs 
ofta som en ganska ofarlig leverantör av välmåga, goda 
känslor och omständigheter snarare än universums suve-
räne herre som kan utmana och korrigera människors liv. 
Bibeln blir ofta en manual av uppbyggliga sentenser snarare 
än en bok som vänder upp och ned på världen. Kristna för-
väntar sig också att präster, pastorer, församlingsledningar 
och husgrupper skall leverera de varor man vill ha. Annars 
blir de besvikna konsumenter som drar vidare till andra 
miljöer som verkar erbjuda bättre produkter. Konsumtion 
som religion har övergått till religion som konsumtion.

Finns det några andra tecken i tiden? Åren från millen-
nieskiftet har varit minst sagt motsägelsefulla. Å ena sidan 
stigande inredningsfeber och drömmar om lyx, en hysterisk 
materialism som verkar söka sig ända ner i skolåldrarna. Å 
andra sidan några få signaler om att somliga ändå börjar få 
nog. 2004 skrev vi i NOD om rörelser av unga, både i och 
utanför kyrkorna, som vill verka för global rättvisa.7 Sedan 
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LarS jOHanSSOn

dess har begrepp som ”rättvisemärkt” och ”fairtrade” blivit 
mera etablerade. I kölvattnet av rapporterna om klimatför-
ändringarna har vi också fått en ökad konsumtionskritik. 
Ett av flera exempel är den livliga ”väskdebatten” i Dagens 
nyheter, våren 2007. Den handlade om överkonsumtion, 
och handväskan kom att bli en symbol för begäret efter dyra 
produkter och statussymboler. Debatten startades av Sisela 
Lindblom, författare till den konsumtionskritiska romanen 
De skamlösa.8 Samma år kom Katarina Bjärvall med boken 
Vill ha mer – om barn, tid och konsumtion. Och förra året 
levererade Nina Björk sitt välformulerade inlägg: Lyckliga 
i alla sina dagar. Dessa tecken kan passera 
obemärkta för de flesta som står i en 
vardag där allt är ”business as usual”. 
Men flera omvärldsanalytiker ser ett 
skifte mot mera av konsumtions-
kritik. Valet att minska sin kon-
sumtion, down-shifting, är exem-
pelvis en trend i USA. Under senare 
tid har flera artiklar om ”frivillig 
enkelhet” börjat dyka upp i allmän-
na media i Sverige. Är dessa exempel 
inledningen till en större våg av medve-
tenhet? Ingen vet. Det enda vi vet är att beho-
ven av förändring är stora. Frågan är också hur kristna kan 
förhålla sig till en samtid där konsumtionen närmast blivit 
en religion? Till detta skall jag återkomma i en annan artikel 
i detta nummer av NOD.
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Påverkan som inte 
märks eller ärlighet. 
Pekka Mellergård  
tittar närmare på  
de senaste reklam-
trenderna.

i ETT område med affärs-
lokaler utanför Ann Arbor, 
Michigan, finns en byggnad 

som i folkmun kallas ”Museum of 
Failed Products”. Den innehåller näm-
ligen ett exemplar av varje livsmedels- 
och hygienprodukt som under de se-
naste fyrtio åren dragits tillbaka från 
den amerikanska marknaden på 
grund av av osäljbarhet. Det rör sig 
om mer än 100 000 förpackningar! 
Det avspeglar det faktum att upp 
emot 90 procent av nylanserade ame-
rikanska produkter inte överlever mer 
än någon månad på varuhyllorna. 
Siffrorna är likartade i andra länder, 
med Japan som det land som har de 
mest svårflörtade konsumenterna – 
där misslyckas 97 procent av produkt-
lanseringarna.

Det är kanske inte så underligt att 
många större företag med ljus och lyk-
ta söker efter marknadsföringsexper-
ter med känsla för vad som går hem. 
De som under åren passerat interna-
tionella flygplatser och bokhandlarna 
i taxfreeavdelningen har inte kunnat 

undvika att notera det ständiga flö-
det av nya böcker inom vissa special-
områden. Tematikerna ”ledarskap” 
och ”effektiv marknadsföring” domi-
nerar, och det illustrerar förstås vilka 
yrkeskategorier som flyger mest. Men 
det avspeglar också det faktum att det 
finns en aldrig sinande marknad för 
nya (eller nyförpackade) idéer inom  
de här områdena.

En av de mest eftertraktade och 
framgångsrika reklamexperterna är 
den knappt 40-årige dansken Martin 
Lindstrom. Han tillbringar 300 res-
dagar per år mellan sammanträden 
med företagsjättar på olika kontinen-
ter. År 2009 utsåg Time Magazine  
honom till en av världens hundra mest 
inflytelserika personer. Huvudanled-
ningen var boken Buyology – Truths 
and Lies Why We Buy (Doubleday, 
2008) där Lindstrom analyserade ef-
fekten av olika typer av marknads-
föring med hjälp av neurovetenskap-
liga undersökningsmetoder. 

rakT in i HjÄrnan
Både marknadsföringen av boken 
och själva texten gjorde stora an-
språk: äntligen skulle man på ett defi-
nitivt sätt visa vad som fungerar och 
inte fungerar inom reklambranschen. 
Lindstrom argumenterade för att vi 
står inför en övergång från en reklam-
verksamhet grundad på gissningar 
och magkänsla till ”buyology”, det 
vill säga ett paradigmskifte till ett  
vetenskapligt förhållningssätt, med 

direkt inblick där allt det viktiga sker: 
i människohjärnan! 

Utifrån egna undersökningar av  
över 2000 personer med så kallad  
fMRI (functional Magnetic Reso-
nance Imaging, det vill säga en typ 
av magnetkameraundersökning) eller 
SST (Steady State Topography, det vill 
säga en sorts avancerad EEG-under-
sökning) drog Lindstrom ett antal inte 
alltför uppseendeväckande slutsatser. 
Som det mesta av den här typen av 
överdriven entusiasm för neuroveten-
skapliga undersökningsmetoder blev 
det inte så mycket mer än en tumme 
kvar av det ambitiösa projektet. Men 
Martin Lindstrom lyckades etablera 
begreppet ”neuro-marketing” för en 
bredare publik.

Boken är bitvis irriterande pratsam 
och inte mycket skulle gå förlorat om 
den koncentrerats till en längre tid-
ningsartikel. Men det är svårt att vär-
ja sig för Lindstroms charm och lätt 
att förstå hur han blivit en av världens 
ledande marknadsförare. Han vet hur 
man når fram. Han är emellertid mera 
budbärare än innovatör och det mes-
ta han säger har varit i säck innan det 
kom i påse. 

Begreppet ”neuro-marketing” lan-
serades sex år innan Buyology kom 
ut, av den holländske ekonomiprofes-
sorn Ale Smidts, och själva konceptet 
hade redan under 1990-talet börjat 
utvecklas av bland andra Harvard-
professorn Gerald Zaltman. Grund-
idén är densamma som för subliminal 

buyOLOgy  
– konsten att sälja
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stimulering, det vill säga en stimule-
ring under tröskeln för vad en person 
kan medvetet uppfatta. Den metoden 
började användas i reklambranschen 
redan på 1950-talet, med rötter till-
baka till hypnospraktiker i slutet på 
1800-talet. Men med hjälp av mer  
sofistikerade undersökningsmetoder 
(som fMRI och SST) har det nu blivit 
möjligt att mer effektivt pröva fram 
vilken typ av stimuli som mest effek-
tivt kan påverka en persons under-
medvetna i önskvärd riktning. Man 
får helt enkelt snabbare – och sanno-
likt mer korrekta – svar genom att 
avläsa förändringar i hjärnaktivitet, 

Analysis (Oxford University Press, 
2010) som flaggskepp. En ytterligare 
indikation är att det gigantiska mark-
nadsundersökningsföretaget Niel
sen (34 000 anställda) nyligt köpt in 
NeuroFocus som länge ansetts vara 
det marknadsledande företaget inom 
”neuro-marketing”. 

Min gissning är ändå att ”neuro-
marketing” är ett övergående feno-
men. En anledning är att det framför 
allt handlar om ett diagnostiskt red-
skap, ett sätt att utvärdera effekten av 
olika marknadsföringsmetoder, snara-
re än ett instrument för direkt påver-
kan av köpmönster. Men min gissning 
baseras främst på det faktum att kon-
sumenterna genomskådar även såda-
na här sofistikerade tekniker. Flertalet 
människor uppfattar subliminala bud-
skap och olika typer av produktplace-
ringar som en typ av lurendrejeri, helt 
oberoende av kvaliteten på de varor 
det handlar om. Vi gillar helt enkelt 
inte att bli manipulerade, och det är 
svårare än man kan tro att lyckas med 
det i det långa loppet. Abraham Lin-
colns ord gäller fortfarande: ”You can 
fool all the people some of the time, 
and some of the people all the time, 
but you cannot fool all the people all 
the time”.1

Det finns även signaler från reklam  - 
analytikerna som talar för att inte 
överdriva styrkan hos ”neuro-mar-
keting”. Det har redan gått över fyra 
år sedan Buyology utkom och Lind-
strom har hunnit publicera en ny bok: 
Brandwashed: Tricks Companies Use 
to Manipulate Our Minds and Per
suade Us to Buy (Kogan Page, 2012). 
Det är inte bara titeln (som allude-
rar på ”brain-washed”) som är en di-
rekt kritisk kommentar till den före-
gående boken; med utgångspunkt 
från över tjugo år i reklambranschen 
är boken fylld av exempel på manipu-
lativ marknadsföring. Den som läser 
blir knappast förvånad över att Wall 
Street Journals recensent var mycket 
kritisk. 

Baserat på röster från mer än 2000 
”vanliga personer” formulerar Lind-
strom tio etiska regler för framtidens 
reklambransch. Den första regeln låter 
märkvärdigt bekant: ”Gör inget mot 
andras barn som du inte skulle göra 
mot dina egna och gör inget mot  
konsumenterna som du inte skulle 
göra mot dina närmaste vänner eller  
din familj.” I flera av de andra regler-
na finns betoning på 100-procentig 
transparens och ärlighet, inklusive att 
inte dölja en produkts brister, att tala 
om eventuella bäst-före-datum och att 
vara tydlig avseende miljöpåverkan.

PrODukTEn, kunDEn, vÄrDEna
Martin Lindstrom är en hypertrend-
känslig person. Hans bok både svarar 
mot och ger stöd till de marknadsfö-
ringsanalytiker som menar att vi är på 
väg in i en ny utvecklingsfas inom re-
klambranschen, vad man kallar ”mar-
keting 3.0”. Här är fokus inte längre 
på produkten (som i ”marketing 1.0”) 
eller på kunden (som i ”marketing 
2.0”), utan istället på det man kallar 
”mänskliga värden”. Det var mark-
nadsgurun Philip Kotler som år 2010 
myntade begreppet ”marketing 3.0”  
i en bok med denna titel och med un-
derrubriken ”from products to custo
mers to the human spirit.” Utgångs-
punkten i hans analys var att ”dagens 
konsumenter söker produkter och  
företag som tillfredsställer djupare 
behov av kreativitet, gemenskap och 
idealism”. Budskapet är att dagens 
konsumenter är mer medvetna än nå-
gonsin, vilket han menade bland an-
nat innebär att också företagen behö-
ver vara medvetna om sina produkters 
relation till fattigdom, rättvisa, miljö 
och tänka hållbar utveckling. 

Man kan konstatera att det finns 
likartade tankegångar inom andra 
delar av ekonomisfären, bland ak-
törer som brukar betraktas som lite 
tyngre än reklambranschens företrä-
dare. Samma år som Philip Kotlers 
bok kom ut publicerade den mycket 

snarare än att använda sig av tidigare 
alternativ (frågeformulär eller iakt-
tagelser av beteendeförändringar).

i DET LÅnga LOPPET
Det finns flera tecken på att fenome-
net ”neuro-marketing” är här för att 
stanna. Förra året hölls exempelvis 
det första Neuromarketing World Fo
rum (i Amsterdam, med medverkan av 
bland andra Ale Smidts). Antalet ve-
tenskapliga artiklar med anknytning 
till ämnet ökar och under senare år 
har det kommit flera läroboksliknan-
de publikationer, med den amerikan-
ske neuroforskaren Paul Glimcher’s 
Foundation of Neuroeconomic 

You cannot fool  
all the people 

 
all the time



31  •  NOD 1 – 2013

PEkka mELLErgÅrD

välrenommerade brittiske ekonomen 
Anatole Kaletsky sin bok Capitalism 
4.0: The Birth of a New Economy 
(Bloomsbury, 2010) där han propage-
rar för en mer mänsklig och etiskt an-
svarstagande kapitalism. Samma tan-
kegång om en mer ansvarskännande 
och inkluderande ”kapitalism 4.0” 
har i Sverige tagits upp av bland andra 
SEB-ekonomen Klas Eklund (förfat-
tare till den lärobok som sedan decen-
nier är standard i svensk högskoleut-
bildning, och vid flera regeringsskiften 
tippad som finansminister).2

Vad ska man säga om detta? Är 
”marketing 3.0” mammons ultimata 
triumf, en inväxling av alla värden i 
ett köp och sälj-system? När man ser 
omslaget till Philip Kotlers bok – en 
kundvagn som flyger upp mot himlen, 
ungefär som renässansmålare kunde 
avbilda Jesu himmelsfärd – blir man 
nästan illamående. 

Samtidigt är det svårt att inte bli 
glad om en av planetens mest drivande 
och inflytelserika branscher skulle be-
jaka dimensioner av rättvisa, hållbar-
het och solidaritet med de fattiga. 

Det är bara att hoppas att jag har 
fel i min skepticism. Men visst är det 
svårt att tjäna både Gud och Mam-
mon. Om jag inte minns fel så sa Jesus 
att det är omöjligt.

fOTnOTEr
1  ”Man kan lura alla några gånger, och några alla 

gånger, men man kan inte lura alla alla gånger”.
2  – på DN Debatt 12-01-14.
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Problemet med dagens 
ekonomi är inte att den 
är materiell – utan att den 
överskrider den materi-
ella begränsningen, skriver 
William Cavanaugh. Det 
kristna svaret måste vara 
att vägra att skilja mellan 
skapelse, inkarnation och 
ekonomi.

länge tillväxtdrömmarna håller dem vid liv. Så snart illusio-
nen försvinner, blir magplasket ned i verkligheten mycket 
smärtsam och kan ge upphov till förödande svallvågor. 

Innan jag föreslår hur kristen teologi kan vara av värde, 
är det viktigt att förstå att det rådande ekonomiska paradig-
met är en slags andlighet. Det nuvarande ekonomiska sys-
temet försöker hela tiden övervinna tre slags hinder: Brist, 
risk och behov av tillit. 

EkOnOmi SOm TragEDi
Ekonomer har ansett brist vara det centrala problemet. Till 
den slutsatsen kommer man om man ställer obegränsad ef-
terfrågan mot begränsade tillgångar. För klassiska ekono-
mer kommer ekonomin alltid att vara en slags tragedi efter-
som det aldrig kommer att finnas tillräckligt med resurser 
för att tillfredsställa alla mänskliga önskningar. Det mänsk-
liga begärets – av naturen obegränsade karaktär – tycks all-
tid hämmas av ändliga materiella tillgångar. 

Men utvecklingen av ekonomin i finansiella termer 
(financialisation) kan ses som ett försök att övervinna 
begränsningarna i den materiella världen. Man gör så att 
tillgångarna multipliceras utan någon ökning av verklig 
materiell produktion. Ekonomer har, ända sedan efterkrigs-
tidens kapitalistiska boom planande ut på 1970-talet, va-

TiLLbaka TiLL jOrDEn
Har kriSTna HafT fel när de försökt tolka de 
finansiella kriser som skakat så många ekonomier 
på norra halvklotet genom att hänvisa till den ur-

gamla synden girighet? Knappast. Begär efter materiella 
ting och ett lättsinnigt profiterande har drivit på krisen. Inte 
desto mindre vill jag – utifrån ett kristet perspektiv – argu-
mentera för att det finns en djupare och mera träffande för-
klaring som faktiskt pekar i en annan riktning. 

De finansiella kriserna har inte drivis på av materialismen 
så mycket som av en längtan efter att överskrida materiella 
begränsningar. Med en annan formulering: Betydligt stark-
are än begäret efter ”saker” är begäret efter att överskrida 
begränsningarna i den materiella världen, den mänskliga 
kroppen och att nå bortom själva döden. Det handlar alltså 
om att befria sig från de brister, risker och beroenden som 
kännetecknar ett liv som ändå är förankrat i materien. 

Begäret att överskrida den materiella världens begräns-
ningar märks kanske allra tydligast i de många sätt på vilka 
den globala ekonomin har sökt att frigöra sig från verklig-
heten. Den allmänt förekommande maximala lånefinansie-
ringen är i grunden ett försök att skapa tillgångar ur skuld 
– det vill säga ur tomma intet. Men en sådan tillblivelse ur in-
tet – creatio ex nihilo – är alltigenom byggd på fantasier. Som 
med vilket pyramidspel som helst kan de uppehållas bara så 
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rit oroliga över att tillväxt och lönsamhet har stagnerat på 
grund av överproduktion, det höga oljepriset och de fysiska 
tillväxtbegränsningar som sätts av ekologin. Värdepappers-
handeln blir, som Walden Bello formulerade saken, en ”ut-
rymningsväg”, ett försök att göra pengar ur ingenting när 
den substantiella ekonomin nått sin gräns. Mycket av den 
ekonomiska tillväxten under senare decennier har också 
skett i den finansiella sektorn som sådan. 

Ett av problemen är förstås att detta inte är någon verk-
lig tillväxt. Den skapar visserligen vinster för somliga, men 
egentligen inga nya värden. Vinst bygger i själva verket på 
att komma först in och ut ur spekulativa bubblor som ound-
vikligen kommer att brista, eftersom de består av uppblåsta 
föreställningar snarare än verklighet. 

Vi har fixerat oss vid att ha ekonomisk tillväxt till varje 
pris. En sådan tro på tillväxt är inte bara materialistisk, 
den är också uttryck för en andlig längtan, ett försök att 
nå bortom vårt fördärvliga slaveri under den materiella 
världen, ett sätt att övervinna vår mänskliga sårbarhet och 
våra begränsningar.

SkjuTa riSkEn framför Sig
Vid första påseendet kan man, felaktigt nog, tänka att en 
sådan upptrissad ekonomi skulle bejaka risk och sårbarhet. 
Den kännetecknas förvisso av en viss vårdslöshet och hela 
det finansiella systemet skälver under diverse faror och 
osäkerheter. Men den finansiella krisen skapades av att man 
sköt riskerna framför sig eller pådyvlade någon annan dem. 
Riskminimeringen innebär att man låter någon annan stå 
för riskerna. Inga försök gjordes att, som i andra lånesitua-
tioner, etablera ett förhållande av gemensamt risktagande 
mellan låntagare och långivare. Poängen var i stället att 
få till snabba vinster och sedan kvickt föra över lånen på 
någon annan innan de verkliga riskerna visat sig. 

Systemet baseras alltså på fantasier om osårbarhet, att 
vinster skulle kunna göras riskfria. Regeringar runt om i 
välden har hjälpt till att hålla dessa fantasier vid liv. De-
ras roll i kriserna har varit att dämpa riskerna, att betala 
borgen för dem som varit mest vårdslösa med sina lånade 
pengar och skjuta upp följderna till ett senare tillfälle. Vad 
investerare och konsumenter förväntar sig av sina valda 
poli tiker är att de ska skjuta tanken på framtiden åt sidan 
och i stället fortsätta att belåna den. Att leva på en oviss 
framtid är i grund och botten ett försök att överlista döden. 

Finanskriserna byggde, vill jag mena, inte endast på bris-
tande tillit utan snarare på försöket att göra sig kvitt beho
vet av tillit.

Orsaken till att riskerna med ett lån behövde täckas med 
försäkringar, var att de upprättades mellan parter som sak-

nade grundläggande tillit till varandra. Att lån skulle ha nå-
got med tillitsfulla relationer över tid att göra, är en tanke 
som försvunnit från den nuvarande ekonomiska modellen. 
Man kan, uppriktigt sagt, göra snabbare pengar om man 
gör sig kvitt föreställningar om tillit. Tvärtom, man kan tjä-
na pengar på själva tillitsbristen genom att erbjuda försäk-
ringar till misstrogna parter. Man kan också tjäna pengar 
på andras misslyckanden genom att köpa och sälja tillgodo-
havanden. Det är inte bara överflödigt att tro på den andres 
förmåga att lyckas. Man kan önska, till och med medverka 
till, andras misslyckanden – och tjäna på det. 

