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Benägenheten att se och mäta tillvaron i ekonomiska termer är
inte något nytt för den tid vi lever i nu. Inte heller oron för vad
ett sådant synsätt leder till. Redan för drygt hundra år sedan
var intresset för privatekonomiska frågor påtagligt i Sverige —
och även då hördes kritiska röster. Men är det verkligen
självklart att kulturella och mänskliga värden utarmas då vi
ställer ekonomiska aspekter i fokus? I vardagen laddas pengar
med nyanserade sociala innebörder. Det gör att man kan se ett
ömsesidigt beroende. Visst har ekonomiska värden stark
inverkan på mänskliga relationer och värderingar, men
samtidigt genomsyras ekonomin av dessa ideella värden.

Ekonomin genomsyrar våra liv — idag mer än någonsin. Vi lever i
konsumismens och "ekonomismens" tid. Penningfrågor dominerar
vardagen och allt fler av livets värden omräknas och mäts i monetära
mått. Det är påståenden som är lätta att hålla med om. Vi följer
boräntornas förändring eller oroar oss för hur våra pensionspengar är
investerade. Vi hör rapporterna om hur sms-lånen växer och tittar på
tv-program som Lyxfällan. Våra barn önskar sig ständigt nya prylar.
Det finns även tv-program för barn som ska utbilda dem till
konsumenter och bland annat lära dem hur de ska förhandla om sin
veckopeng.

Uppfattningen om penningens och materialismens grepp över våra liv i
dagens samhälle är utbredd. Så är också oron inför att detta urholkar
andra värden. Jag vill ifrågasätta denna uppfattning, dels i ett
historiskt-empiriskt perspektiv, dels i ett teoretiskt.

Sveriges Televisions konsumentprogram för barn, rea, publicerade i
början av 2000-talet en handledning i bokform (140 sidor!) om
veckopengsfrågan med tips lånade från löneförhandlingar inom
arbetslivet. Samma tema diskuterades för bara något år sedan i
Sparbankernas, numera Swedbanks, anrika barntidning Lyckoslanten
(sedan 1926). Tidningen, som har en lång historia inom
sparpropagandan, kallas idag "en kul tidning om pengar".

Är inte detta lite tidigt, tänker man spontant, att göra små giriga
materialister av barnen vid så ung ålder? Och detta är ändå den "goda"
sidan. Att public service-televisionen och konsumentupplysarna
fokuserar så starkt på pengar när de riktar sig till barn mellan sju och
tolv år bör förmodligen tolkas som en reaktion på dagens konsumism
och syftar till att rusta barnen för marknadens frestelser.

Men stopp ett tag, är detta med att tidigt lära barnen att tänka i termer
av pengar, något nytt och märkvärdigt egentligen? Många tycks tro
det, eftersom det dessutom motsvaras av en allt tätare
ekonomibevakning i massmedia och en massiv ökning av finansiell
reklam.

Etnologen Mats Lindqvist har beskrivit det sena 1990-talets Sverige
som ett samhälle där "ekonomin har koloniserat vardagen". Han
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skildrar hur dagstidningarnas ekonomibilagor har vuxit sig allt tjockare
och hur dessa, tillsammans med specialprogram på tv samt
publikationer som Privata Affärer (sedan 1978), omformat gemene
mans världsbild. Även företagsekonomen Dick Forslund menar att det
har skett ett slags paradigmskifte som började på sent 1970-tal och
kulminerade runt millennieskiftet. Han talar om en ny finansiell
"sanningsregim" som speglas i reklam och media. Båda författarna
skönjer en övergång från kollektivism och solidaritet till en stark
individualism i det finansiella tänkandet: Vi har blivit glada — eller
också smärtsamt medvetna — konsumenter av finansiella tjänster.
Ekonomin har blivit framför allt privatekonomi i den allmänna
uppfattningen.

Observationer om hur vardagens privatekonomiska aspekter blivit allt
mer framträdande i svensk media under perioden 1970—2000 är nog
riktiga. Likaså har både innehållet och tonen förändrats. Men om man
tittar längre bak i tiden då?

Privatekonomi som expertfält redan 1907
Ingenting är mera viktigt än att från början gifva guldkalfven och hans
dyrkan sin rätta plats i ungdomens sinnen, att tidigt lära dem mäta och
väga lifvets värden mot guld. (ur Hemmens Lönereglering 1907, s.
119)

För drygt 100 år sedan publicerade Elsa Törne, pseudonym för
samhällsvisionären och hygienisten Elna Tenow, Hemmens
lönereglering. Det var den tredje och sista boken i hennes serie Solidar.
De första två Solidarböckerna handlade om hembiträdesfrågan
respektive hygienen i hemmen, båda aktuella och omdebatterade
frågor vid den tiden.

