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Språkets tecken, språkets töcken 
Om språkligt snömos i dagens Sverige 
 
 
 
     Upp flyga orden, tanken stilla står… 
 
 
 
 
 
Den som intresserar sig för produktionen av språkliga töcken med språkliga tecken 
får lätt syn på det mumbo-jumbo som vissa av dagens konstvetare lämnar efter sig. 
Sådana texter började jag granska och fortsatte sedan med en typ av religiös 
övertalning, mest i form av predikningar. Predikningar är skenbart begripliga, i 
varje fall till att börja med, men brukar sedan glida över till att bli alltmer 
obegripliga för en icke religiös lyssnare. I grunden verkar dessa textmakare ha det 
gemensamt att de vill begripliggöra det obegripliga och säga det outsägliga. 
 
Meningen var sedan att fortsätta antingen med texter om ledarskap eller 
feelgoodpsykologi, alltså skrifter från coachernas och konsulternas underbara värld 
som jag tyckte skulle ha en given plats i sammanhanget. I stället snubblade jag 
över storföretagens årsredovisningar, vilka liksom predikningarna var på ytan 
begripliga men som kanske under självklarheterna rymde en sorts icke uppenbara 
budskap mellan raderna.  
 
En genomgående svårighet har förstås varit att skilja mellan budskapets innehåll 
och dess retoriska form. Om innehållet är obegripligt kan man ju inte skylla på 
retoriken … Men också andra problem tornade upp sig under granskandet och 
skrivandet. För läsaren  
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av dessa försök kommer bristerna (dvs. mina brister) nog att bli uppenbara. Min 
förhoppning är ändå att mina reaktioner ska reta till gensägelser och locka till 
fortsatt upptäckt och granskning av språkliga töcken i dagens svenskspråkiga 
offentlighet – i positiv eller negativ riktning.  
 
 
 
1 Konstvetenskapligt tungomålstalande 
 
Det klassiska fallet i den västerländska konstens historia är fokuseringen på bilder 
som i någon mening avbildar verkligheten så att den naive betraktaren är 
någorlunda klar över vad bilden ”föreställer”. (Vi bortser från dekorativ konst, 
design o.l.) Bilden är förstås inte verkligheten: konstnären väljer vad som visas och 
sättet varpå det visas. Även den naive betraktaren är medveten om detta. Det kan 
röra sig om förenklingar, svart-vitt i st. f. färg, stillbild i st.f. rörelse, förskjutningar 
i färg och form etc. Men ändå: den bästa bilden var den sanna bilden. 
 
Konstvetaren stod till reds med påpekanden om och förklaringar till allt sådant. 
Detta är gammaldags professionalism, och det är vanligen lätt för 
konstintresserade att ta till sig konstvetarens upplysningar: Bilden sätts in i sin 
tillkomsttid och sin ursprungsmiljö och relateras till äldre och samtida konstnärers 
verk.  
 
Av en lite annan karaktär är de bildnära tolkningar som läser in stämningar av 
stillhet och rörelse, ljus och mörker i bilden eller genom att bedöma avbildade 
människors ansiktsuttryck och hållningar. Fortfarande har betraktaren-läsaren lätt 
att hänga med. 
 
Vanskligheterna börjar i nästa steg och hänger ihop med föreställningen att bilden 
har en indirekt, osynlig innebörd, ja många bildskapare skulle säga att de använt 
bilden eller skulpturen för att uttrycka eller symbolisera något som inte kan 
uttryckas i ord, eller som i varje fall de själva inte skulle kunna uttrycka i ord. 
Ibland signalerar ändå bildskaparen meddelandeavsikten i en mer eller mindre 
kryptisk titel eller genom andra textuella bihang som tillsammans med bilden ska 
ska leda betraktarens upplevelser mot det osägbara. Detta är som bekant vanligt i 
den moderna konceptuella konsten och i installationer av olika slag.  Inte sällan 
erinrar dessa verbala kommentarer om en mångtydig poesi – ofta dålig sådan, 
eftersom konstnären trots allt inte är poet.  
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Det är här dagens konstvetare och kuratorer kommer in med sina tolkningar. De 
överlagrar konstnärens verk med en egen – ofta djupsinnig – tolkning som är 
avsedd att ”förklara” konstverket för den naive betraktaren.  Jag har här inga 
synpunkter på vad konstvetare och semiotiker skriver ihop i sin egen akademiska 
värld eller i sina facktidskrifter under sin vetenskaps täckmantel. Jag begrundar 
bara vad de predikar i mötet med den lagom konstintresserade allmänheten, i 
häften som presenterar en utställning eller i dagstidningarnas recensioner, dvs. 
sådana texter som är avsedda att förklara för den fåkunnige vad som är meningen 
med en bild, en bildsekvens eller en hel utställning. Avsikten är då inte sällan att ge 
bilden en existentiell eller politisk tolkning, har jag märkt. Jag har ett intryck av att 
den moderna tidens kuratorer i detta ser sig själva nästan som jämbördiga med 
konstnären, ja att verket utan konstvetarens textuella insatser egentligen skulle 
bara vara halvt. 
 
Numera är det inte kulturellt korrekt att se konstens uppgift som att skapa något 
vackert utan målet är för det mesta att ge politisk eller psykologisk vägledning. 
Kanske vill man hjälpa betraktaren att för stå sig själv i en tänkt eller verklig 
omvärld, vad man nu menar med det. 
 
Låt oss nu se lite närmare på hur ett par utställningar i Lunds konsthall 
presenterats och tolkats i kataloger som gratis utdelas till besökarna. Den möjligen 
orättvisa utgångspunkten för min granskning är att texterna faktiskt vill säga något 
begripligt, dvs. att läsaren efter läsningen ska kunna återge innehållet och ta 
ställning till om det sagda är sanning eller lögn – eller bara är obegripligt. 
 
Konsthallen presenterar Nina Canells utställning ”Free space path loss” så här: 
”[…] Canell använder sig av igenkännbara material och av föremål tagna ur sitt 
egentliga sammanhang. Det kan vara några kopparrör, ett tuggummi eller en bit 
kabel. […] Canell säger själv att hon är intresserad av de krafter som påverkar 
våra liv men som vi själva inte alltid kan se. Detta förklarar kanske varför 
immateriella och flyktiga element som gas, elektricitet och ljudvågor förekommer 
så ofta i hennes konst.” 
 
Här möter vi en konst som till synes inte avbildar något annat än sig själv. 
Tolkarens jobb är alltså att upptäcka eller uppfinna en underliggande betydelse. 
Hela utställningen behandlas som en gåta vars innebörd ska avslöjas av experten 
för den okänslige betraktaren. Konsthallen har – begripligt nog - inte vågat låta 
utställningen verka på egen hand utan erbjuder en ordrik, oftast svårbegriplig 
karakteristik författad av en inhyrd skribent, Chris Sharp, som förväntas behärska 
det adekvata tungomålet. Frågan är nu hur hen bär sig åt. 
 
Inte oväntat nyttjar texten den vanliga metaforen om konsten som språk likt det 
naturliga mänskliga språket. Skulptören (som visserligen inte skulpterar utan bara 
ställer ihop vanliga föremål) sägs ha en ”vokabulär” som består av ”konkreta 
material” och ”föränderliga substanser” (7). Nu undrar kanske en perplex läsare 
om inte en substans kan vara ett material och om inte det konkreta kan vara 
föränderligt. Om material och substanser är ord, så undrar man också om de i sig 
liksom orden i ett språks vokabulär inte bara har form utan också en interpersonellt 
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giltig konventionell betydelse. När man läser vidare förstår man dock att ordens 
oskarpa betydelser är själva poängen för den djupborrande konstpedagogen. 
 
Följande stycke må illustrera Sharps spekulationer inför ett verk som visar ett 
dricksglas på en matta med någonting i glaset: 

Vid första anblicken kan Canells konst tyckas knyta an till metafysiska frågor, men detta 
är i stort sett en missuppfattning, eftersom hennes processer är fast förankrade i 
empiriska fenomen, eller kanske snarare i deras orsaker. (7f)  

Vår läsare inser nog att det är något konstigt med de här skulpturerna, och vill 
gärna tro Sharp när han avvisar sitt första intryck och i stället skriver att   

… Canells konst uppenbarligen står i ett invecklat förhållande till det allegoriska och 
metaforiska (och den som blottar sig för det förra kan aldrig riktigt undgå det senare) 
… (8) 

Konstexpertens problem är att Canells skulpturer står i ett invecklat förhållande till 
metaforik (dvs. ung. ’bildspråk’), även om hon enligt honom ställer sig både 
inbjudande och avvisande till allegori och metafor:  

[Hennes konst] gläds åt det tolkningsbara som en välkomnande låga men låter sig aldrig 
brännas upp av en enskild tolkning. (8) 

Ja, här glöder i varje fall metaforerna och den oskuldsfulle läsaren erfar under 
stigande spänning att skulptören visar sin tveksamma hållning till metaforisk 
förståelse genom att hon i vidhängande texter så noggrant beskriver de föremål 
och substanser som hon ställer ut och som hon väl vill ha tolkade av experten och 
kanske också av den intresserade betraktaren.  
 
Entydighet är för konstvetare numera en styggelse, och vägvisaren Sharp är glad 
över att Canell inte erbjuder en ”tillrättavisande utopisk trosvisshet”. 
 

[Skulptören] tar tydligt avstånd från alla metafysiska och allegoriska tankesprång som 
riskerar att förminska det hon gör till ett slags moralisk eller filosofisk 
uppdragsverksamhet, eller ännu värre, till plattityder. (8) 

Betraktaren blir nog inte så mycket klokare av detta, eftersom det är en känd sak 
att alla bilder eller skulpturer är mångtydiga för den som letar efter existentiell eller 
politisk vägledning (utom i en mycket vid mening eller genom en vidhängande 
verbal text som klargör vad det är frågan om). 
 
Sharps vägledning till utställningen är ett sammelsurium av referenser till olika 
vetenskapliga och pseudovetenskapliga teorier och fenomen som när det talas om 
patafysikens övergångstillstånd eller alkemistisk noggrannhet! Utställningstiteln 
”free-space path loss” har Canell hämtat från telekommunikationen och Sharp ser 
uttrycket förtjust som en självmotsägelse: fritt utrymme (positivt) – förlora sig 
(negativt) fastän man lika gärna kunde tolka den som en beskrivning av en normal 
situation: att man lätt går vilse inom ett område utan hinder eller hållpunkter. Vad 
är självmotsägelsen i detta? undrar väl den skeptiske museibesökaren.  Hur som 
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helst: Sharp tycker att paradoxer och självmotsägelser är kvalitetstecken – 
antagligen en given trossats i den miljö där skribenten rör sig. 
 