Ur en andlig synvinkel är detta ett uttryck för en strävan 
efter frihet i negativ riktning, en frihet från förpliktelser till 
andra. Beroenderelationer som begränsar den mänskliga 
friheten, tillitsfulla samhällen, en ekonomi som begränsas 
till lokal nivå ansikte mot ansikte – allt detta betraktas som 
kvarlevor från tidigare epokers ekonomier och får inte plats 
i samtida ekonomi. 

HiTTiLLS Har jag koncentrerat mig på den senaste kri-
sen för ”värdepappershandeln”. Men de halvgnostiska sät-
ten att vilja överskrida den materiella världens begränsning-
ar har präglat det ekonomiska systemet under stora delar av 
1900-talet.

Konsumismen är beryktad för sin benägenhet att falla 
i farstun för fantasier. Tydligast märks detta i marknads-
föringen av lyxartiklar med hjälp av ”översinnliga» kvalite-
ter som oberoende, status, sexuell hänryckning, ungdomlig-
het och frihet från tvång.

Det moderna amerikanska ”drömhuset” är just vad det 
kallas. Det är inte så mycket ett materiellt föremål som ett 
under som överskrider det materiella. Vatten, värme, luft-
konditionering, kommunikation, nyheter och underhåll-
ning blir en verklighet via en knapptryckning samtidigt som 
enorma kvantiteter avfall försvinner som genom ett troll-
slag. 

De ekologiska konsekvenserna av en sådan livsstil är dol-
da och exkluderade från de priser vi betalar. Varorna bara 
dyker upp på butikshyllorna utan att vi behöver arbeta för 
att producera dem, eller ens veta vilka som producerat dem 
och hur. Globaliseringen har för länge sedan förpassat den 
materiella produktionen från vår åsyn och placerat den i en 
periferi av tacksamma fattiga människor som bara är lyck-
liga över att ha jobb.

Transnationella företag försöker inte bara överskrida det 
lokala genom att dra från plats till plats på jakt efter den 
billigaste arbetskraften och de slappaste miljölagarna. Som 
Naomi Klein påpekat, försöker de gå vidare och koncen-
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trera sig på varumärkesbyggandet medan de överlåter den 
jobbiga kroppsliga tillverkningsprocessen på underleveran-
törer.

Vad har då den kristna tron att säga om detta? Låt mig 
börja med att peka på två grundläggande drag i det kristna 
tänkandet om skapelsen. 

SkaParEnS gODHET
För det första, den materiella verkligheten är god. För det 
andra, den materiella verkligheten är begränsad. Dessa san-
ningar utgår båda från skapelsen. Skapelsen har del i Guds 
godhet därför att skapelsen för sin materiella existens är be-
roende av Gud.  

Om Gud är alltigenom god följer av detta att Guds ska-
pelse också är god. Gud klargör i skapelseberättelsen gång 
på gång att så är fallet. Och likväl, just därför att skapelsen 
är skapad är den inte identisk med Skaparen. Den står på 
andra sidan av det gap som skiljer Skaparen från skapelsen. 
Skaparen och skapelsen befinner sig inte heller på en skala 
av mer eller mindre existens, den senare utgår snarare från 
den förra. 

Av detta följer att den kristna skapelsetron förhåller sig 
till den materiella verkligheten med en djupgående känsla 
av realism och ödmjukhet i medvetande om skapelsens be-
gränsning och beroende. Därför att den också betraktar 
skapelsen som god, finns ingen orsak att försöka överskrida 
verkligheten och förneka människans ställning som en av 
Gud skapad varelse. Detta är något att glädjas åt – inte att 
revoltera emot. 

Ändlighet är inte en betingelse som vi behöver frälsas 
ifrån eftersom skapelsen inte är ett fall bort från Gud. Att 
skapelsen står där vid sidan av Gud är i stället början på ett 
storstilat, stormigt och erotiskt laddat förhållande mellan 
Skaparen och hans skapelse. 

Skapelsen är ingen engångshändelse, utan ett varaktigt 
och intimt upprätthållande av en skapelse som är under 
tillblivelse. Thomas av Aquino betonade väsensskillnaden 
mellan Skapare och skapelse, att Gud inte är ett ting i uni-
versum, utan själva skapelsehändelsen i sig. Av det skälet 
att de inte gör motstridiga anspråk på samma utrymme, 
har Skaparen och hans skapelse ett djupt och intimt förhål-
lande. Därför att Gud oavbrutet måste ge varje skapelse liv, 
och därför att detta är det ”innersta” i allt, menar Aquino 
att ”Gud är i alla ting och samtidigt det innersta i alla ting.” 

Kristna är ofta förvirrade, uttråkade eller likgiltiga in-
för Gamla testamentets upptagenhet med att reglera varje 
sida av israelitiskt liv. Är det verkligen nödvändigt att den 
Heliga skrift berättar hur vi bör handla när en oxe stångar 
en annan oxe (2 Mos 21:35-36) och varför gamar är oätliga 

när det är finfint att äta gräshoppor (3 Mos 11:22)? Vissa 
detaljer här behöver kanske kommenteras ytterligare, men 
den övergripande poängen är ändå denna: Gamla testamen-
tets författare hade en aldrig sviktande känsla för livets ma-
terialitet. Någon åtskillnad mellan andliga och materiella 
åtaganden behövdes inte. 

Det materiella inskränks här inte till ett motsträvigt 
medel för andlig strävan. Samhällets räddning verkställs 
inte heller i någon sorts inre dialog med Gud, utan i ett 
dagligt samspel med den materiella världen. Hela skapelsen 
skall bringas i samklang med Guds vilja.  

Det är som Ellen Davis pekat på i sin fascinerande bok 
Scripture, Culture, and Agriculture: An Agrarian Reading 
of the Bible, att Gamla testamentets lagar – tyvärr en av de 
delar som kristna försummar mest – är menade att skola 
fram en djupt rotad medvetenhet om människans särskilda 
fysiska omgivning. Landet, träden, fåglarna och djuren, allt 
är tänkt att passa in i den harmoniska ordning som Gud 
avsett. 

Det finns ingen åtskillnad mellan andliga och ekonomis-
ka angelägenheter, de bibliska författarna skulle ha betrak-
tat något sådant som urspårat och alltigenom otänkbart. De 
insåg i stället att det fanns en ”andlighet” i alla slags ekono-
miska praktiker, vare sig vi är medvetna om detta eller inte. 

För kristna är den sinnliga enheten från Gud och den ma-
teriella skapelsen bekräftad i Jesus Kristus. Som Karl Barth 
hävdar, tar vi inte vår utgångspunkt i den fysiska världen 
för att därifrån sluta oss till att det måste finnas en skapa-
re. Den materiella världen kan inte på något enkelt sätt tas 
för given. Vissa traditioner betraktar också materien som 
overklig och undermåligt. Barth menar att vår enda möjlig-
het att närma oss den materiella världen är genom Jesus 
Kristus, vars existens försäkrar oss om att Gud inte vill exis-
tera i ensamhet. Med Barths ord, ”Därför att Gud har blivit 
människa, kan skapelsen inte längre betvivlas.”

Här följer Barth den väg som Ireneus valde i sin kon-
trovers med gnostikerna vars pessimism om materien som 
verklig fick dem att upprätta en dualism mellan en ojämför-
lig Gud, Jesu Kristi Gud, som var ansvarig för ett osynligt 
andligt universum och en lägre gud, en demiurg som sam-
manföll med Gamla testamentets Gud och som var ansvarig 
för skapelsen.  

Ireneus ansluter sig tydligt till trossatsen om inkarna-
tionen och bekräftar därigenom enheten mellan Gud – ska-
pelse – Jesu Kristi Gud. Mot en doketisk tendens hos gnos-
tikerna, som inte stod ut med att Jesus Kristus antagit en 
motbjudande fysisk och mänsklig gestalt, hävdar Ireneus att 
Ordet blev kött ”av jordiskt ursprung, genom vilken Han 
hade tagit gestalt, frambärande frälsning till sin eget verk”. 
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Ireneus som länkar skapelsen till frälsningen, understryker 
genast den skapelsens godhet som kom genom Jesus Kristus 
och denna skapelses fullbordan då den ende sanne Guden 
förenas med den materiella skapelsen i inkarnationen.

Om nu den kristna traditionen, från sina judiska rötter 
till sin fullbordan i Jesus Kristus, är materiell, handlar den 
om en mycket annorlunda materialism än den som ibland 
förknippas med moderniteten. Biblisk materialism hävdar 
inte att materien som vi känner den, skulle vara det enda 
som finns, bara att vi är begränsade dödliga materiella va-
relser i tid och rum och därför måste nalkas materien på ett 
ödmjukt sätt.

Modern vetenskaplig materialism hyser för sin del en far-
lig illusion om att allt kan reduceras till blott och bart ma-
teria, och att vetenskapen slutligen kan övervinna alla rent 
materiella begräsningar. Davis kallar detta slags tänkande 
”magiskt”: 

”Trots sin tydligt vetenskapliga förankring i vetenskap 
är denna form av materialism märkligt omedveten om det 
som tycks vara den materiella världens tydligaste och mest 
uppenbara särdrag, nämligen, ändligheten.” 

SkaPELSEn SOm bEgrÄnSning 
Nu är vi framme vid det andra viktiga särdraget i trossat-
sen om skapelsen: den materiella verkligheten är, visserligen 
god, men också ändlig/begränsad. 

Redan från den första utsagan om skapelsen i Första 
Mosebok står det klart att allt som existerar är beroende 

av Gud för sin existens. Människan är placerad i skapel-
seordningen, inte ovanför den, må vara att hon är skapad 
till Guds avbild och därför också tilldelad en unik ställning. 
Människan är skapad till Guds avbild – endast Jesus Kristus 
är Guds avbild och därför skapare, som Paulus brev till för-
samlingen i Kolossai klargör (Kol 1:15-16).

Guds avbild är inte en inneboende egenskap i den mänsk-
liga naturen. Guds avbild i det mänskliga kan skadas eller 
skymmas medan de mänskliga förmågorna består. Uttryck-
et är i stället ett relationellt begrepp – att vara Guds avbild 
betyder att ha en rätt relation med Gud och den övriga ska-
pelsen, att känna Skaparen och oss själva som de skapade 
varelser vi är.  

Som Davis påpekar, handlar relationen inte endast 
om relationen mellan människan och Gud. Människor är 
intrasslade i ett nät av relationer i förhållande till hela den 
skapelse som har sitt ursprung i Gud. Som Dietrich Bon-
hoeffer och många andra har noterat, är dessutom själva 
jorden i 1 Mos 1 en huvudaktör, endast underordnad Gud. 
Guds gåva till människorna att få ”överhöghet” över jor-
dens skapade varelser tas ofta som en intäkt för att ställa sig 
över den som någon som styr och exploaterar. Men jorden 
är Guds jord och inget man får tillägna sig för privat bruk, 
vilket Gud klargör enligt 3 Mos 25:23: ”Jorden får inte säl-
jas för all framtid. Ty landet är mitt och ni är främlingar och 
gäster hos mig.” 

Davis visar hur 1 Mos 2:15 kan översättas ”att tjäna och 
ge akt på” på lustgården. Människan har att skydda och be-

Det finns ingen 
åtskillnad mellan 
andliga och eko-
nomiska ange-

lägenheter
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vara landet och samtidigt ge akt på det (studera det) eftersom 
vår kunskap är begränsad och måste bringas i samklang med 
vår faktiska materiella omgivning för att komma i ett riktigt 
förhållande till jorden och Gud. Som Davis skriver:

”Adam kommer till Eden som beskyddare, med ansvaret 
att bevara de dyrbara ting han själv inte förmått åstadkom
ma; han måste nöja sig med att vara en observatör, med
veten om de begränsningar som är inbyggda i den skapade 
ordningen som något både ofrånkomligt och lämpligt. Den 
bibliska författaren skriver inte under på en fantasi som 
vårt samhälle omfattar som ett ideal – att mänskligt skarp
sinne tar sig an fysiska begränsningar bara i akt och mening 
att övervinna dem.” 

Jordens begränsningar är inte endast en konsekvens av 
fallet, då Adam får veta att jorden är förbannad på grund 
av honom (1 Mos 3:17). Kanske förhåller det sig verkligen 
så att förbannelsen helt enkelt är en konsekvens av Adams 
förnekelse av de begränsningar som följer av att materien är 
verklig. Jorden är i så fall förbannad endast på det sättet att 
Adam vägrar att acceptera sin egen begränsning och plats i 
skapelsen.

Den innersta betydelsen av synd är frestelsen att ”bli som 
Gud” – att söka förneka begränsningarna i den mänskliga 
existensen och överskrida åtskillnaden mellan Skapare och 
skapat. Med andra ord, fallet är inte mänsklighetens ner i 
begränsningar, utan snarare människans vägran att accep-

hänger samman med att utväljas som folk. Att bli förban-
nad är att bli avskuren från Gud och från Guds folk.    

Om synd innebär en vägran att erkänna sitt beroende, så 
är frälsning att församlas till den ömsesidiga omsorg som 
kommer till uttryck i ett samhälle. Pingstens församlande 
är motsatsen till den babyloniska förskingringen. Den inne-
sluter det kristna hoppet, vissheten om att döden inte har 
sista ordet och att vi har del i det eviga livet. Men fräls-
ningen i Kristus betyder inte bara att han övervinner den 
yttersta mänskliga begränsningen, döden. Kristi triumf är 
en korsets triumf och en inbjudan till nytt liv bortom jagets 
död. 

Vetekornet måste falla i jorden och dö för att ha evigt 
liv (Joh 12:24). Att bli räddad av Kristus är att införlivas 
i Kristi lidande kropp. Vi övervinner döden, men endast i 
den utsträckning som det lilla jagets gränser överskrids i 
ett beroende av Gud och andra. Jagets gränser övervinns 
i bejakandet av att vara en del i en kropp där, som Paulus 
säger, ”de ringare delarna bli särskilt ärade, och för att alla 
delarna skulle visa varandra omsorg” (1 Kor 12:25). Eller 
med Thomas Mertons ord: ”Jag växer in i Kristus när jag 
dör i mig själv. Jag börjar att växa in i Kristus när jag kom-
mer till ’slutet’ eller till ’gränsen’ av det som skiljer mig från 
mina medmänniskor.” 

Att tala positivt om gränser – om brist och ömsesidigt 
beroende och delade risker och tillit –betyder inte att man 
är hänvisad till en trasig skapelse och en missunnsam och 
knusslig Gud som man kan skylla på. Jesus har kommit ”för 
att de skulle ha liv, och liv i överflöd” (Joh 10:10). Jesus talar 
om ett överflödande liv i den fårflock för vilken han själv är 
herden. Att leva överflödande betyder inte att avskilja sig 
från relationen till hjorden, herden och landet för att hänge 
sig åt drömmar om frihet från andras omsorg och gränslös 
materiell behovstillfredsställelse utan negativa konsekven-
ser. Överflödande liv betyder att acceptera herdens kärlek 
och att leva i en livgivande relation med hela skapelsen. 

I den meningen måste ’brist’ här ha en annan betydelse 
än vad begreppet har för ekonomerna. I ekonomin hänger 
brist samman med antagandet att det mänskliga begäret 
efter begränsade tillgångar är oändligt. Det problematiska 
med antagandet är inte att tillgångarna är ändliga, utan att 
de mänskliga begären efter sådana tillgångar är oändliga. 
Följden blir att girigheten skrivs in i själva den mänskliga 
naturen samtidigt som det faller ett tragiskt ljus över be-
skrivningen av all ekonomisk aktivitet eftersom den enes be-
gär ofrånkomligen hamnar i konflikt med den andres. 

Brist är ett giltigt antagande förutsatt att det är grun-
dat på erkännandet att tillgångarna är ändliga, inte att 
människans begär efter ändliga tillgångar skulle vara omöj-

tera begränsningen som god. All synd rymmer en strävan 
att komma undan verkligheten. 

Berättelsen om Babels torn fullbordar Första Mose-
bokens redo görelse för konsekvenserna av den mänskliga 
strävan att förneka skapelsens begränsningar. Vad som är 
mest angeläget för våra syften här är på vilket sätt försking-
ringen (av jordens alla folk) är en konsekvens av människans 
försök att göra sig ett namn (1 Mos 11:4). Förskingringen är 
resultatet av den mänskliga vägran att erkänna sitt bero-
ende av Gud, av någon annan. Räddningen av israeliterna 

Girigheten skrivs  
in i själva den  
mänskliga naturen
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ligt att tillfredsställa. Vår uppgift, som Stefan Long uttryck-
te det så fint, är att ”kultivera ett ändligt begär efter ändliga 
tillgångar och ett oändligt begär efter det enda oändligt 
goda – Gud.”  

SkaPELSE, inkarnaTiOn OcH EkOnOmi
När vi praktiserar en ekonomi som omfattar både det gu-
domliga och skapelsens ändlighet måste vi ha något att utgå 
från. Denna utgångspunkt är att vi är komna ur Guds and-
ning och leran på jorden och att detta ger den materiella 
skapelsen en kosmisk innebörd. Vårt arbete kommer att te 
sig som någonting mer än ett instrumentellt förhållande till 
materien, någonting mer än ett medel för att dagdrömma 
oss bort från ett tragiskt, begränsat, ofritt liv som är under-
kastat döden. Det kommer i stället att te sig som ett sätt att 
välsigna den skapelse som Gud gjorde oss till en del av.  

Många har inför den nuvarande ekonomiska krisen gjort 
sig till tolkar för mera statsreglerade marknader. Trots att 
jag erkänner att någon typ av statliga interventioner kan av-
styra några av de värsta avarterna, tror jag ändå inte att vi 
ska sätta särskilt mycket tilltro till att staten kan rädda oss. 
Statens och företagens intressen har blivit alltför samman-
blandade, vi förväntar oss inte ens att staten skall kunna 
tygla företagen. Staten har snarare antagit rollen av polaren 
Pär, en kompis som plockar upp skärvorna när den vårds-
lösa marknaden ställt till det för sig. Folk förväntar sig inte 
att en bundsförvant kommer att försvara dem mot före-
tagens makt och monopolbildningar utan snarare fortsätta 
att skjuta konsekvenserna av en sjuk ekonomi på framtiden.

Wendell Berry har menat att vi inte bör förvänta oss att 
någon annan – stat eller företag – kommer att lösa proble-
met. Har vi inte redan gett dem vår fullmakt att hantera 
nästan hela vår ekonomi och alla våra politiska praktiker? 
Vi har bemyndigat företagen att producera mat, kläder och 
bostäder, och i snabb takt, även att tillhandahålla utbild-
ning, hälsovård, barnomsorg och all slags service som tidi-
gare tillhandhållits av lokalsamhället. 

Lösningarna kommer troligen inte från regeringar och 
företag. Folk måste läka skadorna av den ekonomiska han-
teringen genom att ta ner den på jorden igen och involvera 
lokalsamhället i fördelningen av nyttigheter till gagn för 
samhället. I detta ligger ett erkännande av andra männi-
skor och ett solidariskt risktagande. Det innebär ett tillvara-
tagande av lokala traditioner och kunskaper. Det betyder 
att återgå till möten ansikte-mot-ansikte mellan producen-
ter och konsumenter liksom att uppmuntra alla att ägna sig 
åt trädgårdsskötsel, brödbakning, möbeltillverkning och 
allt sådant. Allt i avsikt att återkoppla till den materiella 
världen och att upphöra att vara passiva konsumenter. 

WiLLiam cavanaugH
Professor vid Center for World Catho-
licism and Intercultural Theology vid 
DePaul University, Chicago. Han har 
författat en rad böcker, bl a Being Con
sumed: Economics and Christian Desire. 

Vi måste upphöra med att ge våra pengar till ett abstrakt 
och destruktivt finansiellt system, och i stället sätta dem i 
arbete i lokalsamhället genom kreditsammanslutningar 
och kooperativ som kan göra realistiska, gemensamma 
överväganden beträffande skulder och risktagande. Kyr  - 
k or kan åtaga sig en ledande roll för att främja dessa solida 
ekonomier genom att stödja lokala utvecklingsprojekt, Fair 
Trade-samarbeten, kreditsammanslutningar, lokalunder-
stödda jordbruksprojekt och andra projekt som diskuteras i 
min bok Being Consumed. 

Ekonomi är inte en separat sfär av livet där religionen 
kommer in bara när folk handlat omoraliskt med sina peng-
ar eller står utan sin försörjning. Tanken att teologi och 
ekonomi skulle vara olika sysslor är en föreställning som 
gångna tiders kristna skulle ha betraktat som direkt bisarr.  

När vi inser att tron på skapelsen och inkarnationen inte 
kan skiljas från ekonomiskt handlande, kan kristna vara 
med och läka den materiella tillvaron. 

Texten är översatt och bearbetad av Lars Johansson och 
Göran Sahlberg.