I den sista boken diskuterade hon sina idéer om familjelivets
ekonomiska aspekter. Hon förespråkade visserligen inte förhandlingar
om veckopengen, men däremot att man tidigt lär barnen att mäta
livets värden (som hälsa, kunskap, lycka, heder) i pengar. Vördnaden
för guldet skulle inpräntas tidigt i barnens sinne och med det skulle
följa ansvar och medvetenhet om de villkor som väntar på dem i livet.
Boken innehöll också detaljerade budgetförslag för både barn och
vuxna — och var riktad främst till en medelklasspublik. Nu må Elna
Tenow ha varit en något udda figur, men böckerna var tämligen
populära och utgjorde starten för en genre av ambitiösa
rådgivningsböcker för hemmet.

Rådgivning till 1920-talets medelklass
På 1920-talet fick den privatekonomiska rådgivningen
institutionaliserade former i Sverige. Först ut var Skattebetalarnas
förenings Budgetbyrå år 1927. Budgetbyrån var på samma sätt som
Tenow uttryckligen inriktad på medelklassfamiljerna. Definitionen av
medelklass var dock i gungning just under denna period och
klassfrågan blev därför ett återkommande ämne i budgetförslagen.
Byrån erbjöd personlig ekonomisk rådgivning till individer och familjer
och betraktades som framstående. Dess expertis anlitades och
omnämndes exempelvis i betänkandet av den inflytelserika statliga
utredningen för Hem och familjefrågor 1947. Föreningens tidskrift,
Sunt Förnuft, publicerade också ekonomiska råd om allt från fördelning
av hushållets inkomster mellan makarna till uträkningar av hur mycket
en bil, en bostad, en utbildning eller för den delen ett barn kostar.

Bankerna började också anställa egna privatekonomiska experter. En
rad böcker om privatekonomi (både om familjeekonomi och om
penningplaceringar) publicerades redan under mellankrigstiden och
sedan under 1940 till 1960-talen. I denna litteratur framhölls
visserligen ofta det traditionella sparandet, men det skulle ske i
marknadsanpassade former, såsom aktier, obligationer, fastigheter och
så vidare. Inspirationen kom främst från usa, där det vetenskapliga
ämnet home economics etablerades runt 1920-talet.
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Familjen som företag
Ett genomgående drag i rådgivningslitteraturen är att familjen
uttryckligen beskrivs som ett företag, vilket bör skötas på ett
professionellt och marknadsmässigt sätt. Metaforen användes flitigt
under perioden 1920 till 1950-tal. Mannen skulle göra sin hustru till
kompanjon i företaget (1927) och familjerna skulle välja den
företagsform som passade dem bäst (1955).

Intressant nog återkommer samma företagsmetafor i en dagsaktuell
bok om privatekonomi, Kulor, cash och kosing. Konsten att få ur mer
av sina pengar (2010). Dagens rådgivningsbok, skriven av
programledarna till tv 3:s Lyxfällan, til�lika privatekonomiska
rådgivare, propagerar för samma praxis med budgetering av
hushållskostnader. Det finns visserligen en del aktuell information om
bland annat boräntor och internethandel, men många av råden känns
igen från föregångarna för 100, 80, eller 60 år sedan: Tänk alltid på din
ekonomi i livets alla led. Ställ upp din egen budget och följ den så gott
du kan, använd din vinterkappa ytterligare ett år, köp inte
konsumtionsvaror på avbetalning, investera gärna dina pengar men
fördela riskerna och, förstås — lär dina barn pengars värde.

Vardagens "ekonomism" uppmärksammades av samhällskritiker redan i
början av 1900-talet. Den mest kända är Georg Simmels (1900) analys
av pengar som det moderna livets symbol. Penningekonomin har, enligt
Simmel, förstärkt både egoismen och tendensen till kalkylering i
samhället. Pengar används som en neutral värdemätare och omvandlar
kvalitet till kvantitet och leder till ökad likformighet i samhället.

En kritik i Simmels anda levererade filosofen Vitalis Norström när han
karakteriserade tidsandan med dess materialistiska fixering som en
förskjutning mot livets kvantitativa sida. Tonen skärptes ytterligare
under mellankrigstiden då exempelvis författaren Sten Selander talade
om "en övervärdering av penningen på alla andra värdens bekostnad".

Även 1960- och 1970-talens utbredda kritik mot den kommersiella
kulturen har släktskap med denna syn. Ej till salu! är titeln på
betänkandet från utredningen om ungdomskulturen 1978—1981. En
förkortad variant i bokform döptes till Pengarna eller livet.