Sharp hänvisar ofta till teknik och naturvetenskap, men mest för att säga hur det 
inte är eller för att utvinna djupsinnig kunskap om det triviala. fortsätter att stapla 
den ena djupsinnigheten på den andra. Det verk som gett utställningen dess namn 
är en ram av kopparplåt med lite oxideringar som är spår av mänsklig hantering. 
Nu lyfter Sharp från det triviala till det överjordiska: 

Det man först uppfattar som ironiskt [?!] förflyktigas snart och förvandlas till spår av 
företeelser som kommit i kontakt med verket [!] och samtidigt gått oändligt [?!] 
förlorade: värmen och den mänskliga kroppen, men inte utan att omedelbart och för 
alltid efterlämna en del av sig själv i föremålet den genomströmmat [?] och därigenom 
förändrat. (9) 

Analysen krönes av en hänvisning till begreppet indexikalitet, ”bokstavligen 
fingervisningar”, som det försiktigtvis meddelas.  
 
Som vi redan sett tycks tolkaren älska paradoxer och mångtydighet. Genom det 
slappa handlag han har med dessa begrepp blir hans påståenden alltför ofta 
antingen obegripliga eller bara plattityder. Glaset på mattan är ett bra exempel. 
Sharp, och kanske också Canell, finner det intressant att luft finns på dricksglasets 
både in- och utsida. Om jag förstår tolkaren rätt finner han det också intressant att 
insidan kan vara både inuti glaset som behållare och inuti den substans (glas) som 
föremålet är gjort av. Än sen? 
 
I uppdraget som presentatör ligger det för Sharp naturligtvis att demonstrera hur 
”mångbottnade” skulpturerna är, och det är väl här den naive betraktaren behöver 
som mest hjälp av denne konstens överstepräst. De uppgrävda elektricitets- och 
kommunikationskablarna som visas på utställningen är här ett tacksamt fall för 
Sharp. De räcker inte med att se dem som konstgjorda nervbanor under huden på 
våra städer, nervbanor som tillåter städernas kroppsdelar att kommunicera med 
varandra. Så långt hänger nog den naive betraktaren/läsaren med. Kablarna tjänar 
vidare enligt tolkaren att ”förena, fördela, sammanpressa, förkorta och förinta 
samtidigt som de förgrenar sig”.  

Varje kabel är en symbolisk relik från det osynliga avstånd vi aldrig tillryggalägger annat 
än immateriellt. (11) 

Sharp blir förförd av sina egna verbala tillgångar och tycker sig se att Nina Canell 
lockar fram ”organiska egenskaper hos de mest inorganiska och konstgjorda 
föremål man kan tänka sig”. Han medger att detta ändå är mer eller mindre 
självklart eftersom föremålen och materialen är gjorda av vår planets råvaror. Men 
så plumpt får man inte uttrycka sig i detta finkulturella sammanhang utan:  

Detta ska tolkas bokstavligen […] som att de blivit en del av världens egen kropp, att de 
fått närmast telluriska egenskaper. (12) 

Telluriska! Det låter i alla fall imponerande. Därmed menar Sharp att Nina Canell 
blivit påverkad av tidens filosofiska förkastande av ”cartesianska motsatspar som 
kultur/natur eller själ/kropp”. Mycket ligger som bekant i betraktarens öga, och 
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här är det Sharp som är den vikarierande betraktaren. Måste man köpa hans 
verbala fyrverkerier för att ha någon glädje av Canell? Sharp framhärdar: 

[Verken ] kan läsas [!] som nervändor som får en kroppslig laddning, inte minst när de 
avslöjar sina tunna, tvinnade trådar (de många fibrerna som bildar ett nätverk inuti 
kabeln). (12) 

Den naive betraktaren läser plikttroget Sharp och hör honom bekänna sig till 
oreducerbarhetens logik i förståelsen av verken och hans egen text om dem. Kan 
man förtänka läsaren slutsatsen att det oreducerbara omöjliggör eller i varje fall 
onödiggör verbal tolkning och att guiden därför egentligen själv borde hålla tyst 
och låta verken tala för sig själva?  
 
I slutklämmen av sin predikan uppenbarar Sharp en viktig princip som är giltig för 
all mänsklig kunskap och erfarenhet: att frånvaron är lika viktig som närvaron i 
perception och förståelse. 

[Canell utnyttjar] det fria utrymmet mellan föremål och [mänskliga] kroppar, den 
skenbara tomhet som för henne är en innehållsrik tomhet. Hon hävdar att där inte är där 
och här inte är här, men inte för att urlaka och förminska utrymmet utan snarare för att 
berika och mångfaldiga det. (13) 

Men man kan inte förtänka läsaren om hen finner dessa meningar svårbegripliga…  
 
Hur ska man sammanfatta denna kaskad av obegripligheter? Metaforer som inte 
riktigt är metaforer, allegorier som inte är allegorier, metafysik som inte är 
metafysik och insnodd i allt detta en lagom egocentrisk förståsigpåare. 
 
Nästa utställning heter ”Studies in motion” med gruppen Random International 
som upphov. Den presenteras av Chantal Faust. Utställningen omfattar tre 
installationer: (a) En ljusinstallation som genererar en tredimensionell bild av 
besökaren, som ser formen av sin egen kropp när hen rör sig genom installationen 
(b) En platsspecifik ljudinstallation ovanför besökarens huvud. Ljudet uppstår som 
en reaktion på besökarens rörelse. (c) Ett väggmonterat flyktigt verk där 
besökaren ”ser sig själv som ett konstverk”. 
 
Chantal berättar inledningsvis att konstnärsgruppen som skapat den utställda 
konsten arbetar i ”gränslandet mellan föremålen och oss, deras betraktare” och 
därvid påverkar oss och vår självbild. Den naive betraktaren undrar nog hur just 
gränslandet ska kunna åstadkomma detta? Vi får vidare veta att vi kan vänta oss en 
ökande förståelse av vad en självreflekterande yta kan vara. Ja det kan man undra: 
en yta som reflekterar sig själv eller en yta som reflekterar den naive betraktaren 
(självet)? Enligt Chantal Faust kommer vi att ställas inför mänskliga gestalter som 
förenklats till sina mest grundläggande former. Vad är egentligen din och min 
grundläggande form, måste man då undra.  
 
Det är svårt att fortsätta granskningen av Chantal Fausts retorik eftersom nästan 
varje mening antingen är en självklarhet eller en obegriplighet. Hon fortsätter med 
att utlova ett möte med något som verkar vara både levande varelser och 
fantasifoster. Men vi ska inte bara betrakta dem och än mindre efterhärma dem – 
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varför skulle vi det, för resten? – utan interagera med dem, säger hon. Ja det rör 
sig verkligen om interaktion med konsten, ty betraktaren och ”föremålen” ska 
konsumera varandra vilket ”skapar förändring, formar ständigt växlande figurer 
som avtryck av närvaro och frånvaro”. Vår vägledare menar att vi ska träda in i 
verken och ”ana ett vara bortom det kroppsliga: ett återsken utan massa”. Det 
vekar nästan som en inbjudan att skriva in oss i en sekt.  
 
Det är inte lätt att få en uppfattning om vad som stundar efter denna introduktion. 
Hur ska föremålen konsumera betraktaren? Ett återsken utan massa? Menar hon 
bara att föremålen blir spegelbilder? Som motsvarigheter i en fantasivärld? Som 
Platons idéer? Är detta plattityder eller svåråtkomliga djupsinnigheter? 
 
Utställningen har ett så underbart djup att Faust tvingas citera en modern 
konstfilosof för betraktarens vägledning: 

Det sublima är själva det faktum att det finns en bild, och därmed en gräns, längs vilken 
det obegränsade gör sig påmint. (7) 

Skulle alla våra bilder i dagens värld vara sublima? Finner besökaren att detta är 
skitsnack eller hugnesam insikt? 
 
Läser vi vidare i texten får vi veta att utställningsgruppens verk inte bara ska tala 
till synsinnet utan också involverar andra sinnen, framför allt det taktila: gruppen 
arbetar nämligen ”haptiskt”. (Hittills har konsten enligt Faust varit alltför 
”okulärcentrisk”, men nu ska det blir slut med det: det haptiska innebär en ”intim 
form av seende”.) Det talas mycket om betraktarens kropp, inte oväntat eftersom 
”kroppen” verkar vara ett av dagens signalord bland konstvetare och andra som 
tidigare mest talat om själen. Även om synen är ett viktigt redskap för kroppen 
förefaller kroppens andra sinnesintryck numera vara lika finare och rentav mera 
basala. Utställningarnas ”föremål” ska därför inte bara uppfattas med ögat som i 
den gamla banala tiden utan också med huden och örat. Detta verkar vara en rimlig 
ambition men måste det sägas så kryptiskt? 
 
Vår introduktör påminner om att utställningens verk är föränderliga, vilket beror 
på att de påverkas i samspelet med den enskilde museibesökaren. Konsten 
manifesteras här alltså inte i förblivande föremål (som gamla tiders skulpturer och 
tavlor) utan finns bara för stunden och försvinner när betraktaren, förlåt 
upplevaren, går sin väg, inte bara i hens huvud utan också i konstlokalen. 
Besökaren är i själva verket en del av det instabila konstverket. Men gäller detta 
inte allt läsande, tittande, kännande etc.? 
 
 
Texten fortsätter att skriva om utställningens olika nummer. Besökarna inbjuds att 
gå genom fiktivt regn för att ”inetsa sina gestalter i det tomma hålrum som uppstår 
kring deras kroppar när de rörde sig. (Vad menar förståsigpåaren här med 
”inetsade”?) Besökarna inbjuds också att se på tredimensionella spegelbilder av sig 
själv i ett rum där hen kan röra sig runt om dem, konservburkar kommer till liv och 
skramlar när hen närmar sig: ”en rörlig ljudspegel som för tankarna till en flygande 
skallerorm, osynlig ovanför våra huvuden”. Detta låter bra och kul. Men Faust har 
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fått upp ångan och förtröttas inte utan vill avvinna konstverken en än djupare 
innebörd: 

Den haptiska upplevelsen erbjuder en form av konsumtion som inte är visuell utan tas 
upp av kroppen genom dess yta, huden. (9) 

Konstverken förklaras vara ”portaler” som visar oss vägen till ett sätt att ”närma 
sig rörelse som en skapande kraft.” Visdom eller självklarhet? Vem eller vad är 
den skapande kraften, konstnären eller rörelsen? 
 