Tanken att teologi 
och ekonomi skulle 

vara olika sysslor 
skulle betraktas som 

direkt bisarr
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uLrica STigbErg bor i 
Nykvarn ett par mil väster 
om Södertälje tillsammans 

med man och barn. Hon jobbar sedan 
sexton år som präst på Fryshuset i 
Stockholm, men bara deltid. Hon har 
precis kommit ut med boken Om barn 
och livets frågor, som hon hoppas ska 
hjälpa andra till reflektion över livets 
viktiga frågor. Just reflektionen tror 
hon är vägen till ett mer helt liv, men 
så lätt att springa undan. I sommar 
deltar hon i sommarakademin på Öre-
bro Missionsskola.

Du presenteras i inbjudan till som
marakademin som en som vågade 
ett annat liv – vad betyder det? På 
vilket sätt är ditt liv annorlunda?

– Jag har där försökt ställa mig frå-
gan vad det är som är viktigt, vad det 
är jag vill förmedla till mina barn och 
stå för som människa. För mig har de 
här frågorna blivit mer påtagliga ef-
ter fyrtio. Jag märker det bland mina 
vänner också. De frågar sig och nu då, 
vad detta allt? För mig var det början 
på en inre färd. Skrivandet har hjälpt 
mig att lyssna mer inåt och höra rös-
ten som lätt drunknar i bruset om jag 
har för mycket runtomkring mig. Jag 
har blivit väldigt berikad men inte på 
pengar, jag gissar att jag tjänat tio öre 
i timmen om man tänker på de tre år 
det tagit att skriva boken. 

– Jag har tagit mig tid att fråga mig 
vad det egentligen är jag längtar ef-
ter. När jag rusar på fyller jag mig lätt 

med någonting som jag tror jag läng-
tar efter, fast det egentligen är någon-
ting annat. Andlig mognad tar tid. 
Det är skillnad mellan kunskap och 
vishet. Visheten måste växa, den kan 
inte forceras fram. När jag tar mig 
tid att prata med Gud, om jag får ut-
trycka mig på det sättet, så fyller det 
mig på ett annat sätt.

Du och din man bestämde för fle
ra år sedan att leva enklare och 
med mer tid tillsammans med 
barnen, ett stort steg för de fles
ta. Vad fick er att ta det?

– Bland annat var det en kommen-
tar från Pontus, vår äldste son. Jag 
hade en period ett arbete som var väl-
betalt, men som innebar mycket tid 

rEfLEkTiOnEr 
nÄra LivET

Prästen och författaren Ulrica Stigberg har 
tillsammans med sin man gjort ett medvetet 
val att hoppa av konsumtionskarusellen, jobba 
mindre och ägna mer tid åt barnen. Nu har 
hon skrivit en bok om att leva nära livet med 
hjälp av och tillsammans med barnen.
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hemifrån. En kväll sa han, att det 
känns inte som om jag har någon 
mamma längre. Vi hade visserligen 
mycket intäkter, men levde med en 
inre fattigdom. Min största mission 
nu, under den här korta perioden då 
barnen är små, är att göra köttbulle-
mackor och vara hemma när barnen 

kommer från skolan. Så känner min 
man också, vi har tagit ett gemensamt 
beslut hur mycket vi ska jobba. Vi 
upptäckte redan när barnen var små 
att vi kan leva på en heltidslön, om 
vi sparade in på en del. Så vi bestäm-
de oss för att dela och jobba och vara 
hemma på halvtid båda två. 

I en annan artikel i det här num
ret skriver vi om Nina Björks bok 
Lycklig i alla sina dagar. Hon skri
ver där om en politik som har de 
nära relationerna och erfarenhe
ter från dem som utgångspunkt ock
så för ett politiskt tänkande. Vad 
tror du om ett sådant projekt?

– Kulturministern Lena Adelsohn 
Liljeroth tog bland annat upp något 
liknande på releasepartyt till min bok. 
Hon hänvisade till avsnittet där jag 
berättar om att nya undersökningar 
visar på att ju mer inkomster en familj 
har desto mindre tid spenderar de till-
sammans med sina barn. Lena kal- 
lade talet om ”kvalitetstid” för ”bull-
shit” och menade att det inte går att 
dela in tiden så, utan att det helt en-
kelt handlar om att finnas där. Vi vill 
gärna måla in verkligheten i färger 
som inte stämmer. Vi behöver fråga 
oss själva vad som får oss att fatta vis-
sa beslut som till exempel när vi låter 
våra barn börja på dagis när de är ett. 
För vems skull gör vi det? 

– När vårt andra barn som ettåring 
skulle börja på dagis sa faktiskt för-
skolläraren som tog emot oss, att ” jag 
tycker ni ska vara hemma i stället, jag 
kan inte ge ert barn det som han behö-
ver här”. Det fick oss att stanna upp. 
Det handlar ju om politik, om att ta 
beslut. Hela livet är politiskt, precis 
som hela livet är andligt. 

Du jobbar med ungdomar – vad för
söker du förmedla till dem utifrån 
dina erfarenheter för att de inte ska 
gå under av denna konsumtions
logik som styr så mycket av våra liv?

– Jag skriver ett kapitel i boken om 
konsumtion, där utgår jag från ordet 
förundran. Var hittar man förundran 
i livet? Jag tror det är en bra utgångs-
punkt för att finna det som verkligen 
kan betyda något för en. Sen tror jag 
att våra ungdomar behöver förebil-
der. Vid ett tillfälle hade vi en grupp 
på Fryshuset som gjort en vandring 

Vi bestämde oss för att dela
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till Santiago de Compostela, som hade 
gjort stor skillnad i deras liv. En kil-
le sa att ”det här med saker är inte så 
viktigt längre, jag försöker leva så en-
kelt som möjligt. I jul ska ge jag bort 
saker i stället för att be om att få.”  
Ibland måste man visa på förebilder, 
visa på alternativ. För ett tag sen var 
min man och jag med i tv-program-
met Jakten på det perfekta livet. Vi 
var väldigt tveksamma till att vara 
med, men vi ville verkligen visa att det 
går att kliva av – och fortfarande ha 
mat på bordet. 

Vad säger du till de ungdomar som 
inte har råd att hänga med i kom
pisarnas konsumtionstakt?

– Jag är överlag väldigt tveksam 
till att ge människor råd. Jag ställer 
frågor. Den största frågan är den om 
människovärdet, vad det är som gör 
att jag är någon. Det är den viktigaste 
frågan hur gamla vi än är. Vi bär alla 
på denna längtan att få känna att vi är 
viktiga. Kan man hitta den trygghe-
ten på ett annat sätt än genom prylar, 
oavsett om man har mycket eller lite 
pengar? Det är inte så att jag börjar 
predika, ”sälj allt och följ mig”. Ofta 
är det ju så att när man får stanna upp 
och någon annan lyssnar på ens be-
rättelse, får prata till punkt, då hit-
tar man till ett djupare förhållnings-
sätt. Jag tror att reflektionen är vägen 
framåt. 

– Jag citerar Tim Jackson i min 
bok. Han skriver i Välfärd utan till
växt, att ”vi köper saker vi inte be-
höver, för pengar vi inte har, för att 
göra intryck som inte är bestående på 
människor vi inte bryr oss om”. Jag 
tror det ligger mycket i de orden. Jag 
vill komma in på den där grundkäns-
lan när jag möter människor, det som 
Hjalmar Gullberg skriver, att ”Man 
vill bli älskad, i brist därpå beundrad, 
i brist därpå fruktad, i brist därpå av-
skydd och föraktad...” Där är vi alli-
hop, också jag. Det är en inre rädsla 

det handlar om. Att vi inte duger rik-
tigt. Därför är det viktigt att reflekte-
ra över vad det egentligen är vi behö-
ver och var vi kan finna det. 

Men ofta behöver man ju stöta på 
motstånd för att verkligen ta sig tid att 
reflektera, hur bjuder du motstånd?

– Jag tror att livet och själen i sig 
bjuder motstånd. Jag märker att oli-
ka frågor pockar på vid olika skeden 
i livet. Jag hade till exempel inte skri-
vit den här boken jag nu skrivit vid 
trettio fem. Det här andliga motstån-
det , eller längtan, ger sig till känna 
på olika sätt hela tiden. Därför tror 
jag att ställa frågor är ett bra sätt. Jag 
vet inte vad en annan människa bär 

enorm manifestation för något annor-
lunda, som han stått för i sitt liv. Han 
har valt att tro på människor, speciellt 
de som ingen annan tror på. Det har 
han fått mycket kritik för, men sam-
tidigt är det idag så många som säger 
att den här mannen har varit den som 
gjort skillnad i deras liv. För mig är 
det som Anders stod för evangelium, 
att säga till människor att det du gjort 
i ditt liv är ingen höjdare, men jag tror 
du kan bättre än så. Det har format 
min tro starkt och också gjort Frys-
huset till den plats det är. Vilken vär-
me det finns här! brukar människor 
säga som kommer dit första gången. 
Det sker mirakel på Fryshuset varje 
dag, människor som lämnar det de-
struktiva bakom sig när de känner att 
de får vara med.

Många tänker aktivitetshus, men kan 
man i någon mening säga att Fryshu
set är en kyrka eller har likheter med  
en kyrka?

– Det är något jag sagt ända sen 
jag började, att det är den bästa kyr-
ka jag jobbat i. Jag har upplevt att det 
här evangeliet att Jesus finns i mig 
trots den jag är, att människor får nya 
chanser, gestaltas så bra här … Vi 
som kyrkor har livsfrågorna så nära 
till hands och vi har ett språk, men vi 
måste också vara lyhörda för männis-
kors frågor, möta dem där de är. Säger 
jag som just skrivit en bok... Men en 
kvinna jag träffade häromdagen som 
var på väg in i en fyradagars retreat 
sa: Jag tar med din bok in i tystnaden. 
Oj, vilket privilegium, tänkte jag, att 
få vara med där. Nu har jag gjort mitt 
jobb med den här boken, nu börjar 
hennes jobb, hennes reflektion.

magnuS nOrDqviST

Vi som kyrkor 
har livsfrågorna 

så nära till hands 
och vi har ett 
språk, men vi 
måste också  
vara lyhörda

på eller vad hon står i. Jag måste ställa 
nyfikna och förlösande frågor. Jag är 
otroligt försiktig med att försöka ge 
några svar. Jag tror att Gud verkar i 
varje människas liv. 

Fryshuset är ju en annorlunda plats 
på många sätt – skulle du säga att där 
också gestaltas ett annorlunda liv? 

– Det är det som är anledningen till 
att jag jobbat där i sexton år. Fryshu-
sets grundare Anders Carlberg dog i 
januari och jag fick förtroendet att ha 
hand om begravningen. Det blev en 
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Under slutet av 1900-talet fick 
den vetenskap som tidigare  
kallats ”den dystra vetenskapen” 
sin revansch, ”ekonomiskan” tog 
över. Finns det andra, mindre 
dystra sätt, att förstå livsvärden 
och livs världen? Gränsen mellan 
ekonomi och gåva är ofta svår  
att upptäcka – tills de utmanas, 
menar Göran Sahlberg.

Är allt ekonomi? 
arTiSTEn PÅ muSikviDEOn är ett barn som 
imiterar vuxna kollegors gester och manér. De in-
klippta sekvenserna föreställer en frustrerad äls-

karinna och en vacker man som kommer och går. Slutligen 
står  flickans alter ego där, ensam kvar med de otvättade 
sängkläderna och en slutsats:

You can’t have this candy
And keep one foot outside the door, no
And how you only come around
When your life is upside down
And I’m about to blow your cover
So tell me

What’s in it for me
I really gotta know
What’s in it for me1
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re i ekonomiska termer. Det civila samhället tonar fram som 
en ekonomiskt mätbar resurs och en leverantör av tjänster. 

En liknande företeelse i utredningssvenskan är ”human-
kapitalet”. Begreppet används vanligen för att beteckna 
förvärvade egenskaper, i första hand sådana som anses ha 
betydelse för en individs ”ställning på arbetsmarknaden”.6 
Hur detta i sin tur återverkar på synen på utbildning, kun-
skap och bildning har tidigare berörts i ett nummer om 
”macdonaldisering”.7

 Att de ekonomiskt färgade metaforerna också har inva-
derat vardagsspråket kan nog ingen betvivla. I alla fall inte 
så länge invändningen mycket väl kan bli: ”den åsikten kö-
per jag verkligen inte”. Den som med en trött suck konstate-
rar ”till slut handlar allt ändå om ekonomi” snuddar också 
vid en av samtidens minst ifrågasatta metafysiska utsagor 
om vad som räknas som ”verklig verklighet”. Den verklig-
het till vilken vi återvänder efter nattens vila och fritidens 
kulturkonsumtion (spel, film, musik etc). Allt detta som just 
i sin egenskap av ”konsumtion” hela tiden tycks säga samma 
sak: ”till slut är allt en fråga om ekonomi”. Att gränserna 
mellan arbete och fritid blivit allt porösare gör det dessutom 
svårt att hålla liv i en ”verklighet” vid sidan om. System-
världen läcker sitt meningsinnehåll in i ”den lilla”. Till och 
med religionsutövning tenderar i dag att reduceras till något 
privat, ungefär som en dekorativ och lättskött krukväxt för 
hemmabruk. 

I formell mening handlar ekonomi om hur man förstår 
begrepp som behov, resurser och hur dessa ömsesidigt häng-
er ihop (i form av institutioner, flöden och möjliga strategier 
eller ”hushållningar”). Själva begreppet ekonomi kommer 
för övrigt från grekiskans oi´kos (hus) och ne´mo (fördela). 

Historiskt och politiskt har människans ekonomiska ak-
tiviteter tolkats på olika sätt. Under medeltiden handlade 
ekonomi framför allt om att förvalta ett ”gudslån”. Något 
som länge, åtminstone i princip, var oförenligt med att ta 
ränta på utlånat kapital. I den protestantiska världen kom 
dygder som flit och sparsamhet under hand att lägga grun-
den till ett kapital som kunde återinvesteras. De privata 
framgångarna omtolkades till en subtil antydan om utvald-
het och välsignelse. Parallellt med framväxten av en sådan 
individualistisk-protestantisk etik växte det också fram 
synsätt som betraktade ekonomin som en konsekvens av en 
mer eller mindre självreglerande ”naturlig ordning” och/el-
ler som ett uttryck för historiska och politiska maktförhål-
landen. 

”gE nÅgOT av Sig SjÄLv” 
Under tidigt 1900-tal började samtidigt åtskilliga antropo-
loger och sociologer att intressera sig för ekonomiska förhål-
landen i icke-industrialiserade samhällen. Man tyckte sig se 

Välvilligt tolkat ställer den här videon frågor om en flickas/
kvinnas berättigade krav på en jämställd framtid. Illvilligt 
tolkad handlar den om en olustig exploatering av ett bråd-
moget barn i en lätt pedofilt anstruken video. Men mest av 
allt är det ändå en lektion i konsten att räkna vinster mot 
insatser och förhålla sig “beräknande”. 

Vi lever i en beräknande, ekonomisk tidsålder. En alle-
städes närvarande populärkultur reproducerar lydigt allt 
detta. Detta kallas ideologi. Så vad är ekonomi?

EkOnOmErnaS rEvanScH 
Redan 1494 publicerades Summa de arithmetica, geome
tria, proportioni et proportionalita. Boken visade hur man 
kunde analysera och redovisa ekonomin i en verksamhet. 
Författaren var munken Pacioli som gick till eftervärlden 
som bokföringens fader. Trots detta genombrott beskrivs 
ekonomivetenskapen så sent som vid 1800-talets slut av den 
skotske satirikern och 1800-talsfilosofen Thomas Carlyle 
som en ”dyster vetenskap”. Nobels testamente från 1895 
nämner inte heller ekonomi bland de vetenskaper som skall 
belönas. Under 1900-talet skulle ekonomer anklagas för att 
konstruera politiskt betingade idealmodeller, snarare än 
empiriskt prövbara teorier. 

Ekonomernas fullskaliga revansch kom sent. En i dagar-
na publicerad LO-rapport visat hur den ekonomiska makt-
elitens inkomster från slutet av 1970-talet börjar dra ifrån 
den byråkratiska elitens.2 Resultaten stämmer väl överens 
med idéhistorikern Bernt Gustavssons att ekonomerna un-
der 1970-talet intog rollen som första vetenskap.3 Ekonomi 
skulle därmed ha efterträtt ”de hårda” naturvetenskaperna 
– och långt dessförinnan teologin – som dominerande veten-
skap. En hypotes som nog får ytterligare stöd om man tar 
hänsyn till att evolutionära-ekonomiska förklaringsmodel-
ler numera används inom en rad vetenskaper.  

Vetenskaper med hög status har alltid exporterat per-
spektivgivande metaforer till andra, mindre prestigefulla 
vetenskaper. Ett sådant exempel bland många är hur den 
franske sociologen Pierre Bourdieu (1930-2002) använt det 
ekonomiskt färgade begreppet ”kapital”. Med kulturellt ka-
pital menar han till exempel ett ”kultiverat språk” och för-
trogenhet med ”finkultur”. Med socialt kapital till exempel 
familjeband och socialt nätverk.4

EkOnOmin fÄrgar av Sig 
Ekonomiska metaforer har också vandrat in i politiken. Be-
grepp som ”socialt kapital” och ”socialt entreprenörskap” 
dyker numera upp i parlamentariskt material av typen En 
politik för det civila samhället, en statlig utredning som 
kom 2009.5 Fenomen som tidigare skulle ha avhandlats i 
termer som idealitet och folkrörelser diskuteras nu allt ofta-
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att ekonomin i dessa samhällen var invävd i ett utvecklat 
kulturellt normsystem för analysen av hur man hanterade 
gåvor och gengåvor. Detta i kontrast till formella ekonomier 
med köpehandlingar, kontrakt, banker etc i ”civiliserade 
samhällen”. Somliga menade att föreställningen om män-
niskan som en vinstmaximerande rational man borde ligga 
till grund för dessa icke-industrialiserade ekonomier. Andra 
hävdade tvärtom att de måste studeras på sina egna villkor. 
Många av sekelslutets konstnärer och filosofer hade för öv-
rigt betraktat sin egen kultur med solid misstro.

I likhet med sin mera kände släkting, den franske so-
ciologen Émile Durkeim, betraktade Marcel Mauss (1872-
1950) religionen som en sorts totalitet av alla samhälleliga 
relationer. Gåvan kunde uppfattas som en kraftfull mikro-
representation av en hel ”samhällsanda” där givaren och 
mottagaren ingick. I gåvoakten gav givaren – på ett närmast 
magiskt sätt – något av sig själv (”sin själ”) i en gåva med 
kraften att tvinga mottagaren att återgälda den. Om detta 
inte skedde kunde detta få förödande andliga konsekvenser 
för en individ. Allt detta i kontrast till en kontraktskultur 
där ekonomiska transaktioner avförtrollats och blivit oper-
sonliga. Mauss sammanfattade gåvokulturernas etos med 
tre regler: plikten att ge, förpliktelsen att ta emot (och be-
jaka relationen) och förpliktelsen att ge gengåvor (förknip-
pat med heder och ära).8

Andra sociologer och antropologer har sedan dess för-
djupat sig i olika aspekter av gåvoekonomier. Bland annat 
har man fördjupat studiet av hur olika typer av ekonomiska 
sfärer eller värdezoner kan existera mer eller mindre paral-
lellt. Vilka värden som är förknippade med olika sådana zo-
ner (då exempelvis moderns jord inte kan köpas för pengar). 
eller vad som händer när värden från olika zoner trots allt 
börjar utväxlas. Exempel på parallella värdesystem finns i 
många, förmodligen de flesta, kulturer. I GT säljer man till 

exempel inte sin ”förstfödslorätt” för en ”linssoppa” (1 Mos 
25:33-34). Skalden Gustaf Fröding skriver kring sekelskiftet 
18/1900 skamset om hur han gått över gränsen för det bor-
gerliga värdesystemet och köpt sin kärlek för pengar. Det 
storslagna och paradoxala med dikten är dock att han för-
håller sig till det frånvarande, själva drömmen om en annan 
ordning (Eden), som till – en gåva. 

Jag köpte min kärlek för pengar,
för mig var ej annan att få,
sjung vackert, I skorrande strängar,
sjung vackert om kärlek ändå.

Den drömmen, som aldrig besannats,
som dröm var den vacker att få,
för den, som ur Eden förbannats,
är Eden ett Eden ändå.9

Kunskaper om hur olika ekonomiska system samverkar med 
varandra lokalt har fortfarande stor betydelse. Ett exempel 
är när man vill skydda oskattbara naturtillgångar samtidigt 
som noshörningshorn värderas högt på den illegala interna-
tionella marknaden. Ett närliggande exempel är om och hur 
anhörigvård skall lönesättas eller hur man skall se på värdet 
av en medicinsk insats i förhållande till en kort återstående 
livstid. 

