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Problem/Bakgrund
Enligt den ekonomiska teoribildningens modeller av verkligheten är alla aktörer på en
marknad i fullständig konkurrenssituation och opåverkade av sociala faktorer. Detta stämmer
föga överens med aktörers beteende på empiriska marknader, även på finansmarknader som i
teorin borde vara den renaste marknadsformen.

Syfte
Syftet med uppsatsen är att med den sociologiska teoribildningen lägga fram ett alternativt
synsätt som ska kunna användas som teoretisk utgångspunkt vid senare empiriska
undersökningar. Analysen lägger sin tonvikt på olika mikro- och makroperspektiv på
marknader i allmänhet och finansmarknader i synnerhet. Den ackumulerade teoribildningen
tillämpas på två fallstudier, för att påvisa att sociala faktorer på olika sätt inverkar på
ekonomiskt rationellt handlande. Den metodologiska utgångspunkten är fenomenologi,
eftersom uppsatsens fokus ligger på subjektivitet i ett socialt kontext.

Slutsatser
Ekonomisk handling är beroende av ett historiskt och socialt kontext, och står inte utanför
resten av samhällslivet. Subjektivitet är med nödvändighet en del av ekonomiskt handlande i
en marknadssituation, och kan därför skapa irrationella effekter hos annars ”rationellt”
handlande, t ex i form av spekulationsbubblor. Detta är oundvikligt eftersom de värden som
skapas och upprätthålls på aktiemarknader är subjektiva, och därför beroende av sitt sociala
sammanhang.
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Förord
Sociologer har ända sedan ämnets begynnelse koncentrerat sig på det moderna

samhället, med fokus på modernitetens och kapitalismens inverkan på människans

tillvaro. Tyvärr har sociologin svansat runt som en katt kring het gröt när det gäller

områden som redan upptagits av nationalekonomin. Sociologiska analyser av ”pengar”

och ”marknad” är därför sällsynta. Det finns stora vita fläckar i teoribildningen, som

väntar på att bli utforskade. Under den senaste tiden har dock ekonomisk sociologi som

forskningsområde börjat växa fram, där förgivettagna begrepp såsom ”marknad”

analyseras1. Det finns ett stort behov av att kritiskt analysera den ekonomisering av

samhället som pågått sedan 1970-talet, där ansvaret för vår välfärd gradvist förflyttats

från samhället till individen. Förhoppningsvis bidrar denna uppsats till denna analys.

Jag vill ta tillfället i akt att tacka de som har hjälpt mig under uppsatsens tillblivelse:

Birgitta Ericson, Erik Wesser, Anita Dahlgren, Göran Ahlström och Anna Eklund-

Sundell.

Slutligen ett stort tack till Marja.

–Johan Uusitalo, Lund den 4 mars 2002.

                                                          
1 Se t ex Smelser & Swedberg 1994 och Callon 1999
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INLEDNING: TVÅ METAFORER

Financial markets are the very essence of capitalism. They are markets whose product is

money itself2.

 –Robert Kuttner

”Ekonomi” i olika former är vår tids religion, som påstår sig ha svaret på alla

mänsklighetens problem. Enligt denna verklighetsuppfattning är ”privata initiativ”,

”ekonomiska incitament” och ”Marknaden” mer eller mindre de enda rättvisa krafterna i

samhället, vilket är ett politiskt argument för avreglering och privatisering. ”Ekonomi”

har mer eller mindre invaderat privatpersonens liv, inte minst genom

ekonominyheternas fokus på aktiemarknaden3, utan att de grundläggande premisserna

hos nationalekonomin blivit ifrågasatta4.

Syftet med denna uppsats är att med hjälp av den sociologiska teoribildningen visa på

diskrepans mellan teori och verklighet hos de grundläggande nationalekonomiska

antaganden om rationalitet hos marknadsaktörer, och istället lägga fram ett alternativt

perspektiv. Orsaken till att denna uppsats kommer inrikta sig på finansmarknader är –

som i citatet ovan – att dessa är de renaste marknaderna, kapitalismens kärna.

I svenskan har ordet ”ekonomi” har två betydelser. Michel Callon påpekar att dessa

betydelser även är språkligt separerade från varandra i engelskan: dels finns economics,

ekonomi som vetenskaplig disciplin; dels finns economy, ekonomin i sig, som är det

förstnämndas studieobjekt. Dessa betydelser är viktiga att skilja åt, då det handlar om

skillnaden mellan verkligheten och vår uppfattning av den5.

Min metodologiska utgångspunkt är således fenomenologi. Jag är endast intresserad av

hur bilden av ekonomin konstrueras socialt. Av denna orsak har jag gjort en distinktion

mellan ”verklig” och ”overklig” ekonomi. Den ”verkliga” ekonomin hänger ihop med

konkreta och meningsfulla spörsmål såsom ”hur tar vi vara på resurser på bästa sätt?”
                                                          
2 Kuttner 1999, s. 159
3 Se Lindqvist 2001
4 Se Pålsson-Syll 2001
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och ”hur ska de ekonomiska resurserna distribueras för att alla ska kunna ta del av

dem?”. Dessa frågor ligger utanför ramen för min kompetens, och för sociologin som

akademisk disciplin. Det som däremot är av sociologiskt intresse är hur en ekonomisk

verklighet konstrueras och upprätthålls socialt, vilket i allra högsta grad bygger på

subjektiva definitioner av verkligheten, som inte nödvändigtvis behöver ha någon

anknytning till den ”verkliga” ekonomin.