Men inte ens allt detta goda är enligt Faust nog. Slutklämmen är att utställningen 
lär oss saker om vår egen framtid. Huvudpoängen tycks vara att vi inser (om vi 
inte sedan länge gjort det) att ”självet alltid förändras och aldrig kan särskiljas från 
den besjälade kroppen”. Utställningen ökar enligt författaren därmed vår förmåga 
till inlevelse ”och det är verkligen av avgörande betydelse för vår tid”. 
 
Frågan är nu om den naive betraktaren verkligen får en ökad inlevelseförmåga mätt 
med konsthallens måttstock? Och skulle verkligen en sådan förmåga vara viktigare 
i dag än tidigare? Det är frestande att hejda sig inför denna retorik som säger 
självklarheter på ett fikonspråk och antyder ett underliggande innehåll som inte är 
tillgängligt för besökarna och därför får dem att känna sig dumma. 
 
De båda presenterade utställningarna får antas ha hög internationell klass. Om 
läsaren ställer sig tvekande till konstens kvalitet lugnas hen av presentatörens 
försäkringar att den ifrågavarande konsten är uppmärksammad internationellt, att 
konstnären är ”stor” också i New York eller har varit representerad vid någon 
Venedigbiennal eller i varje fall har en ”stark internationell prägel” varit föremål 
för ”betydande internationell uppmärksamhet” etc. 
 
Man tänker i sitt stilla sinne att även om man inte förstår sig på det här så har i alla 
fall de internationella museerna, gallerierna och konstköparna gjort det. Också 
konstvetarna suckar ibland att konsten säger något annat än det som kan sägas i 
ord och ett yttrande som tillskrivits många konstnärer är ju detta: – Vad ville du 
säga med din bild? – Hade jag kunnat säga det hade jag ju inte behövt måla bilden. 
Ändå fortsätter konstvetarna envetet att dechiffrera utställningen, dvs. att 
översätta bildernas innebörd till ord. Rätt ofta säger man också att konsten är ett 
språk och att konsten och betraktaren talar med varandra. 
 
Ett annat sätt att legitimera den kommenterade konsten och lugna den villrådige 
betraktaren är att låna status från naturvetenskap och teknologi. Vägledaren vill få 
oss att falla i förundran över hur vetenskapligt allt är gjort och med vilket gott 
hantverk. 

Genom att kombinera komplexa matematiska algoritmer med noggrant hantverk skapar 
gruppen skulpturinstallationer som kommer till liv när levande kroppar rör sig i dem (8) 

(Tänk på en TV-apparat: hur många matematiska algoritmer ligger inte bakom 
den, hur interagerar vi inte med den och konsumerar varandra, hur kommer den 
inte till liv när vi trycker på dess knappar! Ska vi kanske ställa ut den?) 
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Man lånar gärna prestige från forskningen. I en recension jag just läste heter det att 
konstnärerna ”utforskar” det som anges i utställningens titel. Detta ska knappast 
den naive läsaren ta för bokstavligt: konstnären ägnar sig inte åt vetenskap eller 
forskning. Det han gör är att han sysslar med något eller intresserar sig för det, 
avlyssnar sina känslor inför det.  I en av recensionerna sägs inte oväntat att 
konstnären ”dissekerar” sina figurer med ”forskarens blick”, vad som nu menas 
med detta. Och skribenten tycker att det är som om det kroppsliga och mänskliga 
”splittrats för att kyligt analyseras i laboratoriets lysrörsljus”.  
 
Presentatörerna erinrar sanningsenligt om att konstnären själv inspirerat deras 
meningsproduktion. Särskilt de konstnärer som gör omedelbart otolkbara 
installationer vill gärna hjälpa sina professionella marknadsförare på traven. Den 
s.k. konceptkonsten är nästan definitionsmässigt knuten till konstnärens språkliga 
anvisningar. Den rudimentära formen för tolkningsanvisning är förstås 
konstverkets titel.  
 
Numera uppmuntras konstskolornas elever att låta egna djupsinniga texter ingå 
som en integrerad del i deras ”konstverk”. Man har en känsla av att konstnärens 
kryptiska texter nästan är viktigare än deras tvådimensionella bilder eller 
tredimensionella skulpturer.  När jag ibland häpnar över konstvetarnas vilda 
tolkningar av den utställda konsten är jag därför kanske orättvis, det är kanske just 
sådana ”innebörder” som dagens innekonstnärer provocerar fram med sina egna 
titlar och kommentarer. 
 
Är då konsttolkarnas texter begripliga för oss enfaldiga museibesökare? Om man 
begär att olika läsare efter en noggrann genomläsning ska kunna referera innehållet 
i texten, så att en annan läsare eller författaren själv känner igen det, måste man 
nog säga att de texter jag läst är tämligen obegripliga. Jag är inte säker på att 
referattestet skulle utfalla positivt ens med skribenternas kolleger som läsare. 
 
Hur ser då dessa uttolkare på sig själva? Ja för det första är jag osäker på om de 
skulle acceptera mitt begriplighetskriterium. Eller snarare tror jag att man inte vill 
bli begriplig i snusförnuftig mening. Kanske vill man bara kasta ut en massa 
djupsinniga ord ur lexikonet, nödtorftigt hopfogade enligt skriftspråkets 
syntaktiska regler. Man litar på att den naive läsarens/betraktarens genomläsning 
av texten och avnjutning av konsten ska inspirera museibesökaren till egna privata 
upplevelser. 
 
Hur gör skribenten för att få ihop sina kommenterande texter? För det första 
används metaforer som ska ge ett hum om det ogripbara. Det här är ingen dålig 
teknik men den kräver att metaforerna inte tar över helt och hållet utan ingår i en 
begriplig kontext som hjälper läsaren att tolka metaforerna på ett rimligt vis. Om 
allt är metaforer som spretar åt olika håll, så fungerar inte metaforiken som tänkt. 
 
En annan teknik är hopning av abstrakta begrepp i hopp om att de tillsammans ska 
tolkas och ge en uppfattning om olika aspekter av det ogripbara.  Det här är inte 
heller en i sig förkastlig metod. Men den måste användas med försiktighet om inte 
läsaren ska sätta alltihop i halsen och bara uppleva ett obegripligt kaos av begrepp. 
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En specialvariant är kärleken till dikotymier, gärna paradoxer, som skamlöst 
framställs som meningsfulla nycklar till konstens innebörd. Återigen: är konsten 
paradoxal är det förstås bra att det påpekas. Men motsatsparen måste ha någon 
koppling till konstverket. Läsaren måste förstå om motsatserna utesluter varandra 
eller om de kompletterar varandra eller glider över i varandra etc. Annars blir hen 
nog mest förvirrad. 
 
En helig princip för konstvetare och konstnärer tycks slutligen vara att ingenting 
får vara entydigt, trots att tolkarna inte sällan sätter en ära i att göra 
ställningstaganden i det ena eller det andra avseendet. Kanske menar man att 
konsten bara ska duka bordet med vaga intellektuella, moraliska, existentiella, 
politiska eller känslomässiga möjligheter, varefter det är museibesökarnas och 
konstförståsigpåarnas uppgift att själva reflektera och ta ställning. Alla tankar och 
känslor som den naive konstbetraktaren kan inspireras till är bra! Betydelse är en 
privatsak! Att den konstintresserade inte förstår vare sig utställningen eller dess 
presentatör spelar en mindre roll. 
 
Fan tro’t. 
 
Men ändå. Fundera på följande suckar av en klok kulturjournalist, Boel Gerell. 
Hon oroades i en recension av hur svårt det är att fånga den konstnärliga dansens 
väsen: det går inte att komma åt ”det där innersta som bara tar plats i rummet”.  

Ändå fortsätter vi kritiker att försöka och svettas över formuleringar som ska fånga det 
ogripbara. Vill man trösta sig kan man tänka att vi tillför något annat, perspektiv kanske 
och ett sammanhang för den som söker stöd i orienteringen och vill veta om det är 
mödan värt att hitta fram. (SDS 17 febr. 2016) 

I nästa kapitel ska vi lyssna på de religiösa predikanterna. Skulle en predikant hålla 
med Boel Gerell? Blir den enfaldige hedningen omvänd av missionärens tal? Eller 
tänker han bara fromma tankar i största allmänhet? 
 
 
 
 
 
 
2 Obegriplig förkunnelse: predikarens dilemma 
 
Min plan var att skilja mellan konstvetenskap (vetande om konst) och retorik om 
konst och på samma sätt mellan teologi (kristendom) och kristen retorik i 
predikningar. Denna distinktion har visat sig svår att upprätthålla. Konstvetarnas 
svårbegripliga texter kanske beror på att dagens konst och dess s.k. konceptuella 
verk helt enkelt är så konstig. En ny obegriplighet staplas på en annan, tycker jag 
mig ha sett. Jag får en känsla av att man med den konstvetenskapliga retoriken och 
dess språk möjligen bygger upp en värld utanför den vanliga, en värld inom vilken 
utsagor kan vara sanna eller falska, en värld vars budskap emellertid är obegripliga 
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för den läsare som bara rör sig och samtalar i den vanliga världen och har tillgång 
till dess språk.  
 
Någon kan säga att den naive läsarens problem med konstvetarnas obegriplighet 
gäller för alla fackspråk: naturvetenskapliga texter kan vara obegripliga för alla 
som inte har den nödvändiga naturvetenskapliga utbildningen och som därför inte 
behärskar det fackspråk som är nödvändigt för att specifikt kunna redogöra för 
naturvetenskapliga insikter.   
 
Är problemet detsamma när en naiv lyssnare ska träda in i predikningarnas värld? 
Vad är skillnaden t.ex. mellan att inte begripa en lingvistisk text om reglerna för 
ordföljd i ett språk och att inte begripa ett påstående som ”Gud hör din bön”? Det 
här är en svår fråga och jag ska tills vidare bara nöja mig med följande svar. 
Facktermerna i den lingvistiska texten kan definieras så att den grammatiskt 
kunnige entydigt förstår vilken ordföljden är i det aktuella språket. Man kan testa 
de grammatiska påståendena för att se om de sanningsenligt beskriver språkets 
satser eller inte gör det. Däremot verkar det svårt (omöjligt?) att på liknande vis 
testa betydelsen av ” Gud hör bön” och ”hen lever i Kristus” eller andra vanliga 
uttryck i religiös förkunnelse.  ”Gud” och många andra grundläggande ord tycks 
inte kunna definieras intersubjektivt så att en naiv lyssnare förstår de meningar där 
orden förekommer. 
 