Andra forskare och författare, som till exempel kultur-
kritikern och poeten Lewis Hyde (1945), har velat se kul-
turprodukter som litteratur och konst som ”rester” av en 
mera genuin och ursprunglig gåvokultur tätt under ytan av 
ett modernt och genomkommersialiserat samhälle.10 Det 
var till detta, kanske en aning romantiskt präglade synsätt, 
som Niklas Rådström anknöt härom året när den statliga 
kulturutredningen lade fram sin remiss. 

I artikeln ”Konsten som gåva” utvecklar Rådström tan-
ken om konsten som vänder sig till den del av vår varelse 
som inte är något förvärvat utan just en gåva. Rådström 
hävdar att konstens ”gäckande förmåga att undkomma 
marknadens varufetischism är något som ”retat gallfeber på 
nyliberalismens marknadsfundamentalister”. Artikelns udd 
var riktad mot en statlig utredning som han menade inte gav 
intrycket av att ha förstått den radikala skillnaden mellan 
konsten som gåva och konsten som en produkt eller vara. 

Är gÅvan möjLig?
Andra, som sociologen Pierre Bourdieu, har förhållit sig 
mera kritiskt till gåvans möjligheter att göra sig gällande 
utan att reduceras till något annat: Att genast återbörda 
en gåva är i praktiken att avvisa gåvan. Att återbörda i an-
dra former är en form av kommers. Att återbörda samma 
gåva vid ett senare tillfälle har karaktären av ett lån. För att 
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en gåvohandling skall kunna slita sig ur ekonomins grepp 
krävs, menar han, att den återbördas i andra former och vid 
ett senare tillfälle.

Bourdieus landsman, filosofen Jacques Derrida (1930-
2004) ställer kraven på gåvan ännu lite högre. Så snart gå-
van (eller gåvosymbolen) erkänns som en gåva tenderar den 
– att sugas in i en bytesrelation av gengäldanden och mot-
prestationer. Derridas filosofiska lösning är att gåvan – för 
att bevara sin karaktär av gåva – måste förbli anonym, och 
då inte endast för mottagaren utan också för givaren. Ett 
”omänskligt krav” kan tyckas, men ändå filosofiskt tänkbar 
i form av ett slags ”omöjlig möjlighet”. Här tillämpar Der-
rida ett tankemönster som påminner om den s k apofatiska 
teologin (en tradition som försöker undvika ett språk som 
reducerar Gud/det heliga till ett objekt bland andra och som 
attraherat åtskilliga poeter; jämför Fröding ovan).11

givanDETS urkÄLLa 
Derridas ”omöjliga” gåvofilosofi för osökt tanken till den 
bibliskt klingande men omöjliga föresatsen att ”inte låta den 
vänstra handen veta vad den högra gör” (Matt 6:3) eller det 
gudomliga attributet att kunna förlåta och glömma (Heb 
8:12). Derrida behandlar också gåvor och förlåtelse som i 
det närmaste synonyma kategorier. Båda dessa är centrala 
begrepp i kristen teologi och tradition. Båda är också an-
märkningsvärt svåra att ”översätta” till ett samtida ekono-
miskt präglat sätt att tänka. Ingen av dem har något prak-
tiskt bytesvärde. Ingen av dem kan villkoras utan att förlora 
sin mening. En uppgörelse i stil med ”jag förlåter dig om du 
förlåter mig” skulle genast reducera förlåtelsen till en ren 
bytesaffär, köp eller avbetalningsplan – problem som bear-
betats på olika sätt i teologers historia i försök att stava ut 
en teologi om försoning. 

Enligt gängse kristen teologi kan människan slutligen 
och sist endast ge vidare vad som har blivit henne givet. Gud 
som alla goda gåvors urkälla (”alla goda gåvors givare”) har 
status av doktrin i den kristna traditionen. Den franske teo-
logen Marcel Marion är den filosof/teolog som kanske mer 
än någon annan gett uttryck åt en möjlighet att tänka sig 
Gud som själva ”givenheten” bortom den givna (!) verklig-
heten” (och samtidigt ett sätt att undvika att göra Gud till 
ett objekt bland andra objekt). 

Gåvoperspektivet verkar också vara ett fruktbart sätt att 
berika förståelsen av en lång rad religiösa-kristna praktiker. 
Inte minst diakonin har som ideal att vara en ovillkorad fri 
gåva. Ett ”diakonalt förhållningssätt” förutsätts därmed 
vara modellerat efter Guds slösande ”omöjliga” kärlek. 
Ofta knyts i sin tur denna modell till eukaristin, nattvarden 
som i den kristna teologin är ett tecken på Guds ”gratia” 
(jämför ”gratis”). Diakonen är den som för ut bordets gåvor 
till församlingens perifera och avsidestagna. På ett liknande göran SaHLbErg

sätt framställs ”andliga gåvor” i kristen förkunnelse just 
som gåvor (”nådegåvor) som på ett mer eller mindre fördolt 
sätt kommer andra till del. 

grÄnSDragningar
Mot bakgrund av allt detta är det inte svårt att se att ett 
studium av gåvan i ett superekonomiserat samhälle också är 
ett studium i kontrasterande verkligheter.

Förra våren försökte president Obama få sina landsmän 
att förstå att den amerikanska drömmen inte bara bygger 
på ekonomisk individualism utan också har ett betydande 
inslag av gåva. Så här sa Obama vid ett tal på en brandsta-
tion i Virginia: 

If you were successful, somebody along the line gave you 
some help.  There was a great teacher somewhere in your 
life.  Somebody helped to create this unbelievable American 
system that we have that allowed you to thrive.  Somebody 
invested in roads and bridges.  If you’ve got a business – you 
didn’t build that.  Somebody else made that happen. 12 

Amerikanska företagare och nyliberalt sinnade politiker 
gick genast till motangrepp och förklarade att detta var ett 
slag i ansiktet på hårt arbetande amerikaner. 

Redan att föra själva frågan om gåva kan, med andra 
ord, kasta ljus över kontroversiella gränsdragningar mellan 
att byta (köpa/sälja) och att ge och ta emot samhället som 
gåva. Gränserna är ofta osynliga tills de utmanas. 

(I artikeln Sätta gåvor på spel i detta nummer av NOD berät-
tas om ett experiment i gåvogivande.)

fOTnOTEr
1 http://www.youtube.com/watch?v=UXu89o-g_BE.
2  ”LO-rapport Makteliten – klyftorna består” (2013) i serien  

”Maktelitens inkomster”. Landsorganisationen i Sverige. 
3  Gustavsson, Bernt. (2009). Utbildningens förändrade villkor. Lund: Liber. 
4  Bourdieu, Pierre (1997). Kultur och kritik. Bokförlaget Daidalos. 
5  Prop. 2009/10:55.
6  SOU 2004:021. Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? 
7  NOD nr 2, 2011.
8  Mauss, Marcel. (1972). Gåvan. Argos/Palmkronas förlag. 
9  Fröding, Gustaf. ”En kärleksvisa” (i Gralstänk, publ 1898).
10  Hyde, Lewis. (2012). The Gift. How the Creativity Spirit Transform the World. 

Canongate Canons.
11  Derrida, Jaques. (1994). Counterfeit Money. University of Chicago Press. ---- The Gift of Death. (2008). University of Chicago Press.
12  “Roanoke Fire Station #1, Roanoke, Virginia, 2012-07-13”, www.whitehouse.gov
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Bangui, Centralafrikanska 
Republiken, 2012 
En vän, Gere, som jag lärde 

känna för tio år sedan när våra män 
arbetade för ett safariföretag i norra 
delen av landet, ringer från Ndele: 

”Jag håller på och bygger hus men 
jag har inga pengar till tak. Skulle du 
vilja skicka mig reglar för att bygga 
takstolar? Du kan köpa dem i Bangui 
och lämna dem till en bekant som kör 
lastbilar från Bangui till Ndele. Han 
har lovat att lasta dem och ta med 
dem hit.”

Jag svarar lite undvikande att jag 
ska se vad jag kan göra. Hon fortsätter:

”Och sedan måste du tala om hur 
länge du ska vara i Bangui. Kan jag 
skicka något till dig med Doungouss 
när han kommer till er?”

Två veckor senare har jag fortfaran-
de inte lyckats skicka några reglar. Det 
har varit mycket annat på gång och 
jag har inte fått tag på lastbilsmannen. 
Men när jag kommer hem en kväll lig-
ger en påse rostade jordnötter och vän-
tar på mig. Från Gere. Doungouss har 
varit förbi och lämnat dem.

gE mig inga PEngar 
Jag kom till Centralafrikanska Re-
publiken första gången som femår-
ing, och fick redan som barn lära mig 
att hantera ständiga frågor från mina 
afrikanska kompisar om jag inte hade 
något att ge dem. När jag kom till-
baka efter en kort Sverigevistelse var 
första frågan alltid: ”Vad har du med 
dig till mig?” För att undvika frågor-
na försökte jag låstas som att jag inte 
själv ägde så mycket mer än någon an-
nan. Jag var noga med att inte köpa 
nya skor förrän de gamla blivit rejält 

Tänk om det faktiskt 
är så att utväxlandet 
av gåvor och det  
faktum att man vå-
gar ställa sig i tack-
samhetsskuld till  
någon är en väsent-
lig del av en vän-
skap? Emelie Mararv 
skriver om afrikansk 
ekonomi som den 
svåra konsten att 
hantera mänskliga 
relationer. 

”Du måste be mig  
  om saker också!”
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utslitna. Som ung tonåring i den loka-
la ungdomskören bad jag mamma och 
pappa att inte ge mig pengar utan en 
motprestation från min sida. Det skul-
le ofta samlas in pengar till nya in-
strument eller kördräkter och genom 
att be att få arbeta för mina pengar 
kunde jag – tyckte jag själv i alla fall 
– ärligt säga till de andra att jag inte 
hade möjlighet att betala mer än nå-
gon annan.

Men verkligheten kommer alltid 
ifatt. När jag efter min gymnasietid i 
Sverige kom tillbaka till Centralafri-
kanska Republiken fanns inte längre 
några föräldrar att gömma sig bak-
om. Det var ett faktum att jag hade 
enormt mycket större ekonomiska re-
surser än de flesta av mina centralafri-
kanska vänner. Det fanns ingen möj-
lighet att hävda något annat.

Det var i denna veva som jag lärde 
känna Gere. Vi anlände ungefär sam-
tidigt till en safaricamp där hennes 
man var spårare och min gick som lär-
ling för att bli jaktguide. Som nykom-
lingar kände vi oss båda ganska en-
samma och drogs därför till varandra. 
Vänskapen utvecklades och vi fick 
som vana att sitta och prata utanför 
hennes hus till långt fram på kvällar-
na. Det dröjde inte länge förrän även 
hon började be mig om saker. Kun-
de jag köpa henne en gryta? Hennes 
dotter Merveille ville så gärna ha en 
docka, kunde jag ordna det? Det var 
inte utan att jag kände ett styng av be-
svikelse. Skulle alla mina vänskapsre-
lationer i det här landet sluta med att 
jag blev en guldgruva? Fanns det nå-
gon som egentligen brydde sig om mig 
som person eller var det bara mina 
pengar som hägrade?

Men så en dag sa Gere det där som 
fick mig att inse något som jag tidiga-
re inte förstått:

”Men Emelie, du måste ju be mig 
om saker också!”

gÅvOr OcH vÄnSkaP
Det var som om någonting inom mig 
blev helt. För tänk om alla dessa frå-
gor om gåvor och pengar inte alls bara 
haft att göra med att jag är så mycket 
rikare. Tänk om det faktiskt är så att 
utväxlandet av gåvor och det faktum 
att man vågar ställa sig i tacksamhets-
skuld till någon i själva verket är en 
väsentlig del av en vänskap!

Ur ett västerländskt perspektiv kan 
detta kännas främmande. I den väs-
terländska kulturen – i den mån det 
nu går att tala om någon enhetlig väs-
terländsk kultur – hävdar man gärna 
att vänskap och pengar inte ska blan-
das ihop. Var och en ska sköta sin pri-
vatekonomi. Helst ska man inte ens 
tala om den och absolut inte blanda in 
sin familj eller sina vänner.

I Centralafrikanska Republiken 
och i den afrikanska kulturen i stort 
– vilken självklart är lika diversifierad 
som den västerländska – är det svårt 
att hitta något som västerlänningar 
skulle kalla för privatekonomi. Pengar 
och ägodelar kan inte vara strikt pri-
vata, dem delar man. Inte med vem 
som helst, men med dem som tillhör 
ens egen sociala grupp. Det kan vara 
familjen, släkten, församlingen, eller 
nära vänner. Råkar någon i gruppen 
illa ut är det övriga gruppmedlem-
mars plikt att hjälpa. Har någon det 
bättre ställt ekonomiskt, är det dennes 
plikt att fördela tillgångarna mellan 
andra medlemmar i gruppen. Klyftor-
na inom gruppen ska helt enkelt mini-
meras, och alla ska få tillräckligt för 
att uppfylla sina grundläggande be-
hov.

Men det är inte bara den som har 
mest som ska dela med sig. Inom 
gruppen delar man det överflöd man 
har. Jag kanske har pengar att köpa 
reglar till takstolar. Gere har en 
jordnötsodling och kan skicka mig 
jordnötter. Att jämföra gåvornas 
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EmELiE mararv
Har vuxit upp i Sverige och Centralafrikanska Republiken  
och lever idag ”med en fot i varje land”. Arbetar med att 
arrangera viltsafaris och studerar samtidigt på distans vid 
Uppsala Universitet. www.emeliemararv.com

ekonomiska värde är oväsentligt. Det 
viktiga är att vi delar inom gruppen.

kakan för Sig SjÄLv 
Allt detta låter vackert och fint. Men 
när jag studerar det system, som jag 
både är en del av och samtidigt kan 
betrakta utifrån, upptäcker jag att det 
rymmer en märklig paradox. Delan-
det, som kan verka så osjälviskt och 
solidariskt, kan också skapa en totalt 
motsatt reaktion, där människor hit-
tar system för att slippa undan den so-
cialt förväntade, nästan påtvingade 
generositeten, och i hemlighet behåller 
största delen av kakan för sig själv.

Med en annan vän är jag på torget 
och handlar middagsmat. Vi går runt 
mellan marknadsstånden. Diskuterar 
och prutar där det går, fyller korgen. 
Ett halvt kilo ris. Fyrahundra gram 
kött. Ett par skedar jordnötssmör. En 
deciliter olja. Tre lökar. Två buljong-
tärningar. 

Två buljongtärningar kostar 25 
CFA. En hel påse, med hundra bul-
jongtärningar, kostar 750 CFA. Jag 
påpekar detta för vännen. Tänker att 
hon kanske inte reflekterat över att 
styckpriset blir mycket högre när hon 
bara köper några få åt gången. Men 
det har hon.

”Jo, det är klart”, säger hon och 
suckar, ”men jag vet hur det blir. Kö-
per jag en påse dröjer det inte länge 
förrän mina båda svägerskor vet att 
jag har buljong. Och vet de det, så 
kommer de själva låta bli att köpa det. 
Sedan skickar de sina barn på kvällen 
när det är dags att laga mat för att be 
om ett par buljongtärningar.”

”Och du kan inte säga nej?” 
Jag vet redan svaret.
”Nej, det kan jag inte. De är ju  

min familj.” Hon skrattar lite. ”Fast 
ibland gör jag det i alla fall. Jag säger 
faktiskt nej så ofta att mina nära och 
kära säger att jag umgåtts för mycket 

med mbunzu. De säger att ni har för-
stört mig. Så jag försöker göra som 
alla andra och se till att jag ingenting 
har när de kommer och frågar.”

Jag tittar på matvarorna vi handlat 
och tänker att det hon säger är sant.

Senare på kvällen sitter vi och pra-
tar på hennes gård.

”Jag hade en pojkvän,” säger hon. 
”Han var helt besatt av att någon 
skulle lägga beslag på hans pengar. 
Han tyckte att de bara var hans ef-
tersom han hade tjänat dem genom 
eget arbete. Han delade aldrig med sig 
till någon förutom sin bror. Bar all-
tid pengarna med sig och gömde dem 
i madrassen när han skulle sova. Han 
hade dem till och med på sig när han 
skulle ut mitt i natten för att kissa.”

Och jag tänker, att den där pojk-
vännen verkar ha varit en otrevlig 
person. Sedan kommer jag att tän-
ka på pengar som jag har tjänat ge-
nom eget arbete. Dem har jag inte 
med mig när jag kissar, men jag har 
dem på mitt bankkonto. Och jag an-
ser faktiskt att de tillhör mig och att 
jag inte behöver dela med mig om jag 
inte själv vill.

Och som så ofta hamnar jag där 
mitt emellan – och förstår från båda 
hållen.

PEngar OcH rELaTiOnEr 
David Maranz skriver i sin bok Afri
can Friends and Money Matters 
(2001) om skillnaden mellan den 
västerländska och den afrikanska 

kulturen i sättet man förhåller sig till 
pengar och relationer. Han hävdar att 
för afrikaner är delande av pengar och 
materiella resurser en väsentlig del av 
det sociala samspelet med andra män-
niskor. Detta kontrasterar han mot 
hur västerlänningar ofta misstror en 
vänskapsrelation som inkluderar eko-
nomiska eller materiella utbyten.  

Jag skulle vilja formulera det så 
här: I den västerländska kulturen tän-
ker man att ekonomi ska hållas skilt 
från personliga relationer för att det 
inte ska bli för komplicerat. I den afri-
kanska kulturen menar man istället 
att ekonomi och personliga relatio-
ner inte går att skilja på. Det blir vis-
serligen komplicerat men istället för 
att skapa system där man undviker att 
konfronteras med sina medmännis-
kors ekonomiska situation låter man 
den privata ekonomin vara lika synlig 
som andra delar av livet och möjlig för 
andra att lägga sig i.

Har man inga tysta överenskom-
melser om att inte tala om pengar med 
sina vänner, och har man inget förtro-
ende för att staten kommer att ta det 
yttersta ansvaret för en släkting som 
hamnat i knipa, då hamnar man förr 
eller senare i det läget att man måste 
befatta sig, kanske till och med ”lägga 
sig i” sina närståendes privatekonomi. 
Då är det personliga ställningstagan-
den som avgör hur man ska handla, 
och där finns inget facit. 

Det blir komplicerat, men det är en 
komplikation man lär sig att hantera.
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avSikTEn mED vårt gåvo-
projekt var från början peda-
gogiskt. Som lärare i intro-

duktionskursen till teologiska studier 
ville vi demonstrera hur ett visst 
grundperspektiv färgar av sig på 
forskningsproblem, data och tolk-
ningar. Frågan var bara hur vi, redan 
från början, skulle kunna synliggöra 
vad vi menade med perspektiv. Ett 
perspektiv handlar ju inte så mycket 
om vad man ser som hur man ser. 
Med ett judiskt uttryck: ”Ögat ser inte 
sig självt”. 

Alltså: Vilket perspektiv skulle 
vara så avvikande att det förmådde 
skapa en minnesvärd aha-upplevelse 
i förhållande till den ofta slentrian-
mässigt tolkade vardagsverkligheten? 
Helst borde perspektivvalet också ha 
en teologisk anstrykning eftersom 
kursen var en introduktion till teolo-
giska studier.

gÅvOPErSPEkTivET
Vi beslutade att ta vår utgångspunkt i 
begrepp som gåva och gåvorelationer 
som onekligen tillhör nyckelbegrep-
pen i kristen teologi. Genom att an-
vända gåvor i ”fel” miljöer skulle stu-
denterna, om det hela lyckades, kunna 
få en upplevelse av hur ett sådant 

gåvoperspektiv kunde kasta nytt ljus 
över ”verkligheten”. Det var i alla fall 
så vi tänkte.

Utifrån en kort introduktion till 
gåvo perspektivet (se artikeln Är allt 
ekonomi i detta nummer) fick studen-
terna i uppgift att konstruera expe-
rimentsituationer i miljöer av köpa/
sälja-typen. Studenternas förslag var 
onekligen kreativa. En grupp beslutade 
sig för att ställa sig i kassaköer och  
sedan – när man avancerat en bra bit 
– ge bort ”livstid” genom att avstå ett 
fördelaktigt könummer till någon läng-
re bak i kön. Medlemmarna i en annan 
grupp ställde sig på parkeringsplatser 
och erbjöd sig att betala nyanlända  
bilisters parkeringsavgifter. En tredje 
variant var att på förhand – och ano-
nymt – betala för kafégäster som fick 
veta att någon redan betalat för dem. 