Det är kanske bäst att introducera detta ämne med just ekonominyheterna eftersom det

är genom dem som ”vanligt folk” har kontakt med den finansiella ekonomin. Genom

ekonominyheternas språk konstrueras en verklighetsuppfattning, som distribueras till en

stor del av befolkningen. Typiskt för nyhetsrapportering i allmänhet, och

ekonomijournalistik i synnerhet, är användandet av metaforer. Uttryck såsom

”marknaden reagerade positivt” eller ”den tekniktunga NASDAQ-börsen” förekommer

i nästan alla sändningar av A-Ekonomi. Ofta brukar en form av ekonomisk aktivitet

jämföras med någonting utanför den ekonomiska sfären, såsom ”penningflöde”. Det

finns dock fall då ekonomisk aktivitet jämförs med en annan form av ekonomisk

aktivitet. Så är fallet med aktiemarknaden. Det talas om ”aktiesparande”, vilket ger ett

intryck av stabilitet. Denna metafor implicerar att aktieägande är att jämföra med

banksparande, ett säkert sätt att få pengarna att ”växa”, vilket är en annan typisk

metafor. Enligt Mats Lindqvist implicerar begreppet ”aktiesparande” något moraliskt

gott:

Spara är idag som förr ett positivt laddat begrepp som anknyter till en hävdvunnen,

beprövad och sund folkhemsmoral. Sparandet sågs förvisso även under folkhemmets

glansdagar som väsentligt för privatekonomin, men framställdes också som en tjänst för

samhället. Genom insättning gav man banken möjligheter att låna ut kapital, som kunde

nyttjas för nyetableringar och utbyggnader av företag av skilda slag, vilket gav

sysselsättning och konsumtionsmöjligheter och därmed också skatteintäkter för stat och

kommun, något som i slutändan gynnade byggnationen av välfärdssamhället6.

Om man tar en titt på t ex DN:s ekonomisidor lägger man dock märke till en annan

metafor: spelet. Det talas om dagens ”vinnare” och ”förlorare”. Det finns till och med

en kolumn bland börskurserna där dessa aktier finns listade. Att se

                                                                                                                                                                         
5 Callon 1998
6 Lindqvist 2001, s. 93, originalets kursivering.
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värdepappersmarknaden på detta sätt är i skarp kontrast mot det förra synsättet. Det

handlar nu om risktagande, vinst, förlust, att spela sina kort rätt.

Den stora skillnaden mellan ”sparande” och ”spel” är att det förstnämnda har mer

kontakt med den ”verkliga” ekonomin. Sparandet är ett led i en ackumulation av kapital

till behövande företag där bankerna och aktiemarknader är ett mellanled i processen,

som långivare och låntagare. Aktiemarknaden är enligt detta synsätt även ett instrument

för att ge en korrekt värdering av ett företags aktier. Enligt den ekonomiska teorins

efficient market hypothesis7 är all reglering därför ett hinder för en effektiv marknad:

The ”efficient market hypothesis” of economics holds that investors act upon the available

information so quickly and efficently that at any given moment market prices perfectly

reflects the sum total of relevant information on firms’ ”intrinsic value”8

Enligt detta antagande är alltså värdepappersmarknaden en stabiliserande kraft i ett

kapitalistiskt system – hela tiden med perfekt verklighetsanknytning. Det går knappast

att missa den politiska dimensionen i detta antagande. Ekonomiska modeller, såsom

efficient market hypothesis är normativa eftersom

[they] are based on the concept of ”fair value” – an estimate of what the price of an option

should be in an efficient market. Empirical prices are compared with ”fair value” to

determine if an option is ”overvalued or ”undervalued” in the market9.

Antagandet att saker och ting omedelbart får det pris de förtjänar på en

värdepappersmarknad ger naturligtvis spekulationen ett existensberättigande, eftersom

den hela tiden effektiviserar ekonomin genom att sätta korrekta prislappar på företag.

Aktiespekulation, sett som ett spel, behöver dock inte ha denna verklighetsanknytning.

Det kan mycket väl vara så att spekulation inte behöver ha någon anknytning till den

verkliga ekonomin överhuvudtaget. Med ekonomen Robert Kuttners ord:

A trading market is a zero-sum game. It adds no real value to the economy. This draws off

many billions of dollars that would otherwise be spent in the real economy. It diverts expert

attention from the legitimate task of carefully analyzing and valuing the underlying assets,

not to mention building real enterprise. [---] Day-to-day valuation is driven more by the

                                                          
7 Begreppet introduceras i Fama 1965.
8  Mizruchi & Sterns 1994, s. 331
9 Baker 1984. s. 807
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(often irrational) perception of other investors’ (often irrational) expectations than by

discerning analysis of real companies. For more than half a century, critics have observed

that market ”prices have been based too much on current earning power, too little on long-

run dividend-paying power”. If this is true, the market seriously misallocates capital10.

Den finansiella ekonomin är alltså, enligt Kuttner, inte tillräckligt förbunden med den

”verkliga” ekonomin. Det är fullt möjligt att göra spekulationsvinster utan att ha en

aning om vad ett företag sysslar med, eller om det kommer vara lönsamt på lång sikt.

Det går till och med att tjäna pengar på att det går dåligt för ett företag, t ex genom s k

blankning11. Enligt Kuttner är spekulation ett nollsummespel: en vinst är bara möjlig

genom någon annans förlust, till skillnad från investeringar inom den ”verkliga”

ekonomin som skapar tillväxt och således är till gagn för alla12.  Det är alltså om detta

som denna uppsats kommer att handla om: spekulation, d v s den ”overkliga” finansiella

ekonomin.

Del I tar upp mikronivån i analysen. Detta inleds med en genomgång av premisserna för

ekonomisk rationell handling. Utgångspunkten kommer ligga i schackspelet, och

kommer sedan vidgas till att diskutera aktörens rationalitet på värdepappersmarknader.

Del II innehåller makroaspekter i teoribildningen, bland annat marknadsbegreppet inom

ekonomi och sociologi/antropologi.

I del III tillämpar jag den ackumulerade teoribildningen på två fallstudier: Wall Street-

kraschen 1929 och den 11 september 2001. Den empiriska grunden för det förstnämnda

kommer ligga i två ekonomisk-historiska verk: John Kenneth Galbraiths Den stora

Kraschen (2000) samt Charles P. Kindlebergers Manier, panik och krascher (1999).

Dessa båda författare är erkända inom sitt fält, ekonomisk historia, och är dessutom ofta

hänvisade till inom den ekonomiska sociologin. För den andra fallstudien har jag använt

mig av DN:s ekonomisidor från veckorna kring den 11 september 2001. Detta urval gör

inte något anspråk på att vara representativt. Avsikten är istället att ge konkreta exempel

på embeddedness, tillit och andra fenomen som är den grund som ekonomisk handling

vilar på.