Min fråga är därför: Har gudstjänstbesökaren lärt sig något som hen kan återge 
med egna ord när högmässan är slut? Kan hen se om det stämmer med 
verkligheten, om det är sant eller falskt? Känner hen igen den helige ande när hen 
märker av henom och hans verk? Eller har avlyssnandet av en predikan varit som 
att läsa en presentation av en postmodernistisk utställning? Är predikan en följd av 
språkliga tecken som kvarlämnar ett språkligt töcken? 

 
Problemet här är att de tolkande och undervisande predikningarna oftast har en 
skenbar enkelhet. Predikanten erbjuder berättelser som handlar eller skulle kunna 
handla om det vi känner igen som den vanliga historiska världen (”I dag när jag 
cyklade hit …”). Men förr eller senare visar det sig emellertid att predikanten 
förutsätter att både lyssnaren och hen själv befinner sig i en annan kompletterande 
värld där språket visserligen är ungefär detsamma som i den vanliga världen men 
där övernaturliga inslag plötsligt är naturliga och där t.ex. uttryck som att någon 
lever i Jesus eller att Jesus lever i någon antas självklart begripliga.  
 
Den stora och viktiga skillnaden mellan konstvetenskap och predikokonst är 
naturligtvis att utgångspunkten för predikanten är en verbal text som ofta förefaller 
rimligt begriplig, också för kyrkobesökaren. Kristendomen är ju en textbaserad 
religion, dvs. den bygger på Bibeln. Predikanten är därmed mera bunden av sitt 
språkligt uttryckta ämne än den konstvetenskaplige kuratorn eller recensenten, 
vars visuellt behandlade ämne ger hens tolkningsutrymme innehållsligt större frihet. 
Likheten med konstvetarnas språk kommer när den underliggande bibeltexten 
tolkas på ett nytt plan, där den uppfattas som en symbol för något annat, ogripbart, 
något som kanske inte kan fångas med begripligt språk. Möjligen kan man erinra 
sig hur vissa litteraturvetare – också de är ju texttolkare –  uttrycker sig, t.ex. i en 
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tidningsrecension som jag läste här om dagen om vissa strategier hos en poet som 
sägs aktualisera ”kroppens och framträdandets problematik i den textbaserade 
dikten, det poetiska subjektets utsägelseposition, dess tal och tystnad”.  
 
En viktig skillnad mellan konstvetenskap och predikokonst är förstås att 
predikanten ser som sin uppgift inte bara att förklara utan också att missionera. 
Bibeln säger som bekant att alla människor skall göras till Jesu lärjungar. (Det är 
det som ligger i ordet ”förkunna”: man kan förkunna kristendom men man kan inte 
”förkunna” matematik och biologi.) Prästen har uppdraget att frälsa den otrogne 
genom att övertyga henom om kristendomens sanning. Men hen kan också vända 
sig till lyssnare som redan är mer eller mindre troende, inskolade i tron, som ska 
hållas kvar inom kristendomen och vilkas tro helst skall intensifieras och fördjupas 
(”djup” är ett favoritord hos en av mina predikanter liksom hos en del 
konstvetare). De konstvetenskapliga apostlarna vill skapa en skenbart vetenskaplig 
ordpoesi som överlagrar utställningens objekt. Men de uttrycker mera sig själva än 
förklarar det deras text handlar om, vilket inte verkar bekymra dem. De tycks inte 
så intresserade av att övertala läsaren att ha en viss hållning eller att göra något. 
 
Den nuvarande ärkebiskopens programbok ”Gud är större” är delvis en stridsskrift 
mot ateisterna som hon finner aggressiva. Ett syfte med hennes bok förefaller i 
stället vara att inbjuda till samarbete mellan agnostiska naturvetare och teologer. 
Det ligger självfallet i hennes ämbete att missionera: ”En aktiv rekrytering till 
medlemskap och uppdrag är en del av livet i dopet” (dvs. för den aktive kristne). 
Hon ser övergången från icke-tro till kristen tro som en enkelriktad 
mognadsprocess. 
 
Men predikanter övertalar sällan sina lyssnare med argument i rationell mening. 
Det normala är att hen fastslår sanningen med ämbetets auktoritet. En av de 
predikanter jag läst funderar här och där över den bibliska textens tidsbundna 
innebörd, men det ifrågasätts aldrig någonstans att Nya testamentet på något vis är 
Guds eget orubbliga ord. Förkunnaren kan antyda att olika texter avviker lite från 
varandra men det sägs sällan något om att de är historiska dokument skrivna av 
skröpliga människor och traderade av lika skröpliga människor. Det är egentligen 
Gud själv som hållit i pennan.  Kyrkans lära propageras i stort sett utan 
reservationer. Den treenige guden framställs som självklar och det sägs inget om 
läget före kyrkomötet i Nicaea. Jesus’ ord enligt bibeltexterna är definitionsmässigt 
sanna. En av predikanterna säger: 

Ändå är det en sak vi kan veta. Det är att Gud är treenig. Ingen människa på jorden har 
tänkt ut det. Det är sonen Jesus som låter oss förstå att Gud är treenig. Det är han som 
säger att han är Sonen. Det är han som talar om Fadern och samtidigt säger att ”jag och 
Fadern är ett”. Det är han som, när han skall lämna världen, lovar att han inte skall lämna 
människorna ensamma, utan att Anden skall komma, så att Gud skall vara kvar hos oss. 
(Brander, 10) 

En annan predikant noterar visserligen olikheter mellan texterna och visar 
pedagogiskt hur de beror på den tid och de sammanhang där de tillkommit. Han 
har t.o.m. en predikan där han utreder hur bibeltexterna kan missbrukas i dunkla 
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intressen. Men också han tycks utgå från någon sorts grundläggande intuitiv 
övertygelse: 

Det finns för oss alla stunder av tveklös visshet, ögonblick då det står fullständigt klart 
att den mest grundläggande av alla sanningar är ordet om Gud som alltings källa och 
ordet om Jesus Kristus som världens ljus. (Wingren, 104) 

Jag har nedan försökt begripa en samling predikningar av en högkyrklig predikant 
(BB = Bo Brander, då vid Laurentiistiftelsen i Lund, 2006). Mitt intryck är att han 
predikar väl och jag har förstått att de kristna studenterna gärna lyssnade på 
honom.  Jag har kompletterat min läsning med en annan traditionell förkunnare (JH 
= Johan Herbertsson) och med den nuvarande ärkebiskopens herdabrev ”Gud är 
större” (AJ = Antje Jackelén 2011). En predikosamling av Gustaf Wingren (GW): 
”Texten talar ” (1989) har fått balansera de mera högkyrkliga förkunnarna.  
 
Mitt urval är rätt tillfälligt. BB och GW är som predikanter tämligen olika, inte 
bara i fråga om teologisk grundsyn. Wingren går i sina bibelnära utläggningar rätt 
långt i tydlighet, också för en naiv lyssnare. Han håller det historiska perspektivet 
levande med många upplysningar om villkoren för texternas tillkomst och bruk 
bland de kristna. BB har för min smak en lätt insmickrande retorik, verkar nästan 
förförd av sin egen retoriska förmåga. GW skriver mera rakt och klart men också 
han når ofta till en punkt där den icke-troende lämnas med en oförklarlig 
”sanning”. Ingen av dem är dock lika utstuderade som konstvetarna i föregående 
kapitel.  
 
2.1 Klarspråk om världen här och nu  
 
Det verkar som om många predikanter är ängsliga att inte verka tillräckligt 
moderna, att inte kunna nå fram till den moderna tidens människor. Liksom Jesus 
talade till sin tids lyssnare vill dagens predikanter göra det, och de visar gärna att 
de hänger med i det moderna, inte minst med metaforernas hjälp eller genom att 
använda ett vardagligt icke-religiöst språk. Så här låter det t.ex. hos BB: 

När Jesus säger ”akta er för människorna” är det därför att han vet att många kommer 
att slå på dem som är laddade med gudomlig ljusenergi och himmelska bakterier. (BB 
303) 

Jesus säger i dagens text ord som likt en fjärrstyrd robot träffat mitt i vår stressade kultur 
som nu lägger in ytterligare en turboväxel för att hinna med allt före jul … (BB 264) 

Man låter t.o.m. Gud fader prata och inte heller Jesus talar alltid de frommas språk 
till hundra procent: 

Nu kör vi. Nu skall du bli en herde för mänskligheten. (BB 30) 

[…] vår nästa är den som kommer i vår väg och behöver vår hjälp.  Men som sagt: det 
är för lite för Jesus Människosonen. Han måste slå till så att det känns. In med en präst 
och en levit, två religiösa förgrundsfigurer, ordentligt heliga bägge två! Alltså två bra 
exempel på frånvaro av kärlek till nästan. (GW 114) 
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I Jerusalem rullade gudstjänsterna på. Prästerna var lagom. Tidsanda och bekvämlighet 
rådande. (JH 357)   

Precis som konstvetarna vill predikanter legitimera sig genom naturvetenskaplig 
belästhet: 

Gud är i sin helighet som solen. Om vi inte hade en atmosfär, skulle vi brännas sönder av 
alla skadliga ultravioletta strålningar som solen sänder ut. Men den underbara lilla 
kombinationen av tre syreatomer om vi kallar för ozonlager ligger som en skyddande 
hinna runt jorden. (BB 51) 

Ändå är predikanten på många sätt fången i den homiletiska stiltraditionen. Också 
den traditionalistiske besökaren måste få känna sig hemma, kan man tänka sig. 
Typiska för predikanter är t.ex. nominalfraser där genitivattributet (N1) och 
huvudordet (N2) står i predikativ/komparativ betydelserelation, dvs. N1 är N2 
eller N1 är som N2: 

kravens Himalaya 
välsignelsens kalk 
likgiltighetens moras 
rättfärdighetens skinande kläder 
tvivlets brännande eld 
[tvätta sina dopdräkter i] förlåtelsens blod 

Eftersom predikningarna ofta handlar om själen är de abstrakta begreppen vanliga. 
Inte sällan metaforiseras de helt lätt till konkreta som kan hanteras kroppsligt: 