Reaktioner och yttranden från 
överrumplade kunder och bilister no-
terades och analyserades tillsammans 
med observationer av egna reaktio-
ner och förhållningssätt. Allt som ver-
kade ha med gåva och gåvorelationen 
att göra samlades i en, för gruppen 
gemensam, databank och sorterades 
slutligen i olika kategorier. I en avslu-
tande diskussion använde studenterna 
en bok av teologen i systematisk teo-
logi, Miroslav Volf, för att tolka sina 
resultat.1

Mötet mellan studenter och folk i 
kaféer, kassaköer, varuhus och parke-
ringsplatser som överraskades av gå-
vor i miljöer där man snarare var in-
ställd på att göra ”rätt för sig”, utlöste 
ett helt litet panorama av förhållnings-
sätt och kommentarer. Studenterna 
var ombedda att notera kön, ålder, för-
hållningssätt, repliker men även sina 
egna förhållningssätt och reaktioner. 
Exemplen här är hämtade från studen-
ternas fältanteckningar 2011.

fÅr jag bETaLa? 
Somliga tog emot gåvan: ”Det var ett 
märkligt erbjudande men ja, om det 
går bra så tar jag emot.”

SÄTTa 
gÅvOr 
PÅ SPEL 
Vad händer när män-
niskor i ekonomiskt 
präglade miljöer er-
bjuds en ”fri gåva”? 
Det har varit utgångs-
punkt för ett projekt 
vid Örebro Teologis-
ka Högskola under de 
senaste två åren. Gö-
ran Sahlberg berättar 
om detta belysande 
experiment.
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Somliga avvisade gåvan: ”Tror du 
jag tar emot från en främling eller? Du 
kan behålla pengarna.” 

I sista hand tycktes gåvan hand-
la om relationen mellan givaren och 
mottagaren. Gåvan fungerade som 
en invit till en annan slags relation än 
som t ex köpare och säljare. Samtidigt 
präglades dessa möten ofta av en ef-
terhängsen misstro: fanns det någon 
hållhake eller krav på en motpresta-
tion? Somliga demonstrerade miss-
tänksamhet och/eller sitt oberoende 
i förhållande till en relation byggd på 
ömsesidig tillit i stället för ekonomiskt 
definierade spelregler. Kluvenheten 
mellan misstro och tillit kom till ut-
tryck i många varianter. I vissa fältan-
teckningar var den mycket påtaglig: 

Vit kvinna runt 45… såg väldigt skep-
tisk ut på väg till automaten... Frågade 
mig varför jag ville betala och sen efter 
min förklaring svarade hon: ”Jaha, ok. 
Men jag har mynt, jag har 5 kronor.” 
Jag svarade ”Jo, jag vet, men det här är 
en gåva, jag kan betala för din biljett.” 
Hon tog emot men såg skeptisk ut un-
der hela processen. Hon släppte aldrig 
spänningen i kroppen och jag lät henne 
ta biljetten själv för jag ville inte tränga 
mig på ännu mer. Hon var fysiskt obe-
kväm med situationen.2

Givaren noterar: Jag tyckte att det 
var synd att hon blev så spänd över in-
teraktionen. Det känns inte som en 
gåva när man gör en annan så obe-
kväm.

Andra tog, till synes mera obekym-
rat, emot gåvan och lät den ibland ”gå 
vidare” t ex genom att ställa i utsikt 
att vara god mot ”någon annan” eller 
– som här – genom att berätta om den 
glada tilldragelsen för en tredje part: 

Vit ung mor runt 30…Hon tackade så 
mycket och när hon hämtade sonen 
från bilen så förklarade hon för sonen 
hur den snälla mannen betalade för 
biljetten. 

Givaren noterar: Det kändes bra 
att få träffa henne och ge en gåva. 
Dels var hon så positivt överraskad 
men just att hon berättade för sin son 
att det finns instanser av nåd och god-
het kändes bra.3

gÅvan SOm rELaTiOn 
I slutet av projektet stod gåvans karak-
tär av bräckligt relationsfenomen i all-
mänhet mycket klar för studenterna. I 
synnerhet när de upptäckte att gåvan i 
varje ögonblick måste ges och tas emot 
med goda avsikter, utan baktanke el-
ler krav på någon form av förtjänst. 
Detta samtidigt som den i varje ögon-
blick hotade att kollapsa och förvandlas 
till ett betalningsmedel därför att nå-
gon av parterna intog ett annat förhåll-
ningssätt. En insikt som förr eller senare 
drabbade de flesta studenter var denna: 
Var inte exempelvis mynten i parke-
ringsautomaterna ”i själva verket” en 
lönsam affär – ett sätt att samla data till 
ett projekt som i sista hand skulle ”beta-
la sig” i form av en godkänd kurs? 

Eller borde man i stället också se 
på studierna ur ett annat perspektiv? 
Kunde ett seminarium inte lika gärna 
ses som en sorts gåvoekonomi där vi 
(både som lärare och studenter) ”sät-
ter våra egna gåvor på spel”? 

Så här reflekterade en av studenter-
na i sin rapport med hänvisning till ett 
samhälle där uppgörelser i termer av 
kalkylerad nytta för det mesta tycks 
tas för given (”kontraktssamhälle”):

Är vi människor kapabla att ge en är-
lig gåva?...(…) Kanske kan gåvotillfäl-
lena, trots sin sällsynthet och relativa 
brist på ärlighet, ändå vara en del av 
våra liv, en vacker del. Kanske kan gå-
van fylla ett högre syfte. Kanske kan 
gåvan ta oss ett steg längre i vår rela-
tion till den Gud som är alla goda gå-
vors givare. Inte minst i vårt samman-
hang som i grunden är uppbyggt kring 
tysta och skrivna överenskommelser 
och avtal. Inte minst i ett kontrakts-
samhälle.4

Så långt teologistudenternas gåvo-
projekt 2011 och 2012. Projektet går 
vidare. 

mELLan yTTErLigHETEr 
Religionsfilosofen Robyn Horner har 
i boken Rethinking God as Gift fram-
hållit att gåvan är förbunden med ge-
nerositet, uppoffringar och någonting 
utöver det vanliga. Men även med att 
– när detta något-utöver-det-vanliga 
visar sig – detta måste förstås och tas 
emot precis så: som en gåva.5

Ett samhälle där generositet, upp-
offringar och en känsla för det oer-
hörda ständigt skulle vara för handen 
skulle utan tvekan förtjäna att kallas  
”Eden” eller ”himlen”. Ett samhälle  
där ingenting av dessa fanns skulle 
lika tveklöst förtjäna att kallas ”hel-
vetet”. 

I vår tillvaro, någonstans emellan 
dessa ytterligheter, kan de avslutande 
raderna i Horners bok vara värda att 
studera närmare: 

Men om det finns goda nyhe-
ter så är det den att vi inte är skyl-
diga Gud någonting, att Gud (är) en 
fri gåva, och att denna gåva, givan-
det som är omöjligt, tänder ett begär. 
Vi kan aldrig veta när Gud ger, eller 
vad Gud ger; vi kan bara tro, kämpa 
med aningar och halvt utsagda ord 
som måste förbli outsagda, att gåvan 
(finns).6

fOTnOTEr
1  Volf, Miroslav. (2006), Free of Charge: Giving 

and Forgiving in a Culture Stripped of Grace. 
Zondervan. 

2  Rapport i FAX-projektet 2011 (kursredovisning).
3  Rapport i FAX-projektet 2011 (fältanteckning).
4  Rapport i FAX-projektet 2011 (fältanteckning). 
5  Horner, Robyn. (2001). Rethinking God As Gift: 

Marion, Derrida and the Limits of Phenomeno
logy. NY: Fordham University Press, s 4. 

6  Ibid, s 247.

göran SaHLbErg
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Girigheten står i centrum för den-
na första artikel av Patrik Hagman 
i en serie om de sju dödssynder-
na. Girigheten gör människan lik 
de pengar hon avgudar – den gör 
henne utbytbar.

kanSkE DET frÄmSTa tecknet på hur utbredd 
girigheten är i vår värld är dess banalitet. Att tala 
om hur girigheten styr vår värld känns så själv-

klart och platt att temat känns uttömt innan man öppnat 
munnen. Men det ligger i sakens natur. När Dante i Den 
gudomliga komedin kommer till helvetets fjärde nivå och 
möter girigbukarna är de involverade i ett slags kamp med 
tunga stenblock som vapen, de får ta spjärn med hela krop-
pen för att rubba dem. Fram och tillbaka knuffar de dessa 
tyngder, utan att uträtta något. När Dante får höra att dessa 
olyckliga själar straffas för girighetens synd tänker han ge-
nast att han med säkerhet kan känna igen någon bland 
dessa förtappade. Men Dantes följeslagare konstaterar torrt 
att det är omöjligt.

Han svarade: ”Där far du vilse. Så
kallsinnigt de betedde sig i livet
att ingen känner dem, när här de gå.

Det är omöjligt att känna igen någon av de giriga, eftersom 
girigheten får alla särdrag att blekna. Den som är girig an-
vänder inte sina rikedomar till något, och blir därför inte 
någon speciell. Den giriga knyter inga band till andra män-
niskor som ger dem personlighet och skiljer en från en an-
nan. Girigheten gör oss tråkiga, det är Dantes insikt. När 
hela livet reduceras till pengar försvinner alla skillnader 
som gör det intressant och vackert. 

Innebär det att vi till girighetens traditionella ”döttrar” 
– svek, lurendrejeri, falskhet, mened, oro, våld och brist på 
medlidande – även bör foga smaklösheten? 

Den kristna traditionen tolkar girighet i grova drag på 
tre sätt. För det första finns det i den tidiga monastiska och 
den medeltida franciskanska traditionen tanken på att det 
är ägodelar som sådana som är problemet. För Evagrios av 
Pontos, den första som talade om girigheten som en i raden 
av frestelser eller laster som så småningom skulle bli de sju 
dödssynderna, är det just detta som är tanken. 

En munk med många ägodelar är som en tungt lastad 
båt som lätt sjunker i stormen. Precis som ett läckande 
fartyg sjunker djupare för varje våg, så drunknar en per
son med många ägodelar under alla bekymmer. Men en 
munk som är fri från ägodelar är som en högt flygande 
örn som dyker ner efter mat närhelst den behöver det. 
(Åtta tankar 3, 3-5)

Den andra tolkningen, som vi finner till exempel hos To-
mas av Aquino, går ut på att det är viljan att ha mera än 
man behöver som är problematisk. Det är enligt Tomas en 
överdriven vilja att ha saker som leder till alla de problem vi 
förknippar med den. Tomas tillhörde dominikanorden och 
det var viktigt för honom att ta avstånd från mera radikala 
franciskaner som skapade oro i kyrkan vid samma tid ge-
nom att hävda att ett liv i Jesu efterföljelse är oförenligt med 
egendom över huvud taget. Tomas tänkte inte så, utan me-
nade att det är när vi vill ha mera än vi behöver som vi drivs 
mot svek, falskhet och våld. 

ÄLSkar möjLigHETEn
Den tredje tolkningen fokuserar på pengarna som sådana, 
det är den tolkningen Dante står för. Girighet på grekiska 
är filargyria, ordagrant kärlek till silver. Enligt denna syn 
är inte pengar som andra saker. Pengar går att omvandla 
till vad som helst, de kan uppfylla vilka drömmar som 
helst, ge makt, njutning, glädje, kunskap. Problemet upp-
står när man älskar silvret mer än de saker det kan ge, eller 
annorlunda uttryckt, när man älskar den potentialitet som 
pengarna representerar högre än något verkligt aktualiserat 
värde. 

Detta är teologiskt viktigt, för enligt kristendomen är 
allt verkligt existerande i sig gott, skapat av Gud och ett ut-

Sju DöDSSynDEr: Girighet

En guD SOm LEvErErar
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tryck för hans kärlek. Så länge man älskar på rätt sätt är det 
ur kristen synvinkel inte fel att älska materiella ting. Men 
att älska pengar, något som i sig inte är något men kan bli 
vad som helst annat, är en form av blasfemi. När vi säger att 
pengar är en gud för människorna handlar det alltså inte 
bara om att pengar betyder alldeles för mycket för dem. Det 
innebär att pengarna verkligen spelar den roll som Gud gör, 

mera att säga om våra konsumtionsvanor, men kanske hell-
re under rubriker som frosseri, avund och fåfänga än girig-
het, faktiskt).

Pengarnas verkliga betydelse i våra liv upptäcker vi om 
vi försöker låta bli att betala ränta och amorteringar på 
våra lån eller låter bli att betala skatt. Även om vi kan låna 
pengar för konsumtion är största delen av de pengar vi lånar 
till för ”livet självt” – en plats för mig och min familj att bo 
på. Och våra skatter går till skydd mot våld och sjukdom 
(bland annat). Detta visar att pengarnas gud inte är en falsk 
gud i meningen att den är påhittad. Vi litar – tror – på att 
våra pengar skall ge oss dessa saker, och i de flesta fall gör 
pengarna också det. Det är så vår värld fungerar. Pengar är 
en gud som levererar.

Hur är detta möjligt? Vi vet varifrån pengar kommer, vi 
vet hur de kommer till. Hur kan något som vi människor 
skapat få en sådan makt?

Pengarnas värde, och deras makt, kommer av att de fång-
ar upp det som kommer att hända i framtiden. En sedel, eller 
en summa pengar på ett konto, är inget annat än ett löfte om 
en betalning i framtiden. Att framtiden är källan till peng-
arnas makt är samtidigt dess svaghet, vilket är det vi ser i 
världsekonomin idag. Pengarnas makt bygger på tron att det 
kommer att finnas lite mera pengar imorgon – pengar som 
behövs för att betala ränta på de lån vi tar idag. Och hit-
tills har det fungerat väl, den totala summan pengar i världen 
har ständigt ökat sedan det moderna bankväsendet uppkom, 
främst genom att del efter del av världen infogas i det eko-
nomiska systemet. Länge handlade detta främst om att nya 
geografiska områden infogades, sedan genom att allt större 
del av våra liv ekonomiserades, genom privatiseringar t ex. 

som källan till allt gott i livet. Gud är den som kan göra det 
potentiella verkligt. Pengar är det enda som kommer nära 
denna kraft. 

Nu kunde man hävda att detta innebär att girighet blir 
ett problem som berör betydligt färre av oss än om vi tol-
kar det som Evagrios eller Tomas. Mycket få älskar pengar 
i Joakim von Anka-meningen, att det är pengarna som så-
dana vi vill ha. Det är ju precis det man kan köpa för pengar 
vi tycker om: prylar, resor, böcker, vänner. 

Men det vore att underskatta pengarnas betydelse för 
hur vi lever våra liv. Den mängd pengar som går in och ut 
ur våra liv i form av kontanter är numera rätt liten, och de 
pengar som cirkulerar på våra bankkonton och förbrukas 
till konsumtion är inte mycket större – det är inte här vi 
ser pengarnas verkliga betydelse i våra liv (det finns förstås 

Visar att pengarnas 
gud inte är en falsk gud
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I den senaste fasen har det nästan bara handlat om att öka 
låntagandet, både hos vanliga människor och hos stater. 

PEnningguDEn Har PrObLEm
Den ekonomiska kris världen befinner sig i beror i grun-
den just på detta: att det inte längre finns något uppenbart 
sätt att öka mängden pengar i världen. Rika länder, som de 
nordeuropeiska, kan ännu låna en del, men för många stora 
ekonomier är gränsen nådd. 

Det innebär att penningguden får allt svårare att upp-
fylla sina löften. Och om vi inte tror på den framtid den ut-
lovar så försvinner pengarnas makt, och med den allt det vi 
förväntar att pengarna skall ge oss, inklusive bostad, hälsa 
och trygghet. 

Det innebär att penningsystemet som sådant är i kris, inte 
om att enskilda valutor som euron eller dollarn har problem. 
Det är inte första gången detta inträffar, tvärtom, det har 
hänt många gånger förr i världens historia. Unikt är förstås 
att det penningsystem vi har idag är globalt. Det som bru-
kar hända är att ekonomin övergår till att fungera genom att 
den som har något som andra behöver själv håller reda på 
skulder och att dessa betalas på vilket sätt det nu är möjligt, 
som hos den lokala handelsmannen eller krögaren för inte 
så länge sedan. Handel är på inget sätt beroende av pengar, 
något som blir tydligt i David Graebers intressanta historik 
över penningväsendet Debt: The First 5000 Years (2011).

Men det innebär inte att penningsystemets kris inte är svår 
för de av oss som satt vår tro till det. I en kultur där girigheten 
– i samtliga de tolkningar jag nämnde ovan – är satt i system 
som vår är det knappast värt att säga att vi skall försöka vara 
mindre giriga. Det torde vara uppenbart för alla. Frågan är 
hur en sådan strävan skulle ta sig uttryck. Att intala sig själv 
att pengar inte är viktiga riskerar att bli ett illusionsbygge där 
vi blir blinda för pengarnas makt över oss.

framtida trygghet, innebär att vi sätter våra liv i penning-
gudens händer. 

För det andra, om vi använder pengar på ett sätt som utra-
derar vår personliga särart innebär det att vi börjar likna de 
osaliga andarna i Dantes vision. Kanske den mera radikala 
betydelsen av tanken på girighet som dödssynd är att det av-
görande är hur vi använder de pengar vi har? Finns det två 
alternativ här? Antingen den kapitalistiska användningen där 
vi använder våra pengar som ”alla andra” gör, konsumera 
de prylar man ”ska” ha, reser dit man ”ska” resa, äter det 
man ”ska” resa och så vidare, och så blir in till oskiljbarhet 
lika alla andra. Det vill säga, en konsumtion där det vi köper 
egentligen inte är sakerna själva, utan löftet om att accepteras 
som en i gemenskapen av goda konsumenter, där alla inbjuds 
att konsumera sig till en unik individualitet som till sist inte 
går att skilja från varje annan unik individualitet. 

guDS SÄnDEbuD
Alternativet skulle då vara ett sätt att använda pengar som 
radikalt knyter oss till konkreta föremål, platser och män-
niskor, så att dessa på allvar blir viktiga för oss. Inte för de 
osynliga värden de kan ge oss (inflytande, status, eller ens 
njutning och nöje) utan som uttryck för den mångfald ska-
pade ting som vår värld är full av. En sådan syn på pengar 
skulle till exempel leda till att vi köper väldigt lite, eftersom 
man knappast kan knyta an till för många föremål på en 
gång och att till exempel byta ut något som blivit gammalt 
och slitet skulle vara mycket smärtsamt. Att ha 25 böcker 
man verkligen lever med i stället för 2500. Att köra sin bil i 
25 år i stället för fem. Och att stanna hemma, på den plats 
där jag hör hemma, i stället för att flacka omkring i jakt på 
det nya och spännande.

Det skulle också visa sig att de flesta av oss har betydligt 
mer pengar än vi verkligen behöver, pengar som vi bäst kan 
använda till att ge dem till någon som behöver den bättre. 
Kristendomen har alltid hävdat, till exempel, att tiggare är 
Guds sändebud till oss bekväma. 

Ett sådant sätt att förhålla sig till pengar, där pengar 
finns till för vårt liv just nu snarare än för att ge oss en fram-
tid, skulle med säkerhet innebära att man skulle bli något av 
en udda typ. 

Ännu ett uttryck för den skapande Gudens storhet och 
skapelsens mångfald. 

Kanske Dantes iakttagelse kan hjälpa oss se skillnaden 
mellan ett liv format av girighet på detta grundläggande 
plan och ett liv som inte är det. För det första, och mest 
uppenbara, att fokusera på pengar som något som skall 
ge framtida trygghet, genom att försöka investera dem till 
maximal avkastning ter sig i detta perspektiv som ren avgu-
dadyrkan. Men också en mildare form, där vi tänker oss att 
genom kloka placeringar i möjligaste mån kunna garantera 

I en kultur där girigheten är satt 
i system är det knappast värt att 
säga att vi ska vara mindre giriga

PaTrik Hagman
Teolog och författare till  
boken Om kristet motstånd.
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Vad betyder ”the greatest story 
ever told” i mötet med den stora 
storyn om global konsumtion? 
Lars Johansson sökte svar och 
återvände med en slags predikan.

för fLEra År sedan såg jag en intervju på tv 
med Naomi Klein. Hennes bok No Logo hade 
oväntat blivit ett manifest för unga människor 

som kände oro över orättvisorna i den globala världshan-
deln. Klein sa att en av de viktigaste vägarna att göra mot-
stånd mot den stora storyn om global konsumtion helt en-
kelt handlade om att berätta historier med annat innehåll. 
På bokens hemsida fanns också tusentals historier från 
människor i hela världen. De bildade andra mönster än rub-
rikerna i stora nyhetsmedia. 

Exemplet blev en utmaning att ta ett steg till och fråga: 
hur kan kristna kontrastberättelser se ut? Evangeliet har ju 
kallats för ”the greatest story ever told”. Kan den berättelsen  
föda en ny syn på livet i ett samhälle där konsumtionen 
närmast blivit en religion. När makthavare manar oss att 
konsumera för att vara goda medborgare, vad betyder det 
för kyrkans folk som också vill vara medborgare i en an-
nan världsordning? Vilka bilder av det goda livet finns i den 
”goda” boken, mitt i ett samhälle som serverar så många 
andra bilder av livets goda? Vad betyder det att följa Kristus 
i en konsumtionskultur där allt är till salu?