Allt detta illustrerar att oron inför vardagens ekonomisering har funnits
under hela 1900-talet, förmodligen ännu längre, och att den till stora
delar grundas på att pengar ständigt ställs mot andra "högre", ideella
värden.

Motsättning i kritiken, inte i praktiken
Bör de affärsmässiga veckopengsförhandlingarna mellan barn och
föräldrar, eller för den delen det breda intresset för privatekonomin och
de många tillfällen då ekonomin gör sig påmind i våra liv, tolkas som
att känslomässiga eller sociala relationer har korrumperats och
utarmats?

Ekonomisociologen Viviana Zelizer har hävdat att det inte är så. Pengar
är aldrig bara neutrala värdemätare, som förvandlar allt till kvantitet.
De laddas ständigt med nyanserade sociala meningar i människors
vardag. Människor "öronmärker" sina pengar och differentierar dem
därigenom. Pekuniära värden står därför inte i motsättning till
kulturella, mänskliga värden. Pengar — liksom andra artefakter —
används ofta i vardagen då vi handskas med de komplicerade, ibland
kaotiska sociala sammanhangen.

En summa pengar är inte alltid detsamma utan betydelsen varierar i
högsta grad. Barnens pengar — trots företagsmetaforen i
rådgivningsböcker — behandlas inte på samma sätt som föräldrarnas.
Historiskt har det varit stor skillnad mellan mannens och kvinnans
pengar i familjen. Olika typer av pengar har fått olika namn och har
ofta hanterats på helt olika sätt. Zelizer menar att ju viktigare
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pengarna blir i det sociala livet, desto mer kommer människor att
särskilja och öronmärka sina pengar för att de ska matcha deras
komplicerade sociala behov.

Budgetering är en institutionaliserad form av öronmärkning. Budgetens
olika poster har olika vikt och olika moraliska konnotationer.
Kategorierna, differentieringen och prioritetsordningen påverkas av och
skapar samtidigt ett kulturellt sammanhang. Hushållsbudgetarnas olika
poster från början av 1900-talet överlever kanske i form av
specificerade bankkonton för olika behov, eller olika typer av
aktiefonder för olika ändamål. Men sammanhangen och den
värdeskapande praktiken kan bli mer komplicerade än så. Låt oss titta
igen på Elna Tenows försök att sätta en prislapp på varje arbetsinsats
och varje relation inom familjen.

Skapa värdighet genom att värdesätta
Solidarhemmet — det ideal som Tenow skissar upp i bokserien —
bygger på att var och en får eget utrymme ("solo") och att man skapar
en solidaritetskänsla inom familjen. Hemmet bör också byggas på
"solida" moraliska grunder. Varje familjemedlem (inklusive
tjänstefolket) bör få sin värdighet bekräftad. Detta åstadkommer man,
enligt Tenow, bland annat genom att ekonomiskt kalkylera och tydligt
värdesätta vars och ens insats. Exempelvis bör hembiträdets ersättning
alltid anges som en penningsumma, även om en stor del av avlöningen
nödvändigt utgår in natura.

Hemmens lönereglering är ett utmärkt exempel på hur människor
lyckas balansera och sammanjämka penningvärde och ideella värden.
Tenow använder ofta orden valör, värde, värdighet, heder och hennes
övergripande argument kan tolkas som att omvandlingen av ideella
värden i pengar (om än bara i tanken) hjälper oss att skapa
både människovärde och ordning i vardagen.

Flera forskare har på senare år uppmärksammat de analytiska
möjligheterna i dubbelheten i värdebegreppet. Den brittiske
antropologen Daniel Miller menar att värde skapas i vardagen genom
att människor försöker överbrygga glappet mellan värde (ekonomiskt)
och värden (kulturella, moraliska, känslomässiga). Det är just vad Elna
Tenow ägnar sig åt i sin bok.

Ett bredare teoribygge har presenterats av de franska
samhällsforskarna Luc Boltanski och Laurent Thévenot. De har
utarbetat en modell med så kallade "värdighetsekonomier", som
renodlar sex olika värdesfärer eller logiker som människor vanligen
hänvisar till när de vill rättfärdiga sina handlingar. Konflikter kan
uppstå om man blandar ihop värdeprinciper från de olika sfärerna.

Modellen kan användas även för min forskning. Budgetar och faktiska
val om vad man lägger sina pengar på kräver rättfärdiganden — uttalat
eller outtalat. Fyra av de sex värdesfärerna i boken är relevanta för
Solidarboken: marknadens och den ganska närliggande produktionens
värld, den samhälleliga världen och familjens värld eller värdelogik.
att tänka pengar banar väg för jämlikhet

Tolkar man Hemmens lönereglering utifrån detta perspektiv visar det
sig att Tenows förslag inte handlar om en sammanblandning av de olika
värdena. I stället vill hon åstadkomma en överenskommelse så att
förhållandet mellan de i praktiken överlappande värdesfärerna,
marknaden och hemmet, rätas ut. En av hennes viktigaste idéer går ut
på att inte bara hembiträdenas ersättning, utan även husmödrarnas,
bör räknas ut i pengar. De senare bör ha rätt till en viss procent av
familjens inkomst.