[…] tålamodet växer fram och bärs i glädje (BB 322) 
Odlandet av hopp förenar […] mänskligt arbete med Andens gåvor (AJ 144) 

Predikanten återberättar ofta evangelietexten som ligger till grund för predikan 
även om hen kan ta sig friheten att brodera ut den lite. Det är särskilt BB som 
ägnar sig åt sådana funderingar. En del glidningar mellan refererat och tolkning är 
språkligt markerade, andra steglöst infogade i evangeliets berättelse. Tilläggen är 
normalt rätt rimliga och framför allt lika begripliga som det textnära referatet. 
Sedan kan man fråga sig om det är Guds ord i Bibeln eller predikantens som gäller, 
när den senare broderar vidare på sådant som inte uttrycks i texten, framför allt 
sådant som Jesus och de andra inblandade ”nog” tänkte när det begav sig vid vår 
tideräknings begynnelse. När det kommer till kritan är det ju den utbroderade 
versionen som sedan ligger till grund för den egentliga förkunnelsen. Alla som har 
hört predikningar känner nog igen sådant här insprängt i referaten: 

Vad Jesus egentligen säger är: ”Du är en som längst in i djupet längtar efter att få se 
Messias.” Fullträff! Helt plötsligt förstår Natanael att han är förstådd. (BB 181) 

[Petrus] såg in i sin solbrände väns (sc. Jesus’) ansikte. (BB 59) 

Så undrade säkert också Elisabet och Maria. (GW 19) 
 
Den här studien är emellertid inte tänkt att vara en analys av fromhetens språk och 
stil, så jag stannar här. Däremot kommer jag tillbaka till det religiösa språket och 
dess begrepp lite längre fram, eftersom brytningen mellan det vardagligt begripliga 
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och det religiöst obegripliga verkar vara själva hemligheten med förkunnarnas 
texter och det som gör förkunnelsen behaglig för den redan troende men till 
obegriplig gallimatias inför den icke-troende skeptikern. Att få ett grepp om detta 
är ju den huvudsakliga ambitionen med min läsning.  
 
 
2.2 En lek med ord 
 
En likhet med de poststrukturalistiskt anfäktade konstvetarna är att predikanter 
tillåter sig en lek med etymologier som grund för diverse slutsatser. Etymologin 
(ibland historiskt felaktig) blir tankestyrande. ”Rättfärdig” analyseras som ”rätt” + 
”färdig” och predikanten suckar, att för hans del har mycket i hans liv varit fel och 
att mycket inte blev färdigt. Jag citerar ett kort stycke om ”välfärd”: 

Den korta belastande rikedomen, det ytliga skrattet, som vi så lätt tillägnar oss, och som 
gör att vi, i stället för att vandra helgonvägen, vandrar välfärdsvägen. Inget ont om 
välfärd. Det betyder att färdas väl. Men välfärd som bygger på att konsumera och breda 
ett jämntjockt lager av grått vällevnadsfett över hela tillvaron formar inga helgon. 
[”Inget ont om X” signalerar som bekant att man helst vill säga ngt ont om X. ] (BB 
219) 

”Väckelse” är ett etablerat uttryck med religiös innebörd, annars heter det ju 
väckning”. När apostlarna råkar i sjönöd, väcker de Jesus. Predikanten kan inte 
låta bli att häri se en omvänd väckelse. Han får ihop det på följande sätt. 

Bara väckta människor väcker Jesus.  När en väckt människa väcker Jesus kommer allt i 
hans händer och i hans hjärta. Då är faran över. (BB 357) 

Ärkebiskopen vill få all inspiration att bero på den helige Ande: ”Inspiration hänger 
ihop med Anden – latinets spiritus betyder just ande. Lärande och förnyelse bär 
den helige Andens signatur.” (AJ 143)  
 
Även en predikant som är mer språkligt disciplinerad än andra ämbetskolleger kan 
ibland nyttja bibeltexten på ett desperat sätt. En teknik är att byta perspektiv. Vid 
intåget i Jerusalem rider Jesus på en åsna som rekvireras för ändamålet. Här fastnar 
predikanten (BB 256) för åsnan och tolkar henne som en symbol för människan! 
Knappast med stöd i bibeltexten, väl?  
 
Lika överrumplad blir man kanske när predikanten tolkar båten på Genesarets sjö 
på tre sätt: den globala båten, kyrkans båt och slutligen den enskilda (troende) 
människans båt (BB 356). Man kan inte med bästa vilja se att det är båten som är 
den bibliska berättelsens huvudperson. Vad ska den fromme lyssnaren eller den 
naive kyrkobesökaren tro? 
  
Ibland förvånas man onekligen över predikantens lek med Bibelns ord. 
Domsöndagens text handlar om hur himmelrikets nät (!) dras i sjön och fångar 
goda och dåliga fiskar. När näten dras upp på stranden sorterar änglarna fångsten 
och ”skiljer de onda från de rättfärdiga” varefter de onda kastas i den brinnande 
ugnen under svår tandagnisslan. Det låter grymt och är grymt, men predikanten 
menar tröstande att nätet i själva verket är kyrkan och att en del av de infångade 
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människorna med kyrkans hjälp kan bättra sig och bli rättfärdiga och därmed klara 
sig vid den slutgiltiga himmelska sorteringen (BB 246f). Detta är mera humant 
men det kan knappast härledas ur Jesus’ liknelse. 
 
 
2.3 Den dunkla sanningen 
 
Hittills har jag granskat predikningarnas på det hela taget fattbara pedagogik och 
retorik. Vi ska nu gå över till den besvärliga delen: där orden blir obegripliga för 
alla som inte redan är i besittning av den hemliga koden. För den redan kyrkligt 
troende märks knappast övergången, men för den oinvigde verkar nu plötsligt 
mycket bli gallimatias.   
 
En icke-religiös lyssnare överraskas kanske av vad som inte sägs. Hur ska man 
tolka det outsagda? De flesta av mina predikningar handlar om förhållandet mellan 
den enskilde och Gud eller Jesus medan väldigt lite handlar om förhållandet till 
våra medmänniskor. Kärleken till Gud är viktigast, medan budet om kärleken till 
människan kommer lite i skymundan. (Gustaf Wingren är ett undantag, i och med 
att han så systematiskt letar sig fram till vad tron innebär för den troende 
lyssnarens sätt att vara mot nästan.)  
 
Förhållandet till andra människor verkar alltså inte vara så intressant för en viss 
sorts predikanter. Attityden är närmast att om man bara har den rätta relationen till 
Gud och Jesus så följer allt annat av sig själv: moral, förhållandet till andra 
människor, politiska ställningstaganden etc.  Riktigt hur det här går till blir sällan 
riktigt klart. För den oinvigde lyssnaren som inte vet vad Gud och Jesus är för 
några blir sådan förkunnelse emellertid obegriplig. Det är som om förkunnaren 
vänder sig till sådana lyssnare som gått in i ett virtuellt kloster och stängt ut sig ute 
ifrån andra människor där utanför.  
 
Den här typer av förkunnelse fokuserar på en sorts abstrakt fromhet. Låt mig 
inleda med ett par exempel som i varje fall gör mig förvirrad: 

Gud vill liv. I detta finns ett stort allvar. (AJ 136)  

Vårt hjärta måste vila i Gud allena. (GW 106) 

Frälsningen är trons liv genom Jesus Kristus. (JH 363) 

Allt händer i nuet när vi möter Jesus Kristus och tror på honom. Då sker frälsningen och 
nyfödelsen. Då skänkes det eviga livet. (GW 82) 

Den oinvigde lyssnaren undrar nog: Vad menas med att ”möta Jesus Kristus”? Vad 
är ”frälsning”? Vad är ”pånyttfödelse”? Ja, vad är egentligen ”det eviga livet”. Är 
det något att stå efter? 
 
Vad förutsätter då prästen att lyssnaren tror eller vet om Fadern, Sonen och Den 
helige ande? Det blir man nog som utanförstående inte riktigt klar över. Vad 
betyder exempelvis det här för en modern hedning? 
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[…] leva i Andens strömmar där Jesus är närvarande och Gud innesluter oss i kyrkans 
förstadium till det fulländade himmelriket […]  

Vi är vana vid att Jesus beskrivs som en människa (fastän han ju inte var det annat 
än under sitt jordeliv). Men t.o.m. fadern verkar vara mänsklig, i varje fall någon 
som kan bli bedrövad eller glad, någon som har ett ansikte, någon som har en 
blick, någon som håller oss med sina händer. Både fadern och sonen omtalas som 
män – fäder och söner är ju män. Försvarar sig månne predikanten med att Gud 
har skapat oss till sin avbild? Den helige ande har som väntat lite vagare konturer: 
Vilket kön? Har hen också händer eller kanske vingar (som en duva för att kunna 
ta sig från himlen ner till oss)? Kan hen se? Hur som helst vill predikanten gärna 
”vila i treenighetens famn”.  
 
Det är framför allt Jesus som förutsätts vara en person, också efter sin död, 
uppståndelse och himmelsfärd. Det talas gärna om hans kropp (ett 
älsklingsbegrepp liksom hos de djupsinniga konsttolkarna). 

 [Jesus] tog all smuts, liderlighet och synd i sin egen rena kropp […] (BB 332) 

I reportagen från en nobelfest står kläderna helt och hållet i centrum. Men när det gäller 
Jesus, blir det helt ointressant. Det är hans ansikte, hans ögon, hans händer, hans ord och 
hans kärlek som får hela den yttre kostymen att blekna. (BB 113) 

Jag är i Kristi kropp, jag är omgiven av hans nåd och barmhärtighet på alla sidor. Nu 
dricker jag bägaren, nu är jag i dopet. (GW 47) 

En annan predikant talar om ”Kristi andliga kropp”.  Kanske ska predikanten 
frikännas från ansvaret eftersom Paulus själv är lika spetsfundig i Fil. 3: 21: 

Jesus skall förvandla den kropp vi har i vår ringhet då så att den blir lik den kropp han 
har i sin härlighet. 

Allt detta tal om Gud och Jesus som personer är knappast rimligare än 
föreställningarna om antikens eller asatrons gudar. Eller menar predikanterna 
något som vi inte begriper?  
 