                                                          
10 Kuttner 1999, s. 164f.
11 Blankning innebär att sälja lånade värdepapper, och därefter köpa tillbaka dessa när kursen är lägre.
12 Ibid.
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DEL I: AKTÖREN PÅ SPELPLANEN

Rationell handling på schackbrädet och på marknaden

Spelteorin13 brukar ha schack som sitt favoritexempel. Det är inte svårt att se varför:

spelet har ett givet mål (få motståndaren matt) och har klart definierade regler för hur

detta mål kan uppnås (turvis flytta en pjäs åt gången, vit börjar). Schack saknar

slumpmoment. Situationen på schackbrädet beror istället på en kedja av ”rationella” val

från aktörernas sida. Varje spelare har total överblick över nuläget, och kan därför

sträva efter att välja det bästa draget. Schack är dessutom ett s k nollsummespel, d v s

ett spel med exakt en vinnare och en förlorare: om jag vinner så förlorar min

motståndare och vice versa. Således råder perfekt konkurrens på schackbrädet eftersom

det bara kan finnas en vinnare14.

Schackspelet är alltså en lämplig utgångspunkt för en diskussion om ekonomisk

rationalitet på en marknad. Marknaden som idealtyp bygger på två antaganden. Dels

förutsätts alla aktörer vara hyperrationella, d v s att de har fullständig överblick över

situationen. Som en följd av det första antagandet blir fusk och bedrägerier omöjliga att

genomföra. Således råder fair play, ingen får alltså orättvisa fördelar gentemot de andra

aktörerna. I denna marknadsmodell råder alltså perfekt konkurrens tack vare dessa två

antaganden15. Denna idealmarknad ligger alltså väldigt nära spelteorins idealiserade

schackspel, eftersom det på både idealmarknaden och schackbrädet handlar om att göra

de matematiskt bästa dragen16.

Det kan då tyckas märkligt att analysera schackbrädet och marknader med ett

sociologiskt perspektiv. Det finns dock goda anledningar till detta. Ett schackparti är

nämligen totalt oöverblickbart. Nuläget går med lätthet att överblicka, men antalet

kombinationer av möjliga drag och möjliga svar från motståndaren är närmast oändligt

                                                          
13 En teoribildning som analyserar olika situationer som spel, inom bl a nationalekonomi och
statsvetenskap. Fokus ligger på rationalitet i konkurrenssituationer, t ex handel, utrikespolitik etc.
14 De få undantag till denna perfekta konfliktsituation är t ex att spelarna kan komma överens om remi
(oavgjort), eller på spelplanen ge erbjudande om t ex dambyte (d v s att försätta sig i en sådan situation att
man offrar sin dam mot att motståndaren också gör detta).
15 Se Baker 1984
16 Schack har därför varit av stort intresse inom forskning kring artificiell intelligens, d v s att få datorer
att imitera människans kognitiva processer.
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många. Att hitta ett bästa drag, rent objektivt matematiskt sett, blir till en omöjlighet.

För att få en ordning på de möjliga händelseutvecklingar gäller det att lista ut hur

motståndaren tänker, och i och med detta börjar vi närma oss den symboliska

interaktionismens rollövertagande.

Dag Østerberg skriver i Tolkande Sociologi (1989) om schackspelet. Han jämför olika

spelstilar, och påpekar att det matematiska schackbrädesorienterade sättet att tänka på

bara är ett av flera handlingsmodus. Ett annat är det socialpsykologiska, där

suboptimala drag kan användas för att förvirra motståndaren, d v s lura in fienden i en

fälla. Det gäller helt enkelt att göra situationen så obehaglig som möjligt för

motståndaren17.

Rationalitetens gränser

Möjligheten att agera rationellt begränsas ytterligare av en annan faktor: schack på

tävlingsnivå spelas nämligen med tidsbegränsningar. Det gäller att göra ett bra drag så

fort som möjligt. Även detta är en realitet för de som ägnar sig åt aktiespekulation

professionellt. På en idealmarknad är, som tidigare nämnts, samtliga aktörer

hyperrationella. Det krävs dock ingen professor i nationalekonomi för att inse att så inte

är fallet på verklighetens marknader. Inom den ekonomiska teorin har därför en

alternativ förklaringsmodell introducerats för att förklara varför det inte är så. Modellen

kallas Transaction cost approach. Antagandet om hyperrationella aktörer ersätts med

bounded rationality: aktörerna har begränsad kognitiv förmåga och kan därför inte

överblicka hela situationen. Opportunism, möjligheten att dra nytta av andra aktörers

begränsade överblick, blir därför en realitet som förändrar marknadsbeteendet18.

I sig kan opportunism ses som ett rent ekonomiskt rationellt handlingsmönster, eftersom

det handlar om att dra nytta av en given situation. Om det finns en vinst i att fuska och

bedra är alltså detta ett fullständigt rationellt beteende. Jämför detta med situationen på

schackbrädet: att göra ett irrationellt drag, som förvirrar motståndaren och gör att

han/hon förlorar tid, är också ekonomiskt rationellt eftersom du vinner på att det går

dåligt för motståndaren. Detta är en realitet även på finansiella marknader19

                                                          
17 Østerberg 1989, s. 164-184
18 Baker 1984
19 Se t ex Abolafia 1996, Baker 1984 där olika IP vittnar om att ”falskspel” ibland användas av vissa
aktörer för att göra vinster.
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Det finns dock empiriska bevis (se nedan) för att Transaction cost approach inte ger en

tillräcklig förklaring för aktörers marknadsbeteende. Det hade förmodligen varit

omöjligt att upprätthålla en marknad överhuvudtaget på grund av alla möjligheter till

bedrägerier som ges. Om alla människor i första hand hade agerat ekonomiskt rationellt

i alla lägen hade alla bedragit varandra när tillfället gavs. En ekonomiskt rationell

kärleksrelation hade sett mycket konstig ut, eftersom de båda individerna hade

kalkylerad vinster mot kostnader i att vara trogen/otrogen, samt i hur de skulle behandla

varandra i allmänhet. Samtidigt finns möjligheten alltid där: vi kan inte vara säkra på

hur våra motspelare och medmänniskor kommer agera. Hur löser aktörer detta

dilemma?