I början av den bibliska historien dyker de första män-
niskorna upp i en trädgård. (1 Mos 1:26ff) De är förvaltare, 
och konsumenter av föda från markens örter och trädens 
frukt. Men det finns ett träd mitt i trädgården vars frukt 
de inte får röra. Problemet är att just detta träd är en ”fröjd 
för ögat” och ”härligt”. (1 Mos 3:6) Dessutom finns det en 
listig försäljare (ormen) som lockar med löften om gränslös-
het och gudomlighet. Därför tar de en tugga för mycket. 
Men löftena visar sig vara lurendrejerier. Livet vänds till na-
kenhet, smärta och död. Den första och största olyckan har 
med begär och överkonsumtion att göra. Människorna vill 
vara mer än förvaltare, eller ”have it all”, för att citera rekla-
men för Max Factor. Ända sedan urtiden har vi försökt att 
vara trädgårdens herrar, att likt kunden alltid ha rätt.

Den kristna berättelsen vänder upp och ned på världen 
genom att, för det första, inte placera människan och hen-
nes omedelbara behov och rättigheter i centrum utan Gud. 
Och, för det andra, inte förneka människan och det goda i 
skapelsen, utan genom att avslöja det som förnekar män-

niskan och det goda i skapelsen. Kanske skall den andra 
punkten köras i repris. Det handlar inte om en förnekelse, 
utan ett avslöjande som i sin tur visar på alternativa bilder 
av det goda livet.

aLLT Är gÅvOr
Utgångspunkten formuleras i Psaltaren (Ps 24:1): ”Jorden 
är Herrens med allt den rymmer.” I strikt mening så äger 
vi människor alltså ingenting. ”Allt” tillhör Herren och är 
gåvor ur Skaparens hand som människorna fått att förvalta. 
Den svårsmälta sanningen gäller våra liv, där varje ögon-
blick är en unik gåva. ”Inget andetag är det andra likt”, som 
poeten Jesper Svenbro skriver. Det gäller våra tillgångar, 
som vi ofta förfogar över med en självklar rättighet. Den 
bibliska berättelsen är full av belysande exempel. I Gamla 
testamentet är Gud, gång på gång, tvungen att tala om för 
Israels folk att landet inte är deras, att de inte har självklar 
rätt till det, utan att det är en gåva på grund av hans gär-
ningar och löften. (5 Mos 8:10-18) Och Paulus får kämpa 
med församlingen i Korint. Staden var en verklig metropol i 
medelhavsvärlden. Någon har talat om Korint som en slags 
antik korsning mellan vår tids Las Vegas, Los Angeles och 
New York. Där fanns starkt fokus på materiellt välstånd, 
individuell konkurrens och karriär. Och församlingen be-

Människorna vill vara 
mer än förvaltare,  
eller ”have it all”,  

för att citera reklamen  
för Max Factor

stod av olika fraktioner som inte kunde hålla sams. Till de 
kaxiga korinterna skriver Paulus: ”vad äger du som du inte 
har fått”. (1 Kor 4:7)

Men gåvorna vi tagit emot kan bli till gudar för oss, till 
privata tryggheter och tillgångar som tar vår hela uppmärk-
samhet och kraft. Då blir det skapade och flyktiga något ab-
solut, och det absoluta något relativt, vilket är motsägelse-
fullt, men också korrumperande. Profeten Jeremia talar om 
träden som huggs till stockar, dekoreras med guld och dyr-
kas. (Jer 10:1-16) Men de som tillber dessa ting blir ”fost-
rade av tomheter”, de blir svikna av sina bilder och stående 
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i ”enfald” när nöden kommer. Psalm 115 sjunger om folken 
vars ”gudar är silver och guld, verk av människohänder”. (v 
4) Till slut kommer de att bli som sina gudar, oförmögna att 
tala, se, höra, handla, med mera. (v 5-8) Något händer med 
människan när de skapade gåvorna tar över.

Bibeln talar om detta som avgudadyrkan, något som kyr-
kans folk sällan gör numera. Det låter liksom lite för hårt 
och brutalt, och inte särskilt säljande i tv-sofforna. Ändå 
är det ett av de viktigaste begreppen i den berättelse som 
handlar om kristen identitet. Som troende behöver vi upp-
muntra varandra att relativisera, omvärdera många av de 
värden som dominerar i dagens samhälle. För det verkar ju 
som om någon har flyttat om alla prislappar så att det som 
är verkligt värdefullt blivit billigt och tvärtom, om vi skall 
använda en bild från konsumtionens värld. Den slagfärdige 
engelske författaren G K Chesterton har påpekat en av pa-
radoxerna med sekulariseringen. När människan slutar att 
tillbe Gud, tillber hon inte ingenting, utan snarare vad som 
helst. Där Gud utestängs blir alla ting gudomliga, propor-
tionerna förändras.

Som kristen kan jag bejaka, och ibland beundra, en hel 
del av konsumtionens bilder eftersom de är uttryck för män-
niskans gudagivna och fantastiskt kreativa förmåga. Sam-
tidigt är det ändå så att många av dem dels fungerar som 
avgudabilder och dels gör människan mindre än vad hon 
är. Ribban läggs för lågt. Guds avbilder är kallade till ett ri-
kare liv än det bilderna rymmer. Som kristna kan vi förstås 
bejaka att kläder, möbler, inredning med mera, kan vara 
kreativa uttryck för identitet. Samtidigt ser vi att detta inte 
kan ersätta identiteter som växer ur andra källor, ur tron, 
kallelsen och gemenskapen i familj och församling. 

Du Är vaD Du ÄgEr
Konsumtionens bilder lovar oss hela världen. Men om det 
någonsin funnits en kult som ger stenar istället för bröd, 
så är det denna. Den lovar så mycket, och levererar så lite. 

där bilen, de där kläderna, krämerna och så vidare. Jesus 
varnar för att viljan att vinna hela världen kan leda till en 
förlust av livet, eller ”själen”, som det stod i den gamla över-
sättningen. (Mt 16:26) En av konsekvenserna kan, ironiskt 
nog, illustreras av den kända formuleringen ”du är vad du 
äger”. Människan kan bli en vara bland andra på markna-

Men de som tillber dessa ting 
blir ”fostrade av tomheter”

den, och värderas därefter i termer av tillgångar, säljbarhet, 
och dessvärre, utbytbarhet. I slutändan liknar det en dålig 
affär, vinsten har blivit en förlust. 

Konsumtionens religion vädjar till våra omättliga begär 
med en kraft som aldrig tidigare i historien. De idealiseras 
och uppmuntras, och är en förutsättning för att systemet 
skall fungera. Men eftersom människornas begär är just 
omättliga blir vi heller aldrig riktigt nöjda. I boken Förflu
tenhetens landskap skriver historikern och ständige sekre-
teraren i Svenska Akademin, Peter Englund, att missnöjet är 
en känsla som blev allt vanligare i takt med att marknads-
ekonomin växte fram. Han menar att detta missnöje fak-
tiskt är en viktig del av systemet. För om människor slutade 
med att vara missnöjda med allt från sin sociala position till 
formen på sina näsor, då skulle marknadssystemet förlora 
mycket av sin kraft.

Både Bibeln och traditionen talar om begären, att de le-
der till fångenskap. Redan kyrkofader Cyprianus (200-talet 
e Kr) talade om att de välbeställda på hans tid levde som 
fastkedjade av sina ägodelar. Dessa kedjor lade band på de-
ras mod, begränsade deras omdöme, kvävde deras tro och 
gjorde deras själar förkrympta. De betraktade sig själva 
som ägare, men var själva ägda. De var inte herrar över sina 
ägodelar, utan snarare slavar under dem. Dessa insikter är 
kanske ännu mera aktuella i vår tid, med dess överflöd av 
tillgångar, totala upptagenhet av ekonomiska ting och feb-
riga bevakning av börsen. Den frihet som pengar och ägo-
delar kan ge kan lätt slå över i slaveri eftersom den dels kan 
leda till missriktade beroenden och dels till bekymmer. De 
omättliga begären inriktas ju på sådant som garanterat gör 
oss missnöjda, och därmed i behov av ständigt högre doser 
som i sin tur leder till missnöje.

James Houston liknar detta vid en gradvis nedstigning 
till helvetet. Processen pågår därför att våra begär saboterar 
en djupt liggande längtan efter liv. Begären leder till olika 
former av missbruk och frustrationer, som i sin tur leder till 

Människan kan bli  
en vara bland andra 
på marknaden

Som jag tidigare skrivit, lovar konsumismen mycket mer än 
religionen, som självförtroende, avkoppling, kärlek, trygg-
het, makt, naturlighet, glädje, status, bekvämlighet, frid, 
lyckliga familjer, vänskap, spänning, hälsa, ungdom, lycka 
och så vidare. Förutsättningen är att du och jag köper den 
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fångenskap och förtvivlan.1 Vägen till befrielse ur dessa till-
stånd går via kraften i Kristi uppståndelse, menar Houston. 
Frigörelsen i Kristus tar oss in i ett djupare liv. Människan 
bär i grunden på en obändig längtan, en hunger och törst 
efter liv som gör henne sårbar och utsatt, men också ställer 
henne i en öppenhet mot Gud. Denna längtan är outsläcklig 
och kan bara mötas av Gud själv. Människan är skapad för 
oändligheten, för att rymma Gud. Kyrkofader Augustinus 
skriver: ”Du har skapat oss till dig, o Gud, och vårt hjärta 
är oroligt till dess det finner vila i dig”. Människans verk-
ligt djupa och rättmätiga begär är begäret efter Gud. (Ps 
42:1) Hon utmanas av kallelsen att njuta av Gud, att smaka 
det sanna livet. En stark upptagenhet av det materiella och 
livets goda kan betyda att vi missar det goda livet, den verk-

liga njutningen. Men vi har förvånansvärt lätt för att leva på 
svältransoner och självbedrägerier. 

ingET Ska faTTaS mig 
Det är enkelt att säga att människans enda, verkligt rättmä-
tiga begär är begäret efter Gud, men svårare att tillämpa, 
särskilt i en tid som vår. Men sanningen om människans 
situation är just kallelsen till förtrolig gemenskap och bero-
ende av Gud. Ur sådana förhållanden kan det växa en frihet 
och mättnad, en djupare förtröstan som inte söker sin säkra 
trygghet i ägodelar. Som förvaltare av Guds gåvor uppma-
nas troende att leva i förnöjsamhet. Människorna kommer 
tomhänta in i världen och skall lämna den tomhänta. (1 Tim 
6:7) Vill vi vända upp och ned på världen av idag, och leva 
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ett gott liv, är konkreta övningar i förnöjsamhet något av 
det mest radikala vi kan ägna oss åt. I en het debatt om 
konsumtion härom året talade den skarpa skribenten Nina 
Björk om förnöjsamhetens motstånd: ”En nöjd människa 
är ett hot mot vår ekonomiska och politiska ideologi. Jag 
ska bli den människan.” Att uppleva frihet är att öva sig 

i att avstå, vilket är en viktig erfarenhet under fastetiden 
inför påsken. Detta kan förstås slå över i iskall lagiskhet 
som leder till en stränghet utan glädje eller självgod stolthet. 
I grunden handlar det om att söka stillhet och lyssna till en 
röst som är svår att uppfatta i dagens starka brus. Vad är 
det du och jag verkligen längtar efter? Vad har Gud lagt i 
våra hjärtan? Förnöjsamhet är att vara tillfreds med Guds 
gåvor. I Psalm 23 läser vi: ”Herren är min herde, ingenting 
skall fattas mig.” De urgamla orden är omstörtande för de 
rådande ordningarna.

Vill vi vända upp och ned på världen av idag, och leva 
ett gott liv, är övningar i tacksamhet också mycket radikala 
handlingar. På flera ställen i Nya testamentet uppmuntras vi 
att alltid tacka Gud. (1 Tess 5:18, Ef 5:20) Kanske handlar 
den djupaste teologiska sanningen inte om inkarnationen, 

Det enda som kommer 
att följa oss in i himlen 
är människor
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LarS jOHanSSOn

eller försoningen, eller treenigheten utan om tacksamhe-
ten. Det stora mysteriet är att vi varje sekund tar emot livet 
som gåva ur Guds hand. Ingenting är självklart. Allt skulle 
kunna vara annorlunda. Paulus påminner om att ta emot 
Guds goda gåvor med tacksägelse. (1 Tim 4:4) Konkreta 
övningar i tacksamhet är mycket radikala och omstörtan-
de handlingar i en tid som vår. Att praktisera detta som en 
medveten andlig disciplin kan vara en konstruktiv väg att 
hantera högmod och skeva rättighetstankar, att växa in i en 
tacksamhetens livsstil. Det kan handla om små saker som 
ofta glöms bort, som att tacka Gud för maten, eller för an-
dra gåvor. Och så snart vi ber, talar med eller till varandra, 
påminna om att allt är gåvor.

I förhållande till tingen och tillgångarna i världen ställs 
människan alltså inför valet mellan fångenskap och miss-
nöje eller frihet och förnöjsamhet. I förhållandet till Gud 
och varandra får vi också komma ihåg att konsumtionen är 
ensidig till sin natur, inte ömsesidig. Den utgår från vad som 
går att tjäna, inte tjänande. 

Frågor om pengar och ägodelar är bland de mest laddade 
och tabubelagda ämnena i dagens förkunnelse. För våra 
öron tycks Jesus tala plågsamt mycket om det materiella. 
Faktum är att den enda gången han blev riktigt våldsam var 
när han såg hur templet hade blivit en marknadsplats. Je-
sus mötte annars det mesta med stort lugn, demoner som 
skrek åt honom, religiösa ledare som intrigerade, korkade 
lärjungar som inte verkade förstå vad han talade om. Men 
penningväxlarna och försäljarna lockade fram det vilda i 
Jesus. Han varnar oss för att samla skatter här på jorden 
eftersom det är en så osäker investering, vilket finanskriser 
under senare decennier också visat. Så mycket har varit ren 
luft och tomhet. Han ger oss istället rådet att samla skatter 
i himlen. (Mt 6:19-20) Richard Foster påpekar att det enda 
som kommer att följa oss in i himlen är människor. Ett sätt 
att samla skatter för himlen blir då att ”investera” vår tid 
och våra tillgångar i människors liv. Vill vi vända upp och 
ned på världen och vara inriktade mot framtiden skall vi 
alltså öva oss i att ge. Det avväpnar den makt som Mam-
mon har över allas våra liv och ger ”avkastning” ända in i 
evigheten. 

Behoven i världen är ofattbart stora. Och många försam-
lingar och samfund skär i verksamheten varje år, trots att 
medlemmarna har det bättre ställt än någonsin. Kanske är 
det dags att kyrkans folk ännu mera utmanar varandra att 
visa vilken Gud de verkligen tror på. En bekant frågade för 
några år sedan en man på ett äldreboende: Varför vill du 
inte bli en kristen? Jag blir en troende den dag kristna visar 
att det finns någon annan Gud än Mammon, svarade man-
nen. Orden kan tyckas onödigt hårda och till och med orätt-
visa, med tanke på att kyrkfolket ger betydligt mer än ge-
nomsnittet. Men de har en udd som inte går att undkomma.  

Den store engelske väckelseledaren på 1700-talet, John 
Wesley, rådde medlemmarna att arbeta så mycket de kan, 
spara så mycket de kan och offra så mycket de kan. Med 
tiden märkte han att de lärde sig att arbeta och spara, men 
inte offra. I ett brev från 1750 skriver Wesley att medlem-
marna får det bättre och bättre, att kärleken till ”denna 
världen” ökar, och så slutar han med orden ”jag kan inte 

Våra begär saboterar  
en djupt liggande 

längtan efter liv

förstå hur denna väckelse skall kunna fortsätta”. Han såg 
vad som hände, att de kom till tro, blev skötsamma, fick 
pengar, fick kärlek till pengar, och så småningom förlorade 
sin radikalitet.

För närvarande sträcker sig behovet av radikalitet också 
långt utanför de kristna kretsarna. Planeten jorden reagerar 
med värme på våra handlingar. Berättelsen om lustgården 
handlar också om det här. Människan har sedan urtiden 
velat vara en gränslös herre, snarare än en god förvaltare. 
Och varje resonemang om kristen tro och konsumtion be-
höver egentligen inkludera globala frågor om förvaltarskap 
och hållbar utveckling. I denna text har jag bara velat visa 
på några kontraster mellan den stora storyn om global kon-
sumtion och den kristna berättelsen. Jag har också försökt 
att peka på betydelsen av att omvärdera samtidens värde-
skalor, att öva sig i förnöjsamhet, tacksamhet, givande och 
att upptäcka friheten i att avstå från många av de saker som 
verkar vara ”helt nödvändiga”. Jag erkänner utan omsvep 
att detta inte räcker särskilt långt, att det kan verka ganska 
trivialt i ett globalt perspektiv. Men varje människa behöver 
börja någonstans, och med sig själv. Det är i våra egna vanor 
och liv som vi visar vilken Gud vi verkligen tror på.

fOTnOT
1 James Houston, The Heart´s Desire – Satisfying the Hunger of the Soul, 

Regent College Publishing, 2001.
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Anna Sophia Bonde delar några 
tankar om barn, konsumtion och 
samtidsandan.

SOm förÄLDrar viLL vi förstås att barnen 
ska må bra. När de ändå inte gör det vill vi att de 
ska bli friska så fort som möjligt, inte bara för vår 

egen bekvämlighets skull. Har de feber ger vi dem Alvedon 
så att febern går ner. 

Samtidigt vet vi att feber är kroppens sätt att tala om för 
oss att allt inte står rätt till. Att därför enbart ta bort febern 
gör ju inte barnet friskt, även om det kan må bättre för en 
stund. Kroppen behöver viss tid för att återhämta sig, och 
det gör vi klokt i att acceptera. 

Så ofta söker vi människor en quick fix, något som ska 
återställa normaliteten a.s.a.p. Vi vill bli kvitt det som ska-
ver, värker, molar. Plötsligt framstår det vardagliga liv som 

vi oftast lever som mycket avundsvärt. Det liv vi kanske säl-
lan tackar för, utan tar för givet, och alltsomoftast klagar 
på, för att det är så tråkigt och förutsägbart. Men då, i nö-
dens stund, vill vi gärna tillbaka dit, precis som ett febrigt 
barn.

Det kan vara så att nöden får oss, som få andra saker, att 
begripa hur vidunderligt det är att få leva. Hur den där var-
dagligheten som vi tar för given och klagar på, hur den fak-
tiskt är en present till oss, från Gud. Och att den egentligen 
inte är mer normal än skavet, värken, molandet. Normal i 
betydelsen ”mänsklig rättighet”.

SjukDOmEn SOm TEckEn
Ibland blir ju människan, den vuxne såväl som barnet, bara 
sjuk, liksom oförskyllt. Vi vistas i sammanhang där bakte-
rier och infektioner sprids. Det är liksom en följd av arvsyn-
den. Andra gånger finns det en särskild mottaglighet hos 
oss, som gör oss mindre motståndskraftiga. Baciller liksom 
dras till oss. Det kan vara ett tecken på att det är något dju-

STÅ förförELSEn EmOT
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pare som är fel, en oreda inuti som vi skulle behöva städa 
upp, för att verkligen kunna bli friska. Vilken sort det än är 
kommer det inte att hjälpa, inte i längden, att bara ta bort 
symptomen. 

Som mamma händer det att jag får sitta vid min sons 
sängkant, badda hans panna och lyssna till hans jämrande 
under en hel natt. Allt helande tar tid. Därför förstår jag 
också att Gud sällan använder den där snabba lösningen på 
mina bekymmer som jag hoppats på: det är för min skull! 
Men att han inte omedelbart tar bort besvären betyder inte 
att han inte är där, bredvid mig. Såhär står det i Psaltaren 
31: Jag vill fröjda mig och vara glad över din nåd, att du ser 
till mitt lidande, att du låter dig vårda om min själ i nöden 
och icke överlämnar mig i fiendens hand, utan ställer mina 
fötter på rymlig plats. Att ställa våra fötter på rymlig plats: 
det är vad Gud längtar efter.