Ett ord som har en central roll i predikningarna är liv, ofta använt på gränsen till 
dess vardagliga betydelse, fastän det har en religiös innebörd på ett sätt som ändå 
knappast är helt genomskinligt för den oinvigde: 

 […] se Jesus och låta strömmarna av hans liv beröra hjärterötterna […] (BB 198) 

Vem är det i dag som är dräktig med gudomligt liv? [sc. som Maria var]? (BB 284) 
I fråga om begreppet liv är JH särskilt frikostig. Gång på gång upprepar han 
hänvisningar till den gudomliga trions liv i formler som de följande:  

Gud har låtit skapelsen, liksom våra liv, bli till för att vi i evighet ska få dela glädjen över 
livets gåva i Guds fullkomliga och eviga liv. (JH 167) 

Det märkligaste nyckelordet i predikningsprosan är faktiskt substantivet namn i 
uttryck som Guds/Jesu/Den heliga andes namn. Här blir rimligen de oskyldiga 
lyssnarna rätt förbryllade. Det låter onekligen som trolldom, som abrakadabra: 
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Jesusnamnet bär i sig själv kärlekens kraft.  Det gör inte namn som Bosse eller Börje. 
(BB 310) 
Jesu namn är en utgjuten salva. (BB 310) 
namnet över alla namn (GW 69) 
Vår tro på Jesu namn är tron på Guds närvaro. (JH 48) 
 

Man kan gå vidare till begrepp efter begrepp som jag – en naiv läsare – finner 
obegripliga. Ibland känner vi igen orden från det vanliga språket: rena, blod, tro 
etc. Men i andra fall är de religiösa specialord som himmel, nåd, synd etc. Ja, vad 
betyder egentligen ”älska Gud/Jesus”? Vad betyder det att ”tro på Gud/Jesus”? 
Allt verkar bara vara ord utan innehåll. Varför uppmanas vi aldrig att älska Den 
helige ande eller tro på honom som vi uppmanas att älska och tro på Gud fader 
och Jesus Kristus? Är anden bara en slags underordnad gudomlig hjälpreda, 
nebulös till skillnad från Fadern och Sonen? Det förefaller som om kyrkan vill att 
vi visar vår tro på Jesus och resten av gudomen genom att vi säger namnen på 
treenighetens framträdelseformer utan att riktigt förstå vad de innebär. Och vad 
betyder för resten det superreligiösa helig? Kanske är det själva uttalandet av de 
rätta orden som är tron? Är Jesu namn lika viktigt som Jesus själv? Hur ska den 
naive kyrkobesökaren förhålla sig till detta obegripliga? 
 
Obegripligheten är kanske själva poängen om man får tro ärkebiskopen: 

Gud uppenbarar sig som ett trefaldigt mysterium. (AJ 140) 

Olikt en gåta som mister sin attraktion när den är löst, djupnar ett äkta mysterium ju mer 
vi lär känna det (AJ 70) 

Denna undervisning bjuds gudstjänstbesökaren. Talar också teologer så till 
varandra på seminarierna? 
 
En av predikanterna säger rent ut att tron inte är ett ”åsiktspaket” (BB 347), vilket 
ju nästan är ett erkännande att predikan handlar om det obegripliga, sådant som 
faktiskt inte kan uttryckas med språk, dvs. med begripliga påståenden som kan 
vara sanna eller falska. I stället heter det:  

Innehållet i kyrkans tro är egentligen inte bokstäver eller tankar, det är en person. (BB 
347) 

Kristendomens kritiker finner lätt äkta eller oäkta paradoxer i den kristna 
förkunnelsen. Predikanterna ser tydligtvis inget problem i orimligheterna. 
Självmotsägelserna kan erkännas med ett leende och avfärdas med att tron inte är 
någon filosofilektion utan står över mänsklig klokskap och rationellt förnuft. 
Predikanten vill eller kan inte bli begriplig därför att det ogripbara inte kan 
begripas utan att det samtidigt förvanskas. Den enfaldige lyssnaren undrar varför 
då predikanterna ändå talar och talar och talar i sekel efter sekel. 
 
I en av predikningarna hävdas att allt i bibeln (och väl också i förkunnarens 
förkunnelse) är symboler: 
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Allt tal om himmelen består av symboler, undantagslöst allt. Den som inte vill erkänna 
bildernas karaktär av just bilder, han förminskar det eviga livets väldighet och storhet, 
dess överlägsenhet över vårt nuvarande liv. Och i samma ögonblick förminskar han 
också bibelordets kraft, dess förmåga att öppna gränserna för vår tillvaro. Bibeln blir 
trång och himmelen blir också trång, när vi envisas med att göra bilderna till bokstavligt 
tal och till exakta beskrivningar. (GW 144) 

Symboler för vad? Nja, obegripligheten är avsiktlig och nödvändig. Amen, amen. 
 
 
 
2.3 Och så till sist … 
 
Är kanske ändå den homiletiska förkunnelsen (o)begriplig på samma sätt som svår 
modern poesi eller de postmoderna litteraturvetarnas kommentarer till samma 
poesi? Ambitionen skulle alltså vara att förmedla en sorts lyrik som leker med 
teologins trossatser och verktyg. Predikanterna säger ju ibland rent ut att Gud och 
religionen är obegripliga och att alltså det som sägs därom inte kan ”förstås” av 
den kristne i vanlig mening så som vardagens påståenden, frågor och uppmaningar. 
Ändå är den lutherske predikaren bunden av Bibelns text och bär på sina axlar 
århundraden av en teologi vars existensberättigande väl är att de ska ge Bibelns 
texter en någorlunda begriplig mening.  
 
Konstvetare (och konstnärer) ursäktar gärna sin obegriplighet med att konsten vill 
kommunicera sådant som inte är uttryckbart med verbalt språk.  Ändå håller man 
ju inte med om maximen att det varom man inte kan tala, därom bör man hellre 
tiga. Som vi sett befinner sig konstvetarna här i ett väletablerat sällskap, nämligen 
med teologerna vilkas uppgift det också är att beskriva det som egentligen är 
obeskrivbart, nämligen Gud (om han nu finns) och vad han gör. 
 
 
PS. Att inte alltid predikanten har en lätt tolkningsuppgift kan man kanske se av 
texten för den första söndagen efter trefaldighet (från Johannesevangeliet). Ett 
utdrag: 

Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i 
Guds rike. Det som har fötts av kött är kött, och det som har fötts av ande är ande. 

Ibland är således bibeltexterna själva lika obegripliga som sina uttolkare 
teologerna/uttolkarna är obegripliga. Paulus och Johannes (han med 
uppenbarelserna) verkar i fråga om begriplighet vara lika mycket teologer som sina 
sentida uttolkare. Vad sägs t.ex. om följande svårslagna passus hos Paulus: 

Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med Jesus Kristus för att vi ska leva 
ett nytt liv såsom Kristus uppväcktes från de döda. (Rom. 6:4) 
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3 Kapitalet i kejsarens nya kläder: VD har ordet 
 
 
Jag misstänker att de obegripligheter som vi mött i de tidigare kapitlen hänger ihop 
med att konstvetare och präster inte behöver vara begripliga. Folk är nöjda ändå.  
Om konstutställningens besökare inte förstår presentatören, är ingen större olycka 
skedd. Var och en får ändå tycka vad hen vill om utställningen. Sällan får 
eventuella upplevelser och funderingar i gallerier och konsthallar någon praktisk 
betydelse för konstbetraktaren – om hen nu inte går och funderar på att göra 
investeringar i konst. Samma sak är det i kyrkan. Den vanlige kyrkobesökaren 
älskar lokalen för dess akustik, lukt, musik och den vaga och till intet förpliktande 
gemenskapen med de andra besökarna. Men predikan, vem blir klokare av den? En 
sådan förväntan har ytterst få och detta känner nog också förkunnaren på sig. Hen 
kan vara ytlig och begriplig eller djupsinnig och obegriplig. Ingen bryr sig särskilt 
mycket. (Jag har frågat en del kyrkobesökare. De kan sällan redogöra för 
predikans innehåll, minns kanske några detaljer som de fastnat för men som inte 
har någon särskild betydelse för förståelsen av dagens predikotext. Många ser nog 
predikan bara som ett stämningsskapande inslag bland andra.) 
 
Annorlunda är det med de texter som vi nu ska vända oss till: 
Företagsledningarnas redogörelser för det gångna årets verksamhet tillsammans 
med deras visioner och planer för det närmast kommande året. I princip är detta 
något som aktieägarna, kunderna och samhällsföreträdarna har rätt att begripa. 
Här ska företagsledarna vara ärliga och sanningsenliga, någorlunda heltäckande 
och förståeliga. Det är bl.a. detta som kapitalismens egen etik kräver. 
 
Verksamhetsplaner är framför allt löften inför framtiden, löften som bland annat 
bygger på berättelser om företagets prestationer och öden under det gångna 
verksamhetsåret. Själva poängen med det ideala löftet är att det ska vara pålitligt, 
att det ska gälla över tid, även om förutsättningarna inte alltid kunde överblickas i 
löftesögonblicket. Möjligen har människors inställning till alla slags löften drabbats 
av förskjutningar under senare år. Det har väl alltid varit så att en del människor 
avger löften med hemliga reservationer och kanske inte skäms för att ta tillbaka 
löftet nästa dag eller vecka. Man lovar att komma till en viss plats vid en viss 
tidpunkt, att bli färdig med ett visst jobb en viss dag, att betala in en viss summa 
före månadens slut osv. Man lovar ett livslångt äktenskap… Jag har för mig att 
man ser mindre allvarligt på brott mot sådana löften nuförtiden, att löftesbrott 
uppfattas som mer eller mindre normala. Löftesgivaren lovar något till dess hen 
ändrar sig, helt enkelt.  
 
Årsredovisningarna är besläktade med reklam och public relation-aktiviteter. 
Reklamen ska sälja varor och tjänster. Årsredovisningarna ska locka läsaren att 
köpa aktier, dvs. att låna ut sina pengar till företaget, som i gengäld lovar köparen 
mer pengar än vad hen betalat för aktierna. (Aktien kan ses som en sorts modernt 
avlatsbrev. Skillnaden är att köparen vill tjäna pengar, inte avkorta skärselden.) 
Hur underbygger företaget sitt löfte? Jo ofta genom att göra vanlig reklam för 
företagets produkter. Den potentielle aktieköparen ska bli övertygad om att 
produkterna är lättsålda, vilket ökar företagets vinst och därmed värdet på de 
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aktier som är till salu. Som bekant följer reklamen två linjer. Å ena sidan talar man 
sanningsenligt om produktens egenskaper: hur fort bilen går, hur mycket bensin 
den drar, hur krämen skyddar mot viss strålning etc. Å andra sidan knyts också 
mer tvivelaktiga värden till produkten: hur stark köparen kommer att känna sig, 
vilken status hen får, hur vacker hen blir, hur gott samvete hen får. Det är i den här 
senare sumpmarken vi finner de mer eller mindre djärva utflykterna i det 
kommunikativa snömoset. Men vad det handlar om är förstås att locka till sig 
pengar mot löftet att köparen också kommer att tjäna på saken. 
 