Embeddedness: ekonomins sociala kontext

Ekonomer tenderar att se individen som frånkopplad från resten av samhället, en monad

utan kontakt med andra monader20. Det är endast transaktioner som binder dem

samman. Ekonomisk teori ignorerar strukturer, utan ser bara separerade aktörer.

Aktören i den ekonomiska teorin styrs endast av den rena egennyttan, d v s

nyttomaximering genom ekonomiskt rationella val.

I ”Economic Action and Social Structure: the Problem of Embeddedness” (1985)

kontrasterar Mark Granovetter denna bild av the under-socialized man med den

sociologiskt reduktionistiska bilden av the over-socialized man. I den senare är

människan fullständigt determinerad av sitt sociala kontext, d v s styrd av sina

medmänniskor uppfattningar och således styrd av sociala strukturer. Människan är ett

offer för samhället. Denna uppfattning kanske bäst sammanfattas av följande ekonom,

citerad i Granovetters text (s. 485): ”economics is all about how people make choices;

sociology is all about how they don’t have any choices to make.”

Uppenbarligen måste det finnas en gyllene medelväg mellan den ekonomiska och den

sociologiska beskrivningen av aktörern som 100% fri respektive 100% förslavad.

Granovetter förklaringsmodell är mer flexibel än dessa två. Enligt honom är all

ekonomisk handling inbäddad (embedded) i ett socialt kontext. Ekonomisk handling

förutsätter normer för hur utbyte ska ske i ett samhälle. Granovetter exemplifierar med
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att tanka bilen: ingen skulle väl lämna över en tjugodollarssedel till expediten på

bensinmacken om man bara hade köpt bensin för fem dollar, om man inte hade

förväntat sig att få växel tillbaka.

Tillit och det symboliska värdet

Varför får man då växel tillbaka på bensinmacken? Hur är det möjligt att man kan man

gå in i en affär och få varor av främlingar i utbyte mot några papperslappar? Vad är det

som gör att en penningekonomi överhuvudtaget är möjlig?

Den sociologiska förklaringen är tillit, d v s när en aktör väljer att agera utifrån

antagandet om att den andre är pålitlig, utan att denna uppfattning grundar sig på någon

form av visshet. Tillit är inte begränsat till enskilda aktörer. Det går att ha tillit till

grupper av aktörer, till samhällsinstitutioner eller t o m till abstrakta ting, såsom pengar

eller värdpapper. Att ha tillit är inte ett val, det är ett flöde av val för att upprätthålla en

definition av situationen. Motsatsen till tillit är misstro, d v s då en aktör agerar utifrån

antagandet att en annan aktör har onda avsikter. Även misstro grundar sig på premisser

som egentligen är rent subjektiva definitioner av verkligheten. Tillit ligger utanför det

rent ekonomiskt rationella eftersom det handlar om tro istället för visshet. Jag kan inte

vara säker på vad någon annan tänker, utan är tvungen att anta att de har goda/onda

avsikter. Ej heller kan man vara säker på sina egna upplevelser, utan måste ha

tillit/misstro till sin egen perception och sig själv21.

En penningekonomi förutsätter tillit. Aktier – liksom pengar, samlarobjekt och magiska

eller heliga föremål – har inget värde i sig. De saknar bruksvärde. Det som gör att dessa

föremål innehar ett värde att de har ett symboliskt värde: de heliga tingen får sitt värde

genom religionen som social institution; pengar och värdepapper har ett utbytesvärde

som upprätthålls genom de ekonomiska institutionerna. Det symboliska värdet

tillkommer genom en social överenskommelse, genom att aktörerna accepterar att

föremålet har det värde det har och accepterar institutionen som upprätthåller värdet.

Kort sagt: aktören upprätthåller värdet socialt genom att ha tillit till det symboliska

värdet. Liksom vår tillit till våra vänner bygger på att avstå ifrån att ifråga grunden för

                                                                                                                                                                         
20 Granovetter 1985, s. 481-487
21 Se Giddens 1996, Borell & Johansson 1996
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vår vänskap, bygger tilliten till symboliska ting, såsom pengar och värdepapper, på att

vi inte ifrågasätter dem.

Det  symboliska värdet är en del av en kultur, och är därför arbiträrt. En katt ser t ex

inget symboliskt värde i Marimekko-gardiner, utan ser endast det fysiskt konkreta och

därför naturliga (t ex huruvida materialet är klösvänligt eller ätbart). På samma sätt kan

ett ting som är symboliskt värdefullt i en kultur vara fullständigt värdelöst i en annan.

Exempelvis är en svensk tusenkronorssedel värdelös hos en primitiv stam i Melanesien,

medan stammens mest värdefulla rituella föremål förmodligen är värdelöst för oss.

Om alla helt plötsligt skulle tappa förtroendet för pengar skulle de förlora sitt

symboliska värde, vilket hade lett till att det moderna samhället skulle kollapsa eftersom

inget utbyte skulle kunna ske (förutom i form av byteshandel). Det sociala föregår alltså

det ekonomiska eftersom tillit inte kan förstås i ekonomiska termer. Jag litar på att mina

pengar kommer att vara värda någonting: i morgon; nästa vecka; om tre år22.

Vi litar på att pengar fungerar. Vi litar på de institutioner som gör att pengar fungerar.

Därför kan vi också utan att tänka efter närmare ge pengar till expediten på

bensinmacken och  få växel tillbaka eftersom tillitsrelationerna är bundna till kulturella

normer angående hur pengar ska hanteras. Dessa normer är så starka att avvikelser ifrån

dessa får oss att rygga tillbaka och tänka: "så gör man bara inte!", helt i strid med

principen om nyttomaximering. Även på finansmarknader, som är egennyttans högborg,

finns normsystem där opportunism bestraffas. Wayne Baker, som undersökt en

aktieoptionsmarknad, visar på att opportunistiska traders blir utfrysta av sina kollegor,

även om perfekt konkurrens borde råda i denna situation:

For, while it may be in an actors interest to decrease parcipitation, it is in the interest of

others to ensure that all market makers participate so that the financial risks and burden of

market making will be shared. As one market maker put it, "We had a new guy in our

crowd. He would just trade what he wanted, and then hang back. The rest of us were buying

all the time as the market went down, and we were selling as the market went up. You can't

just take the plums - you have to participate. [...]" Baker 1984:781f.