Familjens bok om barnsjukdomar är en lättfattlig över-
sikt över de vanligaste åkommorna och deras symptom. 
Hittills har mina barns krämpor hamnat inom dessa kate-
gorier, och de är ju också de vanligaste. Visst finns det extre-
ma och ovanliga sjukdomar, och ovanligt svåra sjukdomar, 
som barn drabbas av, men i de allra flesta fall handlar det 
om något förutsägbart. Vilket naturligtvis inte hindrar att 
det kan vara jobbigt ändå, innan hälsan återvänt. Och det 
är ju säkert en klen tröst för ett barn att höra att tusentals 
barn landet över lider av samma sorts förkylning vid samma 
tillfälle.

uPPSkjuTEn inSikT
Vuxnas andliga åkommor däremot är hur många som helst, 
och ofta utsätts de för feldiagnosticering. Som kristen tror 
jag att varje människa innerst inne söker och längtar efter 
Gud, men att hon många gånger inte förstår detta själv. Hon 
tillbringar därmed sin tid med att leta på fel ställen. Hon 
söker upplevelser, kickar, nya erfarenheter. Hon missbrukar 
makt, pengar, sex, alkohol, för att stilla ett sug som egent-
ligen inte kan stillas av någon annan än Gud själv. Men det 
kan ta lång tid att upptäcka det! Man behöver människor 
runt omkring sig som är bra på att ställa diagnos och man 
behöver ha en inre beredskap för att kunna acceptera di-
agnosen och handla efter den, rikta sitt liv efter den. Och 
det är ju inte bara att finna sig i diagnosen; man måste ju 
dessutom veta vilken medicin sjukdomen kräver och vara 
beredd att underkasta sig den.

Små barn kan spotta ut hostmedicinen och vägra 
nässpray, men vi vuxna är minst lika envisa och uppfin-
ningsrika när det gäller att slippa ifrån mediciner för våra 
inre krämpor. Vi säger: jamen, jag gör ju så gott jag kan. El-
ler: nu ska jag skärpa mig, den här gången SKA det gå. Eller: 
jag vill bestämma själv över mitt liv. Redan Augustinus bad 
ju: Gud, gör mig god, men inte än!

Vi kan förstå, mycket väl, i huvudet att vi behöver Gud 
och att allt som trosbekännelserna berättar om är sant – 
men hjärtat tar alltid längre tid på sig för att ta emot en in-
sikt. Hjärnan kan acceptera fullt ut, men hjärtat kan streta 
emot och liksom säga till sig själv: jamen, det finns ju så 

mycket kvar att upptäcka och göra, så många rus att upp-
leva, framgångar att nå – sedan kan jag börja bry mig om 
det där med Gud. Sedan. Underförstått: när jag ändå blivit 
för gammal för att ha roligt.

Det vi inte tänker på då är att ju längre man låter sjuk-
domen framskrida, utan att medicinera, desto mindre chans 
är det att kroppen ska kunna tillgodogöra sig medicinen, att 
hälsa ska kunna inträda.

 Det är verkligen ett stort bekymmer för kyrkan att så 
många människor uppfattar hennes liv som så – livlöst, så 
fullständigt ointressant. Något man kan begagna sig av 
vid högtidliga tillfällen i familjen men som till vardags inte 
lockar det minsta. Varför har det blivit så? Varför har vi för-
valtat vår erfarenhet av den Uppståndne så dåligt att Han 
snarare framstår som sedan länge avliden och djupt begra-
ven? Eller är det kanske så att medicinen per definition alltid 
i ett visst skede kommer att uppfattas som besk och att vi 
inte kan förvänta oss något annat? Så länge vi lever utan 
Gud så kommer det att krävas visst omak för att ta sig ur 
den tillvaron. Kyrkan praktiserar ju inte längre tvångsan-
slutning, vilket jag tror är riktigt. Vi ställs inför vår Ska-
pare, Frälsare och Livgivare och måste förhålla oss till Ho-
nom, bestämma oss, aktivt, för hur vi ska ha det. Precis som 
vi gör när vi gifter oss. Säga: ja, jag vill satsa på dig och vårt 
liv tillsammans.

TackSam i TEOrin
En liten pojke fyller 4 år. Dagen börjar med uppvaktning på 
sängen av sömndruckna föräldrar och syskon som ännu inte 
förstått hur roligt det är att glädja sig åt andras glädje. Pre-
senter öppnas, man ser en flackande blick som kretsar över 
täcket som vore det en europakarta och födelsedagsbarnet 
en diktator som vill erövra bara ännu ett land, och sedan 
ännu ett. 

Man måste veta vilken medicin 
sjukdomen kräver och vara  

beredd att underkasta sig den
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På dagis är det glass och man får ha krona på huvudet. 
Barnen sjunger. Väl hemma är det födelsedagsbakelser och 
firning med bästa kompisen och därefter favoritmat till mid-
dag, följt av en tårtbit. Dagen till ära har han, förutom att 
leka med de nya leksakerna, dessutom fått se på film. 

Från en moders perspektiv borde det ha varit en bra dag 
för barnet. En sådan man kan tänka tillbaka på, när sedan 
vardagen slår till. Men istället blir det en dag full av frustra-
tion, argt nyckfulla utbrott, ett excellerande i fula ord och ett 
pärlband av små irriterande hyss som var för sig kanske inte 
är så förargliga men som sammantagna leder till att mamma 
och pappa vid dagens slut är glada, i den mån de orkar vara 
glada, över att det är 364 dagar till barnets nästa födelsedag.

Och man inser att den replik man avskydde allra mest 
i sin egen barndom inte är långt borta: varför kan du inte 
vara lite tacksam?!

Samtidigt känner jag igen mig själv i min sons beteende. 
Är inte jag en sådan på vilken Gud slösat både det ena och 
det andra (typ liv, hälsa, familj och vänner) och som ändå 
klagar och pustar och suckar och ojar mig över alla för-
tretligheter som kommer i min väg? Somliga dagar kan jag 
cerebralt registrera: det här borde jag vara tacksam över. 
Ungefär som Woody Allen sa under sitt europabesök med 
jazzorkestern: theoretically, this should be fun for us.

I teorin borde jag vara tacksam över allt det i och runt om-
kring mig som fungerar som det ska, men alltför ofta stan-
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nar det vid just en tankemässig iakttagelse. Den når inte ner 
i hjärtat. Där råder liksom en annan, mer dunkel lag. Där 
beter jag mig ungefär som, ja...ett bortskämt barn. Som inte 
uppför sig och, vad värre är, som inte VILL uppföra sig heller. 

Och detta beror INTE på att jag haft en förfärlig barn-
dom, eller att jag skulle vara mer missgynnad än mina gene-
rationskamrater, eller att jag är deprimerad. Hur trist det än 
är att erkänna det så verkar det inte bättre än att otacksam-
heten tillhör min natur, och att jag måste kämpa mot den.

förSikTiga mED vaD vi önSkar
Denna insikt tycker jag ger en plausibel förklaring till den 
diskrepans som verkar finnas mellan vårt lands materiella 
välstånd och hur medborgarna mår. Materiellt sett så lever vi 
i en enda födelsedag. Vi omges av leksaker, förströelser, un-
derhållning. Om allting kan man säga att det bör vara roligt: 

vi ska vara försiktiga med vad vi önskar oss. För som någon 
sa: det värsta som kan hända en människa är att hon får det 
hon vill.

Vi kan knappast klandra barnen för alla deras materiella 
önskningar, när vi själva är så upptagna av samma slags jakt. 
Kanske borde vi fundera lite mer över förhållandet mellan 
”vinna hela världen” och ”förlora sin själ”. Kanske är det så 
att vi, genom att tillfredsställa alla de där önskningarna som 
ligger på ytan, går miste om den längtan som finns mer på 
djupet, som är mer beständig, som i högre grad skulle till-
fredsställa oss, om vi vågade följa den. Om vi vågade välja 
bort vissa saker, inte för att de nödvändigtvis skulle vara 
”syndiga” eller oförnuftiga men för att de hamnar längre ner 
på prioriteringslistan än det som jag bedömer som allra vikti-
gast. Om det finns många saker som är bra och en sak som är 
bäst, så är det ändå just det bästa vi ska välja.

förför inTE barnEn
1985 skrev den amerikanske medieforskaren Neil Postman 
en bok som skulle komma att bli profetisk, Amusing our
selves to death (på svenska: Underhållning till döds). Den 
iakttar och kritiserar den framväxande tv-kulturen. Post-
man menar att tv-mediet i sig, även om enstaka program 
kan ha en ambitiös vilja, ytterst endast strävar efter en enda 
sak: att vi ska sitta kvar en stund till. Vad vi än tycker om 
detta torde det vara uppenbart att det är mer mödosamt att 
läsa en bok än att se ett tv-program. Därför krävs det, i valet 
mellan de två, en viljeansträngning. Jag måste öva mig i att 
avstå, om jag ska få något annat gjort.

Konsumtionskulturen lär mig att ge efter, för impulser 
och nycker. Har jag till exempel en smart telefon är det lät-
tare att använda den än att låta bli. De principer jag själv 
lever efter kommer jag oundvikligen att föra vidare till bar-
nen. Om jag är intresserad av att mina barn ska kunna be-
vara sin integritet, att de ska kunna leva i världen utan att 
uppslukas av den, förefaller det vara mycket viktigt att öva 
dem i att då och då avstå, från förströelser, godsaker, peng-
ar. Att ge dem verktyg för att stå emot dåligt inflytande, 
göra dem motståndskraftiga. Jag måste sluta låtsas att de 
små besluten inte spelar någon roll. Jag måste sluta låtsas att 
Jesus inte menade vad han sa när han varnade (Mt 18, Mk 9) 
oss vuxna för att förföra barnen. 

anna SOPHia bOnDE 
Präst i Lunds stift, skribent och  
fyrabarnsmor.
.

undervisning och arbete såväl som fritid. Det verkar finnas 
en tyst överenskommelse om att det tillhör de mänskliga rät-
tigheterna att inte behöva ha tråkigt. Men hur mycket vi än 
inreder, hur mycket pengar vi än spenderar på kläder åt oss 
själva och barnen, på god och exotisk mat så verkar det inte 
hjälpa mot depressioner och ätstörningar, sexmissbruk, alko-
holism och apati. Det är liksom inte – för de allra flesta i alla 
fall – där skon klämmer, i materiell fattigdom.

Snarare verkar skavet bero på den många gånger omed-
vetna och därför också oformulerade funderingen: nu när 
jag fått allt det där jag drömde om – varför är jag ändå inte 
lycklig? Istället för att ställa sig den frågan verkar många 
helt enkelt fortsätta på den väg de tidigare slagit in på. All-
tid finns det något som kan bli bättre, snyggare. Men vad 
hjälper det en människa om hennes hem hamnar på bild i 
Sköna hem, om hon samtidigt förlorar sin själ, sin djupaste 
längtan?

Min erfarenhet av familjeliv säger mig att de dagar som 
mest riskerar att bli disharmoniska är just födelsedagarna, 
lördagarna och julafton. Dagar som ska vara extra roliga, 
då man går utanför rutinen och gör det där som man ser 
fram emot resten av veckan/året: ser på tv, äter godis, får 
presenter. Är det så att verkligheten inte ens dessa dagar le-
ver upp till förväntningarna och att det därför är alldeles 
oundvikligt att en besvikelse kommer att inträda? 

Vad säger detta om den mänskliga naturen? Kanske att 

Vad hjälper det en människa 
om hennes hem hamnar på 

bild i Sköna hem?
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Varje dag vill 3 000 reklambud-
skap ha vårt ja. De stora valen i 
livet försvinner bland de banala. 
Finns det i kyrkans väglednings-
tradition hjälp till att göra goda val? 
Mikael Löwegren lyfter fram tio 
goda råd från Ignatius av Loyola. 

 
”jag SEr mina drömmar i teve innan jag drömt 
dem själv”, sjunger vispoeten Stefan Sundström. 
Reklamen finns bokstavligen överallt. Olika siff-

ror cirkulerar, men det är fullt realistiskt att en nordisk stor-
stadsbo idag nås av cirka 3 000 reklambudskap varje dag. 
De omger oss som luften vi andas. Tretusen gånger om da-
gen vill någon få mig att längta efter just deras vara. Tretu-
sen gånger om dagen vill någon att jag ska sluta lyssna efter 
en djupare puls. Tretusen gånger om dagen manipulerar nå-
gon med mina känslor. 

Hur ska en människa kunna hitta sin egen längtan i den-
na värld? Konsumtionssamhället lämnar oss med en gna-
gande känsla av osäkerhet.

Vi går ner till den lokala matbutiken och ställs inför en 
hel hylla med olika flingor. Hur många finns det egentligen? 
Hur många behöver vi? Finns det inget stopp? Friheten att 

välja kan vara svår att skilja från tvånget att välja. Den fatti-
ge har inga val eller valmöjligheter alls, samtidigt som över-
flödet tynger andra och tömmer på energi. Det blir alltför 
lite kraft över till de stora, verkligt viktiga valen. Och detta 
i en situation där det, ofta i valfrihetens namn, läggs större 
och större ansvar på den enskilde medborgaren. När soli-
dariteten långsamt urholkas blir var och en sin egen lyckas 
smed. Den paradoxala konsekvensen blir att vi uttröttade 
oftast gör som de flesta andra.

Ändå finns denna vittring kvar någonstans inom oss. 
Den kan komma som en känsla av att livet pågår någon an-
nanstans; att det här samhället med alla sina valmöjligheter 
oftast bara skrapar på ytan. En röst kallar oss mot djupen: 
”Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd.”1

gEnSvar PÅ guDS gODHET
Ignatius av Loyola mejslade fram sina andliga övningar för 
att hjälpa människor att kunna följa denna inre dragning. 
Ur hans egen erfarenhet slipades det fram en pedagogik som 
visat sig vara tidlös. Många har i denna text från ett svun-
net 1500-tal fått hjälp att kunna välja det som leder till liv.2

Det första Ignatius framhåller är att utgångspunkten 
måste tas i Guds godhet. När Guds kreativa kärlek flödade 
över i skapelsen så drömde han också om oss – var och en. 
Vi är därför skapade med ett syfte: att känna igen och gläd-
jas över Guds godhet i allt skapat, och ge ett allt djupare 
gensvar på denna verklighet. Det är Guds dröm för våra liv.3 

När vi kommer i kontakt med denna dröm kommer vi 
också i kontakt med vår egen djupaste längtan. Det betyder 
att frågan vad jag vill aldrig kan skiljas från frågan om vad 
Gud vill. Det är två sidor av en och samma sak. 

Guds vilja är inte något främmande för mig, utan svarar 
mot mitt eget sannaste jag. Den främsta skolan här är vår 
egen erfarenhet. Det är bara genom att leva livet som vi kan 
lära känna oss själva och Gud. Genom att reflektera över 
det som händer kan vi komma i kontakt med vår egen läng-
tan, börja lyssna efter Guds längtan för mig och låta dem 
komma i dialog med varandra. 

Här finns ett dynamiskt och kreativt samspel mellan 
Gud och mig. Thomas Merton skriver: ”När man dansar i 
Anden är det Gud som för. Själen är partnern som följsamt 
anpassar sig till Guds rytm och steg. Själen för inte, men inte 
heller hänger hon livlös i Guds armar som en trasdocka.”4 
Att dansa pardans med Gud är att lära sig den andliga ur-
skiljningens konst. Det handlar snarare om att öva upp den 
egna inre känsligheten än om att ta order. Vår tid behöver 

DanSa ParDanS mED guD
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– mer än kanske någon tidigare – mogna kristna människor 
som lär sig att följa en inre kompass.

”Urskiljningen är lärjungaskapets hjärtpunkt”, skri-
ver David Lonsdale. ”När vi vandrar som lärjungar ställs 
vi nämligen hela tiden inför nya situationer där vi måste 
komma till klarhet om vad det innebär att vara sanna mot 
evangeliet, Andens ledning och oss själva.”5

Vi kommer inte undan att göra dessa val. Vissa av dem 
är stora och livsavgörande, där vi genom att välja livspart-
ner, utbildning eller jobb tar ut en grundriktning. Men varje 
dag gör vi inom denna ram mindre val som är med och ska-
par det som kommer att bli våra liv. Ur Ignatius av Loyolas 
andliga övningar kan vi destillera fram tio goda råd för att 
kunna göra goda val.

1. vErkLigHETEn Är Din vÄn 
Jesus berättar att himmelriket är som en skatt som ligger 
gömd i en åker.6 Ett sätt att förstå det är att denna åker är 
vårt eget liv. Vi kan därför inte börja söka Gud någon an-
nanstans än i vår egen erfarenhet. Frågan är då inte om Gud 
är närvarande, utan var Gud är närvarande. 

Gud finns med andra ord i verkligheten – och bara i verk-
ligheten. Det första vi måste göra är därför att hela tiden ha 
kontakt med det som faktiskt händer, i vardagslivet och i 
den egna bönen. Som Jesus säger är det sanningen som ska 
göra oss fria.7 Det kan hjälpa oss att vara uppmärksamma 
också på små och till synes oansenliga saker. Evangeliet vi-
sar oss också en Gud som döljer sig på de mest oväntade och 
obetydliga ställen: i ett litet barn i en krubba, i de små och 
svaga, i en avrättad brottsling. 

”Att söka och finna Gud i allt” sammanfattar Ignatius 
sättet att gå till väga. Han har i sitt liv sett en verksam Gud; 
en Gud som anstränger sig, som han till och med säger. I och 
genom allt skapat arbetar Kristus för att leda oss in i livets 
fullhet och fullborda Guds rike. Vi har framför allt att ur-
skilja vad det är som sker och låta oss ledas mot livets djup. 

Urskiljningen som ett sätt att leva bildar grunden för det 
som brukar kallas ”Reflektion över dagen”, ”Tillbakablick 
på dagen” eller, i Norge, ”Dagsrevyen”. Ofta används också 
det latinska namnet ”Examen”. Det är en enkel övning som 
spelade stor roll för Ignatius själv, där vi helt enkelt på kväl-
len i bön blickar tillbaka på den dag som gått. När vi låter 
dagen komma tillbaka till oss är det med frågan: på vilket 
sätt har Kristus kommit mig till mötes i det som hänt idag? 
Och vilket gensvar gav jag på hans närvaro? 

Eftersmaken av dagens händelser – det våra känslor be-
rättar – har då alltid något att säga oss. Vi ska inte alltid 
följa känslorna, men vi ska lära känna dem och lyssna till 
dem. Ignatius talar om att se på ”början, mitten och slu-
tet”.8 Det vill säga: vad är det jag känner, varför gör jag det, 

vart leder det mig – och vill jag gå i den riktningen? Att på 
detta sätt reflektera över den egna erfarenheten hjälper oss 
att urskilja det som hela tiden finns där: Guds närvaro och 
ledning i det som sker. 

2. rÄTT Timing
Att lära sig rätt timing är en viktig del av vår urskiljning: 
varken agera förhastat eller dra ut på beslut i onödan. I vårt 
höghastighetssamhälle med sina snabba ryck är det ofta bra 
att bromsa lite när vi får en impuls (inifrån) eller en förfrågan 
(utifrån). Kan det vänta till morgondagen räcker det ofta för 
att vi ska få lite mer distans. Behöver jag verkligen den här 
saken just nu? Vill jag verkligen svara ja på den här frågan? 

Vad gäller större frågor är det ofta först över en viss tid 
som vi kan se mönster och sammanhang i det som händer. 
Vi måste försöka sträva efter att ta den tid vi behöver innan 
det klarnar för oss. I bästa fall har vi tid på oss att pröva 
eftersmaken, men en del beslut måste ändå fattas tämligen 
omgående. Då kan det vara särskilt viktigt att skapa sig i 
varje fall en viss betänketid. Och ofta kan vi, om vi bestäm-
mer oss för det, medvetet använda de tidsfickor som för det 
mesta ändå finns för att nå en större klarhet.

Sådan tidspress vi inte råder över får vi hantera med vis-
het. Detsamma gäller frustrerande förseningar som ligger 
utanför vår kontroll. Vi måste även här acceptera verklighe-
ten sådan den är och agera utifrån det som är, inte det som 
borde vara. Vid större beslut kan det ibland vara klokt att 
bryta ner besluten i delbeslut och ha en realistisk tidsplan 
för dem. Det finns naturligtvis också tillfällen då vi däremot 
måste ta ett enda stort steg. 

3. PraTa mED Dina vÄnnEr
Goda vänner är en gåva att vårda. Det står om Jesus att han 
var fylld av nåd och sanning.9 Förhoppningsvis har vi någon 
i vår närhet som har något av detta i sig: som kan säga oss 
sanningen på ett kärleksfullt sätt. 

Att lägga fram sina tankar och planer för kloka vänner 
är ett sätt att kompensera mina egna ensidigheter. De ser 
ofta saker som jag själv är blind för, såväl svagheter som 
möjligheter. De vill oss väl och kan hjälpa oss att se vad som 
är det bästa för oss. 

Undviker vi att berätta om våra planer för någon annan 
kan det tyda på att vi någonstans inte är övertygade om att 
det vi är på väg att göra är rätt. Som Jesus säger: ”Den som 

Att söka och finna Gud i allt
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gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset, för att 
hans gärningar inte skall avslöjas.”10 Goda vänner kan stäl-
la de kritiska frågorna. Rätt fråga i rätt tid hjälper oss fram-
åt. Även om beslutet till sist alltid är mitt eget, så lyssnar den 
kloke därför noga till vännernas råd och synpunkter.