Medierna kritiserar med rätt eller orätt löftesbrytare inom politiken. Men minst lika 
viktigt är det att syna vilka konster och krumbukter företagsvärlden gör för att 
driva på konsumtionen och göra företagen mer lönsamma. Vilken roll har 
obegriplighet, halvsanningar och kamouflage när företagen med stora visioner 
förför läsarna och de stora löftena utfärdas? Hur bär man sig åt för att få läsaren 
att behålla och köpa aktier i företaget genom att lita på företaget och dess löften?  
 
Jag har läst ett antal årsredovisningar från några storföretag för år 2014. Här 
liksom i fråga om bildkonst och teologi är det inte själva saken (dvs. företagens 
görande och låtande från företagsekonomisk synpunkt) som vi ska granska utan 
hur företagen presenterar sig själva, deras retorik: ett par energiföretag, två 
verkstadsföretag, ett par telebolag och några konsumtions- och klädföretag.  
 
 
3.1 I klichéernas värld 
 
I företagsledarnas årsbetraktelser möter vi sällan obegripligheter  
av den typ som präglade konstvetares och teologers budskap. Visst finner vi en del 
fackterminologi, men inte mer än en normalkunnig och normalintresserad läsare 
kan tåla. Problemet är här ett annat. De här texterna är hopningar av självklarheter, 
en sorts icke-information. Tekniken tycks vara att bombardera läsaren med 
politiskt korrekta påståenden och löften, trosbekännelser typiska för personer som 
snurrar runt i en sfär där uppgiften är att tjäna pengar och inget annat.  
 
Men för många läsare gäller det att få reda på något som inte är självklart utan som 
i stället ska vara både intressant och relevant. De läser då automatiskt mellan 
raderna för att se vad som inte står på raderna men som kanske utgör det viktiga, 
hemliga budskapet. Finner läsarna då inget där kan man säga att de har en 
innehållslös text framför sig snarare än en obegriplig text.  
 
Det självklara är t.ex. att energiföretagen måste ge ”marknadsmässig avkastning”. 
För att detta ska gå bra måste företaget vara ”starkt” i alla möjliga avseenden Det 
ska vara ”solitt” och ”stabilt”. Så här talar man då: 

stark ordertillväxt 
stark orderingång 
stark utveckling 
starkt genomförande 
vår starka ställning på attraktiva marknader 
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stärka servicen till våra kunder 
stärka vårt erbjudande av lokalt tillverkade produkter 
stärka vårt kundfokus 
stärka vår position som ledande global leverantör 
stärka samarbetet tvärs över verksamhetsgränserna 

 
En intressant självklarhet i den finansiella världen är att all förändring är av godo: 
bäst är det företag som är mest förändringsbenäget. Ett verkstadsföretag skryter 
sålunda med förändringar i fråga om resultatstyrning, affärsmodell, 
ersättningsrutiner utan att säga vad de går ut på. Ett av teleföretagen 
karakteriserar sig självt som en organisation där förändring är det enda som är 
konstant, vilket väl ska ses som berömligt.  
 
Inte heller kommer det som en nyhet är att företaget måste hantera risker, så som 
försäkras av ett konsumtionsföretag: 

Alla risker går inte att undvika och bör inte undvikas. Inte desto mindre är det viktigt att 
fastställa acceptabla risknivåer för verksamheten. Risker bedöms därför med hänsyn 
tagen till den potentiella påverkan på verksamheten, sannolikheten att risken 
materialiseras samt kostnaden för att undvika eller minska risken. De negativa 
konsekvenserna vägs också in och ställs mot det potentiella positiva resultatet av att ta 
den aktuella risken. […] Risker bemöts genom att antingen undvika risken, minska 
risken, dela risken eller acceptera risken. 

Det är kanske inte så förvånande att företaget ser möjligheten av lagliga 
restriktioner som en risk. Inskränkande regler för försäljning och användning av 
tobaksprodukter kan naturligtvis göra livet surt för företaget. För att minimera 
risken riktar man därför lobbyarbete mot ”myndigheter och andra regulatoriska 
instanser” för att ”informera” om att snus är mindre hälsofarligt än cigarretter. 
 
3.2 Konsten att undvika obehagligheter 
 
Här har företagsledarna olika möjligheter: det obehagliga kan förtigas eller döljas 
med eufemismer. Konsten är att blunda med ena ögat, dvs. med rätt öga. Ett av 
våra kraftföretag kalla sig fortfarande för Vattenfall vilket låter rent och bra, fastän 
man säljer mycket kraft från mindre populära källor som kol och kärnkraft. 
Motgångar och oetiska affärer kan åsyftas med ”turbulens” eller som strategiska 
reträtter. På det viset kan man ändå säga sig vara ”fortsatt framgångsrik i en 
utmanande omvärld”.  
 
Vattenfall vill på sikt ses som ”ett västeuropeiskt energibolag med svenskt 
ägande”. Vilka möjligheter har dessa framtida svenska ägare att påverka den 
omfattande verksamheten utanför landet? Inställningen till statligt ägande är ju för 
övrigt inte densamma i regeringar av olika färg. Dessutom har företaget 
organiserats om i verksamhetstyper i stället för den tidigare indelningen efter 
geografiska verksamhetsområden. Detta är kanske bra, även om den nya 
omorganisationen säkert minskar den nationella identifikationen och bereder vägen 
för internationellt ägande på sedvanligt kapitalistiskt maner.  Men sådana tråkiga 
frågor vill man inte störa de svenska ägarna och kunderna med.  
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Sorglustigast är Swedish Matchs framställning om sin huvudprodukt snus som mer 
eller mindre nyttigt och som ”ett erkänt säkrare alternativ till cigarretter”, ”som ett 
mera ansvarsfullt sätt för vuxna att njuta av nikotin”. Gamla synder spökar 
onekligen i bakgrunden när ett visst telebolags chef lovar att vara maximalt 
ansvarsfull och proklamerar sin ambition att minska ”ohederligt agerande” 
framöver. Medarbetarna ska dessutom framöver utbildas ”i frågor som rör 
yttrandefrihet, korruption, arbetsmiljö, hälsa, säkerhet, kundernas rätt till 
privatliv”.  
 
Det är inte så lätt att hitta rena lexikaliska eufemismer i verksamhetsberättelserna,  
men man märker gång på gång en slags eufemistisk grundhållning. Företaget säger 
t.ex. att man hjälper kunderna med att optimera sina processer och förbättra deras 
intjäningsförmåga, hellre än att man själv är ute efter det självklara att tjäna så 
mycket pengar som möjligt. Det låter ju också väldigt bra att bolaget sägs ha en 
”strategi som ska accelerera hållbart värdeskapande” i stället för att mera plumpt 
medge att man vill fortsätta med att dra in så stor vinst som möjligt. 
Snusförsäljarna Swedish Match låtsas inte om att man fungerar som ett 
kapitalistiskt företag där vinsten är det ultimata testet på framgång: ”Med vår 
vision ser vi på marknaden och dess potential som något mer och större än att bara 
ta andelar på en befintlig marknad.” Jo,jo. 
 
Ibland exploderar företagens texter i abstrakta ord som t.o.m. kan vara 
angloamerikanska. Ett teleföretag hänvisar till en strategisk process: ”Way2Win” 
som fokuserar fyra områden, nämligen Value Champion, Focused Technology 
Choices, Step Change Productivity och Winning People and Culture. Och ett 
klädföretag berömmer sig för en alldeles särskild företagsanda som deras 
medarbetare ”brinner för” och som innebär ”respekt för individen och tron på varje 
människas förmåga att ta egna initiativ”. Det låter onekligen bra men man undrar 
vad det betyder för den enskilde kunden och de anställda i butiken liksom för 
sömmerskorna i Fjärran Östern.  
 
Vissa företag vill vara fräscha och verka ungdomliga genom att ta över inslag från 
dagens s.k. sociala medier. T.o.m. ett av energiföretagen vill få eventuella 
motsträviga läsare att sänka garden genom ett kompisbetonat språk. 
Energibranschen sägs ha det ”tufft”. Och bolaget vill kanske vara vänner på 
Facebook eftersom man säger sig vilja bli den mest ”gillade” partnern för hållbara 
lösningar. Tryck på gilla-knappen bara! Om läsaren fortfarande tvekar, uppmanas 
hen att betänka hur stort och innovativt bolaget är i ett internationellt perspektiv. 
Ett annat energibolag skryter med att ha ett av världens största biokraftverk. De 
tre kraftbolagen har muskler. Läsaren uppmanas indirekt att känna stolthet, välja 
bolaget som el- och värmeproducent, helst också älska det. 
  
 
 
3.3 Finansiellt nyspråk 
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En välkänd teknik är att använda gamla hederliga, positivt laddade ord med en 
förskjuten betydelse som gör det möjligt att ge en finare bild av företaget. Detta 
sker genom kreativt bruk av ord som ”utmaning”, ”hållbar”, ”organisk”, 
”mervärde”, ”passion” m.fl.  
 
Olika faktorer i omvärlden minskar möjligheten att tjäna pengar, t.ex. på energi. 
Sådant kallas utmaningar: dåligt väder, kärnkraftens utfasning i Tyskland, andra 
energiaktörers ”aggressiva” metoder, statliga pålagor etc. Ordet ”utmaningar” 
låter spännande och bra. Det används mest om sådant som för bolagen är negativt, 
dvs. som försvårar intjäningen av pengar, men som medierna och befolkningen 
tycker är lockande positivt: den moderna livsstilen innebär att vi ska älska 
utmaningar.  Miljöhänsyn är just en sådan ”utmaning”. 
 