                                                          
22 Detta är inget självklart, då plötsliga förändringar kan påverka värdet på t ex pengar. Det mest
dramatiska exemplet är den tyska hyperinflationen 1923.
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De som borde vara kapitalismens mest rationella aktörer lägger alltså egennyttan åt

sidan för att skapa kollektiv nytta. Marknadens stabilitet upprätthålls inte genom

själviskhet, utan genom deltagande. Marknaden är inte bara ett opersonligt utbyte, utan

också en kultur.
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DEL II: MARKNADER SOM KULTURER

Det problematiska begreppet ”Marknaden”

Att uppfatta en empirisk marknad som rent utbyte, losskopplad från social interaktion,

är rimligtvis en överförenkling. Liksom andra sociala institutioner har olika marknader

olika normsystem, olika maktstrukturer, olika ursprung. En marknad existerar i ett

socialt och historiskt kontext. The New York Stock Exchange var olika saker under åren

1929, 1965 och 1987, liksom olika börser i dagens New York fungerar på olika sätt.

Enligt en vidare antropologisk definition av ”marknad” förutsätter begreppet tre saker:

1. ”Calculative agencies”, d v s handling med målet nyttomaximering. Aktören kan

välja mellan ett antal rationella val, som kan rankas sinsemellan med hänseende på

vinster och kostnader. Dessutom förutsätts att aktören kan överblicka de handlingar,

med tillhörande vinster och kostnader, som krävs för att uppnå uppsatta mål.

2. Dessutom förutsätts någon form av organisation (organiserat utbyte), för att parterna

skall kunna förhandla om ett pris.

3. Detta förutsätter i sin tur en konflikt om prissättningen mellan köpare och säljare

som inte slutar i fysiskt våld, utan i en överenskommelse om priset23

Sett på detta sätt förutsätter ekonomin någon form av samordning av handlingar, vilket

är ett stöd för embeddedness-modellen. Ekonomisk rationalitet i sig är beroende av ett

givet socialt kontext, eftersom handlingar inte sker i ett vakuum. En beslutsfattares

position i ett nätverk ger tilltillgång till olika former av information att ta ställning till.

Dessutom är olika verktyg, såsom bokföring, datorer etc av stor vikt för

beslutsprocessen. Även regler för interaktion kan ses som ett verktyg som förenklar

beslutsprocessen, eftersom de gör en komplex verklighet mer överblickbar24.

Om vi för några sekunder återgår till schackspelet, så hänger ett lyckat schackparti på

att spelarna följer spelets regler, vilket kan ses som en form av organiserat spel. Om inte

                                                          
23 Callon 1998
24 Abolafia 1996 och  Callon 1998
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dessa grundförutsättningar kan uppfyllas går det överhuvudtaget inte att spela schack.

Ingen vill väl spela med någon som fuskar, välter schackbrädet när det går dåligt eller t

o m besvarar ett drag med ett slag på käften? Två schackspelare som spelar med

varandra regelbundet vet dessutom ungefär var de har motståndaren, vilket ger stabilitet

genom kännedom.

Detta gäller även för aktörer i det ekonomiska livet: Granovetter tar upp ett fenomen

inom affärsverksamhet som avviker starkt från teorins perfekta konkurrens, nämligen att

affärsrelationer brukar vara ganska stabila. Samma företag har samma relation till

samma gamla leverantör, och samma personer inom de två givna organisationerna kan

ha kontakt med varandra under långa tidsperioder. Anledningen till detta är återigen

tillit: det gäller att veta var man har sina samarbetspartners25.

Detta gäller även i Wayne Bakers studie26 som  behandlar en aktieoptionsmarknad, d v s

en fysisk plats där optioner köps/säljs. Datainsamlingen har skett genom observationer

och intervjuer, och visar på allt annat än att alla-mot-alla konkurrens råder på denna

marknad. Mäklarna samlar sig i klickbildningar där alla vet att alla andra är pålitliga,

istället för att alla säljer till den som ger det bästa budet. Detta har sin grund i att det är

omöjligt att veta på förväg om en given aktör är pålitlig eller ej:

Without the constraints of bounded rationality and opportunism, market makers would be

aware of all offers and would be able to compete aggressively in forming their individual

bid-ask spreads. Such aggressive competition would cause their bid-ask spreads to narrow

and converge, which would decrease the volatility of option prices27.

Bakers slutsats är - tvärtemot ekonomisk teori - att större marknader är mindre effektiva

eftersom de ger mer klickbildning och mindre konkurrens. Anledningen till detta är de

matematiska lagar som styr nätverkstäthet: relationerna i ett nätverk blir svagare ju fler

de är; ju fler personer man känner desto ytligare och osäkrare blir relationerna eftersom

man inte kan vara bästa kompis med 1000 personer28. Enligt Bakers studie blir därför

empiriska marknaders beteende mer effektivt ju mindre och tätare marknadsrelationerna

är, eftersom ökad överblick och gemensamma normer minskar möjligheterna för
                                                          
25 Se Granovetter 1985
26 Baker 1984
27 Baker 1984, s. 786
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opportunistiskt beteende. De sociala nätverken mellan marknadsaktörerna har enligt

Baker stor inverkan på prisrörelser.

Michel Callon sammanfattar hur aktörer genom social interaktion och tillit får möjlighet

att överblicka konsekvenserna av sina handlingar:

If agents can calculate their decisions, irrespective of the degree of uncertainty concerning

the future, it is because they are entangled in a web of relations and connections; they do

not have to open up to the world because they contain their world. Agents are actor-

worlds29

Ingen människa är opåverkad av sin omgivning, men är ej heller helt determinerad av

sociala faktorer. Istället sker en överenskommelse om en definition av verkligheten,

genom interaktion med andra aktörer i det personliga nätverket. Denna nätverksmodell

gäller också för hur värdepappers värde konstrueras socialt.