4. LySSna mED HELa DiTT jag
Att vara människa är att vara rikt utrustad. För att hitta rätt 
i det långa loppet behöver vi lära oss att använda hela vår 
kapacitet: både förnuftet och intuitionen. Båda sidor av vårt 
väsen behöver komma till tals och finnas med i de val vi gör. 

När Ignatius ger konkreta råd om hur man gör för att 
fatta beslut, kan man förenklat tala om två kriterier: vad ger 
mer frukt och vad skänker större frid? Det är två frågor som 

beslut kan vi försöka komma i kontakt med våra djupare 
önskningar genom ett par enkla andliga övningar. Vi kan 
tänka oss att en människa kommer och söker vårt råd i sam-
ma ärende: vad skulle jag ha svarat henne? Alternativt kan vi 
föreställa oss att vi på vår ålderdom blickar tillbaka på vårt 
liv: vad vill jag då se att jag valde? En sista variant är att se 
mig själv på domens dag: vad önskar jag då att jag hade valt? 

Vi tenderar att välja metod beroende på hur vi är fun-
tade. En del av oss är mer känslostyrda och andra mer ana-
lytiska när vi ska göra ett val. Men i praktiken behövs båda 
aspekterna i alla beslutsprocesser. Det kan därför vara klokt 
för den mer känslostyrda att tvinga sig själv att tänka till, 
medan den alltför logiske bör uppmuntras att också koppla 
in känslolivet. Ignatius valspråk talar om att leva ”till Guds 
större ära”. Sök hela tiden efter den något större trösten, och 
den något större frukten, även om det är aldrig så lite. 

Det som blir synligt får vi föra ett samtal med Jesus om. 
Han är vår vän som vill lyssna, ställa frågor och ge svar. 
Hela processen sker i en anda av bön, där vi med förnuft och 
intuition lyssnar efter Guds ledning. 

5. gör inTE SakEn mEr kOmPLicEraD Än DEn Är
En del val är banala och vardagliga. De kräver oftast inte 
någon större möda. Men även de till synes enkla valen kan 
ibland bli mer komplicerade, till exempel när vi försöker ta 
in globala perspektiv på våra beslut. Att som lärjungar väga 
in etiska dimensioner gör inte alltid saken enklare; de valen 
lämnar dock efter sig en större frid och leder till mer frukt 
för mig själv och andra. 

Det finns val som verkligen är komplicerade. Ju äldre 
vi blir desto mer mångtydigt blir ofta livet. Att kunna se 
att frågorna, jag själv och personerna omkring mig har 
många dimensioner tillhör den mogna människans insikter. 
När det handlar om de stora livsvalen kan frågorna mala 
runt, runt i oss. Det blir en brottning där jag kastas hit och 
dit. Kanske jag varken får någon rätsida på analysen eller 
känslorna. Ibland kan förnuftet inse vart vägen går, medan 
känslorna ännu spjärnar emot; ibland är det tvärtom. 

Vi behöver då vara medvetna om att Guds fiende ofta 
vill få situationen att verka mer komplicerad än den i själva 
verket är. Den onde anden arbetar med rädsla. Fruktan är 
hans vapen eftersom fruktan förlamar oss. Vi behöver då 
fokusera. Dels genom att behålla uppmärksamheten på hu-
vudfrågan istället för att drunkna i alla (ofta praktiska) de-
taljer. Dels genom att behålla vår uppmärksamhet på Gud 
och söka förtröstan, tillit och enkelhet. 

6. faTTa inga bESLuT nÄr Du Är i kriS
När vi är ur balans kan vi inte se nyktert på saker och ting. 
Vårt omdöme fördunklas och våra känslor är i gungning. 

vetter åt lite olika håll. Den ena är mer analyserande och 
den andra mer intuitiv.11

När vi försöker se vilket som ger mer frukt handlar det 
om saklig analys. Vi tänker igenom alternativen så allsidigt 
som möjligt, och försöker – så långt det låter sig göras – se 
vad de innebär, för mig själv och dem jag har omkring mig. 
Är det ett stort beslut där vi inte omedelbart ser vägen ger 
Ignatius rådet att systematiskt titta igenom valmöjligheter-
na och på ett papper spalta upp allt som talar för respek-
tive emot varje alternativ. När vi skaffat oss ett tillräckligt 
beslutsunderlag: vilket alternativ leder mig till ett liv mer i 
överensstämmelse med det jag egentligen, djupast sett, vill? 
Vilken väg ger mer frukt för Guds rike, präglas mer av Kristi 
drag, bär mer Andens kännetecken? 

Det andra sättet att fatta sitt beslut är att fråga vad som 
skänker större frid. Om jag tänker på de olika alternativen, 
vilket ger mig den bästa magkänslan? Särskilt uppmärksam-
ma skall vi då vara på den eftersmak det lämnar i mig – vil-
ken är den förblivande känslan? Är det fråga om ett större 
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Ofta kan våra flyktmekanismer slå till i en smärtsam situa-
tion, och vi rusar iväg utan att förstå vad det för med sig. 

Ignatius är därför mycket tydlig med att vi inte ska fatta 
några nya beslut alls när vi är i kris. Istället ska vi hålla fast 
vid det vi beslutat oss för när vi var i balans. När vi återfått 
vår jämvikt igen kan vi ta saken under övervägande. 

7. accEPTEra Dina Egna bEgrÄnSningar
Vi behöver en realistisk bild av våra mänskliga styrkor och 
svagheter. Vår personlighet, vår bakgrund, vår livshistoria 
formar oss. Vi behöver vara medvetna om våra egna be-
gränsningar och acceptera dem. Det innebär att vi bör und-
vika att hamna i valsituationer som vi erfarenhetsmässigt 
lärt oss att vi inte kan hantera. En realistisk självbild hjälper 
oss också att finna den väg som är möjlig för oss. Vissa saker 
ligger, av olika skäl, inte i vår makt att välja. 

Någonstans längs vägen reses också ett kors för oss som 
vi inte kan välja bort. Alla kristna är kallade att på något sätt 
delta i Kristi arbete idag med att gestalta Guds rike i världen. 
Och eftersom Jesu egen väg är själva modellen för lärjungen 
kommer detta att ske i konfrontation med rikets fiender. Vi 
ska aldrig söka korset, men vara beredda att lida för kär-
lekens och sanningens skull. Om det är Guds väg för mig 
känns det igen på att jag finner frid mitt i lidandet och på att 
den smärtsamma processen i längden leder till god frukt.12

8. Sörj DET SOm inTE bLEv
Våra begränsningar tillhör det som gör att vi begår misstag. 
Vår sårighet kanske hindrade oss från att kunna se klart i en 
situation, eller så hade vi kanske inte alla fakta på bordet. 
Vi kan ha tvekat i ett avgörande ögonblick och missade den 
chans som kom. Andras och egen svaghet har på olika sätt 
gjort att livet inte i allt blev som vi tänkt oss. 

För att kunna gå vidare behöver vi först tillåta oss att 
sörja över allt det som inte blev. Alla förhoppningar, all 
längtan, alla drömmar som inte förverkligades. Livet lär oss 
att vi sedan lättare kan släppa taget. Vi måste dö bort från 
de gamla bilderna för att de inte ska binda oss. Om vi kan 
acceptera att detta är livets villkor så har vi också lättare att 
förhålla oss till situationer och relationer med en viss frihet. 

9. jESuS Är vÅrT rikTmÄrkE
Ecce homo, ropar Pilatus när han ställer Jesus inför folket. 
”Se människan.”13 I Kristus har Gud visat oss vad som är 
det djupast mänskliga. Ser vi på honom finns en levande bild 
av vad det verkligen innebär att vara en sann människa. 

Jesus själv är den yttersta normen. Enligt Ignatius ska vi 
när vi närmar oss evangelierna be om ”inre kännedom om 
Herren, så att vi älskar honom mer och följer honom”.14 Vi 
ser i Jesu person, hans undervisning och hans sätt att möta 

människor riktmärket för våra liv och våra beslut. Att läsa 
evangelierna bevarar hans bild för våra ögon. 

10. vÅga vÄLja
Varje val, stort som litet, når till sist en punkt där ett be-
slut måste fattas. Ofta har vi inte en fullständig klarhet, 
och det måste vi kunna leva med utan att förlamas. När vi 
så uppriktigt och ärligt som vi kan har gjort det som står i 
vår makt och fått tillräcklig klarhet måste därför steget tas. 
Vi måste våga ta risken att välja. Vi får acceptera osäker-
hetsmomentet och släppa taget – i tillit till livets krafter, till 
människorna omkring oss och till Gud. 

Evangeliet visar oss också att Gud har en förmåga att 
låta även det som ser ut som en katastrof vändas till något 
gott. Han ser alltid med kärlek på oss och vår uppriktiga 
vilja att fatta det rätta beslutet. Som en god förälder upp-
muntrar han oss att, i ett samspel med honom, faktiskt göra 
ett val. Hans dröm för våra liv är att vi ska våga följa vår 
djupaste längtan och leva så radikalt som vi innerst inne vill.

bOkTiPS
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Jon Holm är en kommersiell konstnär. Han målar för att sälja. Men på det 
sättet håller han också upp en spegel mot oss själva och våra egna val. 
Magnus Nordqvist träffade numrets konstnär på ett café i rusningstid.
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jOn HOLm har en i grun-
den okomplicerad syn på sitt 
konstnärliga skapande.

– Mina bilder har inget varför. Jag 
vill inte säga något konkret med dem, 
säger han.

Vi träffas på ett minimalt konditori  
 intill tågspåret i Sundbyberg. Medan  
folk går in och ut för att köpa fru-
kost berättar Jon Holm om sig och sin 
konst. Han har just gift sig, håller på 
att flytta till en ny lägenhet och har 
precis fått besked om ett nytt jobb, så 
han har fullt upp och det var inte helt 
enkelt att hitta en tid för intervjun.

Han gillar att måla, han gillar att folk 
tycker om det han gör och vill köpa det. 

Hans förebilder som ung var Andy 
Warhol och andra män som målade stor 
konst på stora dukar och som sålde.  
Själva konstmarknaden fascinerade 
honom och att konst kunde fungera 
som investeringsobjekt. 

– Det var filmer som Basquiat 
och Wallstreet med flera, där en ung 
konstnär/börsmäklare får möjligheten 
att göra karriär av sin förmåga och ta-
lang, som blev en enorm inspiration 
till vad jag ville göra.

Han var egentligen mer intresserad 
av att vara konstnär – av konstnärs-
rollen – än av att uttrycka sig, förkla-
rar han. 

Skillnaden var inte så stor mot när 
han tecknade som barn, vilket han 
gjorde hela tiden. Han fascinerades av 
motivet, men en viktig motor var att 
få höra efteråt hur andra upplevde det 
han ritat.

– Tjugo år senare kallas det konst, 
men egentligen är det samma sak, sä-
ger han.

Han målar fortfarande till ”nittio-
nioprocent för att sälja”. Han tycker 
fortfarande att andras/publikens upp-
fattningar, känslor och omdömen är 
en stor del av processen och har inget 
emot att måla medvetet ”snyggt”. Han 
bejakar konsten som emotionell pro-
dukt – som vara.

– Ett tag, mest för att provocera 
någon lärare, sa jag att jag designar 
konst för försäljning. Men kom på att 
jag var ganska ärlig i det, jag tror att 
miljön och samtalen i de konst institu-
tioner/skolor jag rört mig i, triggat ett 
beteende att göra lite tvärtom, tänka 
lite förbjudet och tabu. Kommersiellt.

LEva PÅ Sin kOnST
Han var tidig med att bygga upp en 
kundkrets och att kunna försörja sig 
på sin konst. De första tre åren efter 
utbildningen gjorde han det också. 
Han var fast besluten att visa att det 
gick, inte minst för sig själv. 

Men det blev ensamt, det gick eko-
nomiskt, men blev alltför ensamt.

– Jag var och är alltför social för 
den arbetsmodell jag hade då och jag 
kunde avundas mina vänners olika yr-
kesliv på det sätt att de hade en chef 
de kunde risa eller rosa, såväl som kol-
legor. Det skulle jag i och för sig också 
kunna omge mig med i kollektiv och 
så vidare. Men efter Konsthögskolan 
och konstskolor innan dess var jag 
trött på den idén, och har väl aldrig 
känt att jag socialt fått så mycket av 
den världen.

Det ledde till att han jobbade någ-
ra år på Bukowskis, ironiskt nog som 
budmäklare.

– Jag stormtrivdes i den rollen som 
ung kostymslyngel hojtandes en miljon  
hit och en dit åt kunder som budade 
via telefon på konst som jag dittills 
bara sett i böcker, på något vis var det 

En kOnST  
vÄrD SiTT PriS
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lite av den kontrasten jag hela tiden 
velat uppleva. Tyvärr var det usel lön 
och jag såg det således mest som en 
ventil vid sidan av mitt jobb som må-
lare, men är otroligt tacksam för den 
tiden och de vänner jag fick genom det 
jobbet!

Att vara konstnär är ju att jobba 
med sig själv som redskap och när livet 
omkring förändras, så förändras också 
relationen till det man gör som konst-
när. Det sker förskjutningar i atti tyder 
och synsätt. Det här till synes okom-
plicerade sättet att se på det han gör 
har mött motstånd – inte minst un-
der åren på Kungliga Konsthögskolan. 
Han har ställts till svars. Då blir det 
inte så okomplicerat längre. Det blir 
mer medvetet. Ett personligt val. Kan-
ske också en metod, ett verktyg, en 
del av uttrycket, tänker jag under vårt 
samtal. Jon för fram sin hållning näs-
tan som ett program, som en perspek-
tivering, som gör andra val tydliga. 

Efter gymnasiet – musiklinjen – 
flyttar Jon till London för ett sab-
batsår, väl hemma igen söker han  
in på Örebro Konstskola och går där 
i 2 år.

– Det var nog den mest betydelse-
fulla tiden för mig som konstelev och 
där lades grunden till det mod och 
den vilje styrka som krävdes för mig 
att satsa på att måla.

Det självklara steget efter det  
var att söka till Kungliga Konst- 
högskolan.

Jon kom in på första försöket. Han 
säger att han inte vet vad det skulle 
betytt om han inte kommit in.

Då målade han bara abstrakt.  
Men redan under första året bestäm-
mer han sig för att byta språk och 
börja måla figurativt. Han får rådet 
att leta efter något som ligger honom 
nära och som han lätt kan göra något 
av. Han tar sig an sitt andra stora in-
tresse, historia.

Där fastnar han för 1920- och 
30-talets bildvärld av idealiserade 
mänskliga kroppar.

föDELSEn av DET mODErna
Medveten om vilka starka laddningar 
dessa bilder bär på förbereder han sitt 
bidrag till elevutställningen för att se 
hur den estetiken fungerar idag. Reak-
tionerna blir starka. En professor på 
skolan säger till honom att passa sig, 
att det han gör är på gränsen.

– Det var rätt läskigt, minns han. 
Jag förstod att man måste se upp, att 
man ofrivilligt kan säga saker, ge fel 
budskap. Där kommer naturligtvis ett 
ansvar in.

Men intresset för att utforska äld-
re bildvärldar och estetiska uttryck 
har hållit i sig. Han liknar det vid 
musikers intresse för att lyfta fram 
ljud bilder från tidigare decennier. 
Han gillar det där retro-sättet att 
återge, återskapa. Det hänger också 
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magnuS nOrDqviST

samman med själva skapandeproces-
sen som han beskriver som en över-
sättning.

– Jag översätter en bild till en mål-
ning. Där händer det något som jag 
vill förmedla. Det handlar lika mycket  
om själva måleriet som om motivet. 
Jag utgår från en platt bild, som är 
färdig innan själva målandet börjar, 
så jobbar jag med målningen för att  
få den levande, jag jobbar upp den till 
att bli en aktuell bild igen.

Nu är det 1980-talet och film  
som gäller, hans egen barndoms  
decennium.

Jon Holm söker stämningar i film-
bilderna som han sedan transforme-
rar till målningar. På det sättet fångar 
han en tid genom dess estetiska ut-
tryck och sätter den i förbindelse med 
betraktarens egen. Den förvandlas 
från tecken till symbol, till något för-
medlande, sammanbindande.

På detta sätt blir det också två 

olika blickar, två sätt att se, som 
möts. Den omedvetna – och den mer 
medvetna, den som kan sätta in mo-
tivet, uttrycket i ett sammanhang, 
i en referens ram. 1950-talet är ju 
spännande att närma sig på det här 
sättet. Nollpunkten för efterkrigs-
tidens excep tionella materiella ut-
veckling, födelsen av det moder-
na konsumtionssamhället. Likaså 
1980-talet.

– Jag är född och uppvuxen på 
1980-talet. Jag såg de här bilderna. De 
betyder något för mig. Men som barn 
hade jag inte möjligheterna att förstå 
dem. Jag vill förmedla den där käns-
lan som de väckte i mig då.

möTET mED Jon Holm har varit 
spännande. När jag går därifrån kom-
mer jag på mig själv att nynna på låten 
999 från popgruppens Kents senaste 
album, de precis som Jon och jag själv 
barn av 1980-talet.

”Alla våra ideal kommer  
från ett rosa åttiotal
Så nu tänker vi på resor,  
Vita nätter, Ian Curtis
Är du Michael Jackson  
eller Michael Bolton
Är du Pepsi har du Kola
är du lönsam i din nakenhet,  
dina blåmärken och valkar
Du har gåshud för du fryser  
är det här det bästa livet hade att ge?
Hur långt man än har kommit
är det alltid längre kvar
Alla mina tankar kretsar omkring 
dyra saker...”

Om konsten kan hjälpa oss att få syn 
på i vilken grad vi själva är produkter 
av vår tid, ja då är den nog värd sitt 
pris, tänker jag.
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Diakoniutbildning
Ansök
15/4

En utbildning som har sin utgångspunkt i den 
kristna kyrkans diakonala uppdrag och som ger 
en god grund för tjänst eller frivilligarbete i kyrka 

och samhälle.

Kursens kännetecken är:
• relationspedagogiskt perspektiv
• teologisk och etisk refl ektion
• själavård som integrerar teologi 
   och psykologi

www.liljeholmen.nu

Studera i Kina
Du får bo i Kina ett läsår, studera kinesiska, 
lära massor om Kina, utöva konst och kultur, 
uppleva nya smaker, volontärarbete, få vänner 
och resa i Asien, sjunga i kör och mycket mer...

Läs mer på
hyllieparkfolkhogskola.se
eller ring för mer info 040-37 59 60
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I de ärliga samtalen och i  
mötet med det oförut sägbara 
får vi hjälp att tolka livet och 

att växa som människor.

I den lilla gruppen kan vi 
utveckla ett engagemang som 

sträcker sig utanför  
oss själva, för den andre  

och för samhällsfrågorna.

Vill du samtala i  
en grupp, kontakta  

Studieförbundet Bilda,  
www.bilda.nu 

Sommar- 
akademi 2013 

8-10 augusti (tors kväll – lör kväll) 
Örebro Missionsskola  

Tema: Resten av våra liv – vad gör vi?

Medverkar gör bl a Ylva Eggehorn, förfat-
tare och skribent, Britta Hermansson, pastor 
och författare till bland annat boken Mogna 
vackert, Mikael Löwegren, präst, retreatledare 
och författare, Kent Revedal, konsulten vars 
liv rent bokstavligt vändes upp och ned, Ulrica 
Stigberg, författare och präst på Fryshuset som 
vågat ett annorlunda liv, Eleonore Gustafsson, 
pastor i Ryttargårdskyrkan Linköping som inspi-
rerat många till fördjupat inre liv, Pekka Meller-
gård, tidigare rektor vid Örebro Missionsskola, 
neurokirurg, Elisabeth Sandlund, opinionsre-
daktör på tidningen Dagen, Lars Johansson, 
lärare på Örebro Missionsskola, tidskriften NOD, 
ansvarig för Forum för Tro, Kultur och Samhälle. 
Flera medverkande tillkommer. Håll utkik efter 
uppdateringar av programmet. Och skriv in da-
garna i era almanackor! 

Detaljprogram, info om kostnad och anmälnings-
tid mm finns på Örebro Missionsskolas hemsida:  
www.orebromissionsskola.se

 Arr: Dagen, Libris och Örebro Missionsskola, 
tidskriften NOD och studieförbundet Bilda

Boka  
nu!
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Teologiska program 1-4 år
hel- eller halvfart, även distans

Församlingsledarakademin
en del i teologiskt program för 
blivande församlingsledare

Programmet för mission 
och interkulturella studier
hel- eller halvfart

Fortbildning
masterutbildning och fördjupnings-
kurser på distans

Teologi på riktigt
utbildning för tjänst
utbildning för livet

www.orebromissionsskola.se

Sista ansökningsdag  
15 april! 