”Hållbar” är ett annat älsklingsord. Självfallet satsas det på 
hållbar produktion och hållbar konsumtion.  Men också på hållbar ekonomi! Oj, 
här övertas det positiva miljöordet med en annan ”rationell” betydelse. Hållbar 
ekonomi är t.ex. helt enkelt en stabil ekonomi där företaget inte utsätter sig för 
onödiga risker att förlora pengar. Ett teleföretag har ett helt kapitel om hållbarhet i 
ordets vida betydelse som gör att det kan användas om etik, mänskliga rättigheter, 
stabil värdeökning för samhälle och näringsliv, kostnadseffektivt utnyttjande av 
naturresurser etc. Så här sammanfattar man en sorts hållbarhet som man vill 
åstadkomma i ekonomin: 

Vi skapar värden för de samhällen där vi är verksamma. Vi tar tillvara möjligheter från 
samhällstrenden. 

Ett klädföretag skriver: 
Lönsamhet och hållbarhet är två sidor av samma mynt för oss. […] Vi agerar på ett 
ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart sätt och skapar mode med omtanke om vår 
planet idag och i framtiden.    

Också med ordet ”organiskt” trixar företagskommunikatörerna. ”Organisk 
tillväxt” är ett ekonomiskt fackord som vi naiva läsare ofta tror betyder 
’ekologisk’ eller något annat sympatiskt. Men här betyder det bara att man ökar 
produktionen utan att köpa in nya företag. Också Marx’ gamla teoretiska term 
”mervärde” har övertagits  av dagens finansiella schamaner. Dessa säger på tal om 
företagets strävan efter anständiga villkor för arbetarna att företagets produkter på 
så sätt får ett ”mervärde” som gör att köparen inte behöver få dåligt samvete. På 
så vis får också varumärket efterhand ett ”mervärde” som tillfredsställer de 
”medvetna” kunder man är ute efter. 
 
3.4 Utfästelser och spådomar 
 
Bolagens planer och löften gäller den närmaste framtiden under det kommande 
året, dess möjligheter och risker. Här ät företagets självpresentation förstås 
begriplig, men frågan är förstås hur ärlig man är. Läsaren kan misstänka att 
företagsledningen i den här typen av berättelser uttrycker sig så vagt och 
mångtydigt att man inte sedan kan straffas av vad som faktiskt kommer att ske och 
vad företagsledningen faktiskt kommer att göra? Många årsberättelser ger vackra 
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bilder av företagets ambitioner, eftersom man vill skapa tillit och väcka sympati. 
Ett bra ord är här ”sträva” utan att man preciserar hur och när det eftersträvad 
skall förverkligas. Ett företag försäkrar t.ex. att bolaget 
 

arbetar för att minska sina koldioxidutsläpp 

strävar efter att vara ett av de företag som leder utvecklingen till en mer miljömässigt 
hållbar energiproduktion 

[har som mål] att växa snabbare inom förnybara energislag än marknaden 

strävar efter att driva sina produktionsanläggningar på det mest effektiva och 
ansvarsfulla sättet 

strävar efter att den negativa påverkan på omgivningen ska bli så liten som möjligt 
Sträva kan man ju alltid, tycker förstås den skeptiske läsaren. 
 
 
3.6 Saldo 
 
Både i den kapitalistiska ekonomien och i politikens högre sfärer har som bekant 
utsöndrats en särskild kategori av kommunikatörer, retoriker och spindoktorer 
som ska sköta kommunikationen med aktieägare, kunder, anställda och väljare så 
att texten blir lagom sann och framför allt lagom smaklig. De texter som hamnat 
under våra ögon i det föregående är nog för det mesta skrivna av mer eller mindre 
skickliga experter på sådan kommunikation. Men ansvaret ligger ändå alltid på 
uppdragsgivarna, styrelsen och den verkställande direktören. De har i princip 
aldrig rätten att säga: Det hade jag ingen aning om!  
 
Vi har sett hur årsredovisningarna till stor del är uppbyggda kring självklarheter. 
Man säger inte någonting så har man ingenting sagt. Innehållet är nämligen oftast 
trivialt och förutsägbart, dvs. texterna saknar i motsvarande mån innebörd.  Om 
VD:n vore en robot är dessa texter just vad man skulle få om man tryckte på rätt 
knapp under slipsen. Så här alltså: 

Bla bla bla nytt marknadsläge bla bla bla utmaning bla bla bla utmaning bla bla bla stabil 
ekonomi bla bla bla hållbar bla bla bla transparent bla bla bla hållbar bla bla bla 
värdegrund. 

 
Utgångspunkten är förstås att företaget tjänar pengar och ska fortsätta med det. 
Detta sägs ibland men behöver egentligen inte understrykas eftersom målet är så 
självklart. Den bild företaget ger av sig själv är självfallet att företaget är bra, vad 
skulle man annars säga? Det är starkt, väldigt starkt, solitt, stort, internationellt, 
världsbra etc. Den bild man ger av omvärlden är spännande, såtillvida att den är 
full av lovande tillväxtmarknader. Men den sägs också rymma många risker och 
s.k. ”utmaningar” som är ordet för svårigheter. Det älskade ordet ”utmaningar” 
antyder att problemen egentligen inte är så negativa utan snarare stimulerande, 
inspirerande, sporrande till kreativa åtgärder som ökar intjäningen. Ordet antyder 
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att läsaren inte ska oroa sig. Vissa aktieägare och medarbetare inser nog ändå att 
den underförstådda verkligheten är en annan, även om sådant känns mindre 
lockande att prata om, när bubblet och snittarna väntar.  
 
Överhuvudtaget är det någorlunda lätt för läsare som följer den politiska och 
ekonomiska utvecklingen i Sverige och utomlands att läsa mellan raderna om de 
reella problemen: besvärlig miljöpolitik, tvånget att sälja ut delar av verksamheten, 
korruptionskandaler i avlägsna miljöer. Om granskningen hade gällt banker hade 
det säkert varit både dystert och underhållande att läsa om vad dessa 
penningföretag har att säga om skattesmitning, lånebubblor etc.   
 
Företagen vill framstå som vägledda av en moralisk kompass av städad politisk 
korrekthet. Ett av nyckelorden är här som vi sett ”hållbarhet” som används inte 
bara om miljö och energi utan också om allt annat möjligt gott, framför allt kanske 
omsorg om personalen ekonomins hållbarhet på sikt. En del läsare tror i förstone 
att också ordet ”organisk” avser jordens resurser men här används det som en 
ekonomisk fackterm om tillväxt inom det existerande företaget, alltså om att man 
blir större utan att detta sker genom uppköp. 
 
Årsredogörelsen är som sagt en sorts löfte, en inbjudan till framtiden. Här och var 
formuleras det på olika sätt att ”vårt företag är bra men vi ska bli ännu bättre”. 
Texten försäkrar att all förändring är bra och det underförstås att stillastående är 
detsamma som tillbakagång. Man aviserar kampanjer under glassiga namn som ska 
driva på den eviga förändringen under det kommande året.  
 
Kan nu dessa kapitalets förkunnare sägas missbruka språket i sina årliga 
predikotexter? Säger deras VD:ar något eller är deras ord snarare dimridåer som 
skymmer det som aktieköparna egentligen borde få veta? Utan tvekan har man 
som läsare intrycket att man fått erfara något uppiggande om företaget, men det är 
också så att det krävs en hel del kunskap om bolagets verksamhet för att mellan 
raderna hitta något substantiellt om det som företaget kallar möjligheter och 
utmaningar.  
 
Säger då företagets ledning i ord något mer än det som skulle kunna sägas på ett 
par rader, nämligen att man under det kommande året ska tjäna in mer och göra 
omkostnaderna mindre samtidigt som man också ska ta itu med en del saker som 
behövs för att lugna de miljömässigt och arbetsrättsligt medvetna köparna?  
 
Få läsare skulle nog åta sig att referera texten efter genomläsningen av de två-tre 
sidor som företagets verkställande direktör ger aktieägaren med på vägen. Hur 
många vanliga pensionssparare får korn på det underförstådda? Hur många kan 
bortse från den pliktskyldiga paraden av värdeord som mest har till uppgift att 
lugna folk med känsligt samvete? Det är kanske rentav som med 
utställningsbesökaren som läst konstguiden eller kyrkobesökaren som åhört 
predikan, alltså. 
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Annat är det med siffrorna i presentationen av bolagets affärer.  Det är de som 
räknas, bolagsledningens vackra ord är bara lite garnering på tårtan, för 
smaklighetens skull.  
 
Vad som saknas i årsberättelserna är en öppenhjärtig och intelligent analys och 
bedömning av det gångna årets strategi och av vilka slutsatser man dragit inför den 
fortsatta verksamheten. Här är tystnaden bedövande. Det är nog därför jag finner 
det rättvist att hänföra styrelseordförandenas och direktörernas nyårspredikningar 
till samma kategori som de protestantiska prästernas förkunnelse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 Alltså: hur bär man sig åt för att producera obegripligheter? 
 
 
 
De texter som jag har granskat är språkliga tecken. De är rätt olika även om de i 
vissa avseenden alla är exempel också på språkliga töcken. Alla rymmer försök till 
övertalning. Konstvetarna vill sälja konst till folk som behöver kulturellt kapital, 
prästerna säljer religion till lyssnare som vill bli lite mera andliga och företagen 
utbjuder i tävlan med varandra aktier som ska göra köparna rikare. Frågan är nu 
hur textmakarna bär sig åt. Är deras förkunnelse inbäddad i ett språkligt töcken? 
Ja, och jag tycker mig ha urskilt tre huvudmetoder som kommit till användning. I 
alla fallen måste vi lita på att meningsfullheten garanteras av de privilegierade 
experter som kontrollerar den plattform varifrån förkunnelsen utgår, dvs. 
konstvetare, teologer, finansguruer.  
 
Genom att skriva ut ett flöde av osammanhängande innehåll som hålls ihop bara 
genom att skribenten då och då refererar till faktiska element i den verklighet som 
behandlas. Den meddelade betydelsen framställs gärna som resultat av 
specialiserad forskning. 
 
 Genom att tala om i grunden obegripliga ting som om de vore reella och 
begripliga. De oförståeliga nyckelorden fungerar som noderna i ett nätverk av 
fromma tankar som erbjuds mottagaren för att han ska ”tro på” dem. Den 
meddelade betydelsen framställs som en given sanning garanterad av Gud, 
vetenskapen och traditionen. 
 
Genom att producera en text av förutsägbara självklarheter, en text som därmed 
saknar verkligt innehåll. Det egentliga innehållet ligger i det outsagda. Den 
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explicita och implicita betydelsen framstår som självklar eftersom den är synonym 
med den gällande estetiska, andliga. politiska eller ekonomiska tidsandan. 
 
Eller hur? 
 
 
 
 
 
 