Thomas teorem och kollektiva definitioner av verkligheten

If men define situations as real, they are real in their consequences

–V. I Thomas30

Som tidigare nämnts är information om läget centralt för hur en aktör agerar på en

marknad. Ekonomisk rationalitet enligt modellen Hyperrationalitet & Perfekt

Konkurrens saknar giltighet på empiriska marknader, så vi måste därför betrakta

någonting annat. På något sätt måste aktören på marknaden göra tolkningar av

verkligheten för att göra den begriplig.

Mitchel Y. Abolafia skriver om att olika traders, på finansmarknader han undersökt,

använder olika metoder och verktyg för att analysera nuläget, för att försöka förstå vad

som händer på marknaden. Det finns olika skolor för teknisk analys av en aktiekurs som

                                                                                                                                                                         
28 Om antalet noder är n är antalet möjliga relationer 2n-1, se Borell & Johansson 1996.
29 Callon 1998, s. 7f
30  V. I Thomas citerad i Merton 1957, s. 421
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jag inte ska gå in närmare på här31. Men det finns också en social dimension i denna

tolkning av verkligheten:

Once information has been gathered and sorted, traders employ a networking routine to see

how others are perceiving the same or different information. They are in contact with a

network of brokers, traders, salespeople, economists, and informants in government

agencies. Traders are generally aware that it is not the correctness of the interpretation that

counts, but rather the degree to which others will read the same information the same

way32.

Thomas teorem, som citerades ovan, ligger mycket nära till hands när det gäller att

beskriva hur de professionella aktiespekulanterna kommer fram till en analys av läget.

Aktörer agerar utifrån sin uppfattning om verkligheten, inte utifrån verkligheten-i-sig

ser ut eftersom vi inte kan få kunskap oberoende av oss själva. Således har alltså utsagor

från respekterade analytiker stor effekt på enskilda aktörers uppfattning av situationen:

Large and respected investment firms and national media organizations have more

influence than do individual spectators over others’ interpretations. […] statements by

famous forcasters such as Henry Kaufman at Salomon Brothers often stimulate market

participants into a flurry of activity: ”Traders often say they know these anouncements

contain no information, but they expect them to affect prices, and their beliefs are self-

fulfilled”. This process of attribution become especially visible and furious during the slide

into panic, as market participants attempt to make sense of dramatic and threatening

events33.

Merton (1957) skriver om att s k självuppfyllande profetior, d v s en falsk definition av

verkligheten som leder till att aktörer agerar på ett sådant sätt att den tidigare falska

definitionen blir sann. Här har vi en viktig aspekt hos den "overkliga" ekonomin: värden

som inte har en grund i verkligheten kan skapas, vilket leder till en s k

spekulationsbubbla som växer och växer tills den spricker.

Mani, oro och panik!

Charles P Kindleberger har analyserat en lång rad spekulationsbubblor sedan 1600-talet

och generaliserat dessa till en modell. Denna modell grundar sig på massbeteende: det

                                                          
31 T ex föredrar vissa traders att analysera hur aktiekursen har rört sig historiskt, medan andra ser till det
konkreta nuläget i ett företag.
32 Abolafia 1998, s. 75. Originalets kursivering.
33 Abolafia & Kilduff, 1988, s. 181
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är lättlurade ”outsiders” som driver upp aktiekurser genom orealistiska förväntningar,

och det är också dessa som drabbas när kursraset inträffas. Ur ett symboliskt

interaktionistiskt perspektiv är det centrala hur olika definitioner av verkligheten kan

förändra en given situation om tillräckligt många aktörer accepterar dessa definitioner.

Oavsett hur man ser på de enskilda aktörernas roll är Kindlebergers modell intressant

även för en sociolog:

1. En exogen chock , såsom krigsutbrott eller andra plötsliga förändringar, omdanar

förutsättningarna på en marknad.

2. Marknaden anpassar sig enligt ekonomins lagar; den som kan tjäna pengar på denna

obalans i systemet gör det.

3. Kännedom om att det finns pengar att tjäna sprids till fler och fler outsiders, och

kurserna drivs upp. Detta är den maniska fasen. Det är nu marknaden tappar

kontakten med verkligheten, och ”overkliga” värden skapas. En falsk definition av

situationen, att ”alla kommer bli rika”, är förhärskande och är i sig en

självuppfyllande profetia.

4. De som är insiders beslutar sig för att dra sig ur, d v s sälja, vilket leder till oro och

tvivel. En konflikt om definitionen av läget uppstår.

5. Under panik-fasen säljer alla. Marknaden dyker hejdlöst, vilket slår hårt mot

långivare såsom banker, p g a de ”overkliga” värden som försvinner i och med

kursfallet. En långivare i sista hand kan rädda situationen från total kollaps34.

Abolafia & Kilduff tillskriver dock aktörerna större betydelse. De har integrerat

Kindlebergers modell med ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv, och tillämpat den

på en spekulationsbubbla på silvermarknaden 1979-80. Tonvikten ligger på analys av

enskilda aktörers roll. I detta fall fanns enskilda aktörer som genom strategiska drag

drev upp silverpriset (skapandet av en bubbla), respektive institutionella aktörer (en

branschorganisation samt statliga organ) som strävade efter att få marknaden att fungera

"normalt" igen. Konflikten var alltså mellan den rena ekonomiska egennyttan, samt den

kollektiva nyttan i en effektiv marknad. Denna konflikt handlade också om vilken

definition av situationen som skulle vara giltig.35

                                                          
34 Kindleberger 1999
35 Abolafia och Kilduff 1988
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Marknaden i ett institutionellt kontext