Kvinnor bör "sälja bort sitt arbete, sin intelligens och sin skicklighet"
och "skänka bort sin kärlek" och inte tvärtom som det görs i
äktenskapet (vid denna tid) när kvinnor gifter sig för att få försörjning,
låter Tenows argument. Kvinnans arbete bör bedömas enligt
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låter Tenows argument. Kvinnans arbete bör bedömas enligt
värderingsprinciperna från marknadens och produktionens värld,
medan kärleken hör till och bör värderas inom hemmets värld. Enligt
denna finurliga logik kan en kvinna välja bort hemarbetet och ta
lönearbete istället, utan att därmed svika hemmets viktigaste värden
(kärleken och solidariteten). En sådan lösning presenteras med hjälp av
"ekonomiseringen" som fullt möjlig i Hemmens lönereglering.

Att tänka i termer av pengar var Tenows lösning för en jämlik
familjrelation. Tanken återkommer i senare rådgivningsböcker. På
1940-talet skrev en privatekonomisk författare att en "budget skapar
samförstånd" mellan makarna. Och i en helt ny (2010) bok om
"privatekonomi för kvinnor" hävdar författaren att om kvinnor står på
sig och lär sig hantera sin ekonomi, blir de sannolikt inte bara rikare
utan också lyckligare i sina relationer. Ekonomiskt oberoende är ett
viktigt villkor för jämställdhet. Ett starkt fokus på privatekonomin kan
därför också tolkas och rättfärdigas utifrån könspolitiska argument,
som i Boltanski & Thévenots modell skulle ingå i den samhälleliga
värdelogiken.

Även förr genomsyrade ekonomin vardagen
Påståendet om att ekonomin genomsyrar vardagslivet i dagens
samhälle och att vi allt oftare tänker i termer av pengar måste förstås
med vik-tiga modifikationer. Mycket tyder på att detta inte är någon ny
företeelse. Gemene man hade förvisso mycket mindre pengar för
hundra år sedan än nu och den privatekonomiska litteraturen hade
kanske mer begränsad läsekrets. Men intresset för privatekonomiska
spörsmål var påtagligt redan då och växte i takt med inkomst-
utjämningen i samhället.

De kommersiella livförsäkringsbolagen ökade sin kundkrets väsentligt
bland den bredare befolkningen under 1900-talets första år.
Affärsbankerna började vid samma tid erbjuda allt fler finansiella
tjänster till hushållen. Och redan då uppmärksammades penningens
allestädes närvaro i det moderna samhället av en rad kritiska röster.

Självfallet har stora kvantitativa och institutionella förändringar skett
inom privatekonomins område. Människors materiella villkor har
förbättrats. Utbudet av finansiella tjänster har ökat betydligt sedan det
tidiga 1900-talet. Pengar finns nu i nya, digitala skepnader. Även synen
på krediter har sett annorlunda ut vid olika tider. Likaså har
konsumentrollen förändrats under 1900-talet och det har påverkat
konsumtionen av finansiella tjänster samt utrymmet för
privatekonomisk planering. Just den förändringen har dock inte varit
enkelriktad. Ett starkt statligt konsumentskydd byggdes upp under
efterkrigstiden i Sverige som skapade trygghet för breda grupper av
konsumenter. Under de senaste 10—15 åren har dock den enskilda
konsumenten, liksom det tidiga 1900-talets konsument, tvingats fatta
allt fler viktiga beslut själv.

Den största förändringen på privatekonomins område, jämfört med
1900-talets början, är ändå utbyggnaden av det sociala
trygghetssystemet. Svenskarna är mindre beroende idag av sina egna
privata ekonomier än vad de var för hundra år sedan. Detta gäller även
om tendensen varit den motsatta efter 1970-talet.

Påståendet om den allestädes närvarande ekonomin kan också vändas
upp och ner. Ekonomin kanske genomsyrar vårt vardagsliv i mångt och
mycket — och har gjort det även förr i tiden — men våra mänskliga
relationer, våra känslor och våra värderingar genomsyrar i sin tur
ekonomin. Ekonomiska relationer urholkar inte andra värden, inte per
automatik i all fall. Genom att de ingår i en kulturellt meningskapande
process kan de tvärtom bära upp en rad olika icke ekonomiska
mänskliga värden.