Ekonomins marknadsaktörer kan alltså vara mer än bara individer. Grupper,

organisationer, eller t o m stater kan också delta i spelet, men på olika villkor. För att

börja med grupper kan t ex s k pooloperationer ske. Detta är när ett antal aktörer går

samman i hemlighet för att driva upp värdet på ett papper för att kunna sälja till en

högre kurs36. Organisationer kan vara delaktiga på två sätt: dels kan de, som t ex

investmentbanker spekulera i aktier, eller så kan de vara en sammanslutning av aktörer

på en marknad som strävar efter att upprätthålla ett givet normsystem. Som Michel

Callon påpekar förutsätter en marknad någon form av organisation, för att ett utbyte

överhuvudtaget skall kunna genomföras. Slutligen finns alltid statsmakten med på något

hörn, som slutlig reglerande makt. Lagstiftningens teori och praxis har stor betydelse

hur en given marknad kommer fungera. Staten är dock inte bara en begränsande kraft,

som avregleringens vänner vill få det till. Kontraktsrelationer blir möjliga genom ett

rättsväsendes sanktionerande kraft. Utan fungerande samhällsinstitutioner kan inte ett

kapitalistiskt system av anonymt utbyte ske. Det råder dock maktkamp mellan stat,

aktörer och organisationer om hur marknaden ska se ut37. Vissa aktörer gynnas av att

insiderbrott är kriminaliserade, medan andra missgynnas. En branschorganisation kan

sträva efter total avreglering av marknaden, medan myndigheterna vill införa hårdare

reglering.

Ett mellanting mellan organisation och individ som aktör är investmentbankernas

traders. De är visserligen representanter för en organisation, men agerar samtidigt i rent

egenintresse (deras bonus är ofta högre än själva lönen). Detta ger en mer fientlig kultur

än på t ex optionsmarknaden i Bakers studie, där aktörerna agerade för att upprätthålla

normer om fair play genom att frysa ut opportunistiska aktörer. Investmentbankernas

traders hade en mer accepterande attityd gentemot opportunism. Detta betyder inte att

aktörerna i Abolafias studie helt saknade gemensamma normer, eftersom accepterande

av opportunism i sig är en norm. Däremot visar det på stora skillnader mellan olika

finansiella marknaders normsystem38.  Normer har stor betydelse för hur en marknad

fungerar. Att Wall Street-kraschen fick de följder den fick beror mycket på det rådande

normerna i finansvärlden, vid tiden före kraschen.

                                                          
36 Detta var ett vanligt fenomen i samband med Wall Street-kraschen, se Galbraith 2000.
37 Slater & Tonkiss 2000 s. 104-110
38 Baker 1984 och Abolafia 1996
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DEL III: HISTORISKA FALLSTUDIER

Wall Street 192939

The American stock market boom, which had seen stock prices double between early 1928

and september 1929, was built on borrowed money. Many wealthy inverstors, speculators

and people of modest means had bought stocks by paying only a small fraction of the total

purchase price and borrowing the remainder from their stockbrokers. Such buying ”on

margin” was extremly dangerous, When prices started falling, the hard pressed margin

buyers started selling all at once. The result was a financial panic. Countless investors and

speculators were wiped out in a matter of days40.

Ett av de uttalanden om situationen på Wall Street under slutet av 1920-talet som citeras

om och om igen i John Kenneth Galbraiths bok Den stora kraschen var den dåvarande

republikanske presidenten Herbert Hoovers "Vår ekonomi är i grund och botten sund".

Om man tar en titt på den rådande ekonomiska situationen i USA vid denna tidpunkt är

det svårt att förstå Hoovers uttalande, eftersom ekonomin var oerhört osund. Under

perioden 1925-29 hade Dow Jones-index stigit med ca 400%, medan den verkliga

ekonomin redan hade börjat stagnera. Till exempel hade nyregistreringen av bilar

stagnerat redan i början av decenniet41.

Denna period brukar kallas det glada 20-talet. Ekonomin hade i och för sig expanderat

efter kriget.  Levnadsstandarden hade höjts kraftigt efter kriget, men de konkreta tecken

som fanns pekade på stagnation. De som ifrågasatte den rådande glädjeyran på Wall

Street blev utpekade som olyckskorpar, eller till och med som nationens fiender. Det

fanns oerhörda mängder pengar att tjäna, så anledningarna till att vara kritisk till var

pengarna egentligen kom från var få.

Definitionen av den ekonomiska situationen som sund hade upprätthållits av olika

aktörer: först och främst de som tillförde nytt kapital till marknaden, men även de som

höll sig kvar i spelet; också de som hade förtroendekapital, såsom journalister och

                                                          
39 Detta stycke grundar sig på Galbraith 2000 och Kindleberger 1999.
40 McKay et al. 2000, s. 999
41 ”Svarta torsdagen inledde börskraschen i New York” SvD 24 oktober 1999  samt ”Börsindex med
tyngd över hela världen” SvD  1997-05-17.



19

experter/ledare inom politik och näringsliv (t ex presidenten eller bankchefer) hjälpte till

att upprätthålla bubblan. En rivaliserande definition, d v s att definiera

spekulationsbubblan som osund, framfördes av t ex New York Times. Problemet var att

det fanns en ekonomisk nytta i att agera utifrån en falsk definition av verkligheten,

vilket resulterade i en självuppfyllande profetia. Enligt Kindlebergers syn på saken var

det dumma ”outsiders” som accelererade spekulationskarusellen genom att tillföra

ytterligare kapital till marknaden. I så fall borde massmedierna och den politiska makten

ha agerat på ett klokare sätt, vilket inte var fallet. De som borde ha påverkat saker och

ting i rätt riktning gjorde allt för att inte göra detta. Ett exempel är Harvard Economic

Society, en sammanslutning av USAs mest ansedda ekonomer, som gjorde ett antal

uttalanden om den rådande börshysterin. De var närmast naivt positiva och ansåg att

nivån på aktiepriserna var rimlig. Av förklarliga skäl upplöstes sällskapet efter

kraschen.

Det finns oräkneliga exempel på hur marknadsaktörernas tillit kunde missbrukas. Till

exempel gjorde ett antal amerikanska investmentbolag under denna period en mängd

tvivelaktiga affärer för att driva upp sina egna aktiekurser. Genom sinnrika

konstruktioner bildade investmentbolag nya investmentbolag som köpte upp aktier i

varandra och därmed också skapade gigantiska ekonomiska värden som egentligen inte

existerade. I och med detta tappade spekulationen ännu mer kontakt med verkligheten.

Detta hade inte skett om inte investmentbolagen hade kunnat utnyttja aktörernas

förtroende. I allmänhet kan sägas att bedrägeri förutsätter att bedragaren skapar tillit

som sedan utnyttjas. I detta fall kunde dessutom investmentbolagen hemlighålla vad de

egentligen hade för aktieinnehav, vilket gjorde att de aktörer som köpte aktier i

investmentbolagen agerade i ”blind” tillit.

Som jag inledningsvis nämnt är spekulation ett nollsummespel. Pengarna som någon

vinner på måste komma någonstans ifrån. Kapitalet kom inte från den "verkliga

ekonomin". Pengarna kom istället från s k kontantmarginalaffärer, korttidslån där en

spekulant lånade pengar till en hög ränta för att köpa aktier som senare säljs till ett

högre värde. För att ta ett lån av denna typ krävdes en kontant insats, men denna andel

var vanligtvis mycket liten.



20

Joseph P. Kindleberger tar upp detta problem. Vad är pengar egentligen? I vanliga fall, t

ex när man ska köpa fil och flingor på Konsum är pengar ganska oproblematiskt. I detta

fall är det bara att betala med konkreta mynt och papperspengar, eller med de pengar

som man har tillgängligt via VISA-kortet. Men om jag lånar pengar blir pengarna helt

plötsligt komplicerade, eftersom detta inte är faktiska betalningsmedel utan snarare att

löfte om återbetalning senare. När börskurserna drevs upp med 400% bestod dessa alltså

till stor del av luft.

Allt är frid och fröjd så länge som bubblan expanderar, d v s då en given definition av

verkligheten lockar in fler och fler spekulanter att föra in mer och mer kapital i spelet.

Men precis som ett pyramidspel kan inte expansionen fortsätta i all oändlighet. Det

måste komma en punkt då ekonomin kör in i väggen. I fallet Wall Street kommer denna

situation torsdagen den 24 oktober 1929: ”Black Thursday”.

När väl kraschen kom blev det en dominoeffekt av tillbakadragna korttidslån.

Spekulationsmanin i den overkliga ekonomin fick därmed också långtgående

konsekvenser för den verkliga ekonomin.

WTC och Usama bin Ladin

Det största hotet mot ett ekonomiskt tillfrisknande i USA är om privatpersoner och företag

inte återfår sin framtidstro. Privatkonsumtionen utgör en stor del av den amerikanska

ekonomin och president George W. Bush hoppas att amerikanerna skall motverka

effekterna av konjunkturnedgången genom att hålla konsumtionen uppe. Därför oroar

onekligen gårdagens siffror från forskningsinstitutet Conference Board om att de

amerikanska konsumenternas förtroende för ekonomin sjunkit för femte månaden i rad42.

Paradoxalt nog kan man tydligare se normala företeelser under extrema förhållanden.

Under hösten har det funnits möjligheter att iaktta den finansiella ekonomins normala

tillvägagångssätt, fast i en krissituation. Ovanstående citat visar både på krissymptom

och normalitet. Ordvalet är  klichéartat, typiskt för ekonomiska analyser i dagstidningar

och nyhetssändningar. Vid en närmare titt märker man dock mängder ord som ska

beskriva ekonomiskt handlande, men som är präglade av känslor snarare än rationalitet:

                                                          
42 ”Hotet mot välfärden”,  Ledare i SDS 2001-11-28, originalets kursivering.
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”hotet”; ”framtidstro”; ”hoppas”; ”oroar”; ”förtroende”. Den omgivande texten är fylld

med förtroendeingivande statistik, men själva kärnan är att vanligt folk i USA inte tror

tillräckligt mycket på ekonomin. Det handlar om tillit till det ekonomiska systemet.

Dagens Nyheters ekonomisidor efter terrorattacken har präglats av samma teman:

”Osäkerhet”, ”Oro”, ”Förtroende” har varit rikligt förekommande. Många av rubrikerna

under veckorna efter den 11 september har också givit intrycket att slutet är nära: ”Det

ser mörkare ut än på länge”; ”Börsen ned på bottennivå”; ”Osäkerhet drabbar alla”;

”Chockverkan på den globala ekonomin”…

Försöken ifrån makthavare att mobilisera sitt förtroendekapital har varit många. Eller,

annorlunda uttryckt, aktörer som har haft en framstående position i strukturen försökte

att upprätthålla en definition av situationen som inte bidragit till att förvärra läget. T ex

uppmanade den amerikanske finansministern Paul O’Neill medborgarna att köpa

aktier43. De offentliga påståendena om att ”vår ekonomi i grund och botten är sund” har

varit många. I DN kunde man läsa att ”den amerikanske centralbankschefen Alan

Greenspan försökte lugna marknadsaktörerna genom att säga att terrorattacken mot

USA inte har skadat de långsiktiga utsikterna för ekonomin”44.

Men många individer har ändå agerat utifrån en annan definition. Exempelvis började

amerikanerna ta ut dollar ur uttagsautomater i mycket högre utsträckning än tidigare45.

Likaså började svenskar flytta om sina PPM-pengar från USA-fonder till räntefonder46.

De som var professionella börsmäklare styrdes också av ”oro” och ”osäkerhet” inför

framtiden. Under öppningsdagen skedde ett rekordras på Wall Street, Dow Jones index

föll med 7,1 procentenheter under första börsdagen efter den 11 september47. Men det

kunde har varit värre: institutionella aktörer har nämligen haft stor betydelse för att

minska osäkerheten och förhindra kaos efter terrorattacken. T ex har SEC (Securities

and Exchange Commission, d v s den amerikanska finansinspektionen) agerat på ett

                                                          
43 ”Börsfallet som fick världen att andas ut”, DN 2001-09-16
44 ”New York-börsen/20.00”, DN 2001-09-21
45 ”Hela USA började ta ut sina dollar”, DN 2001-09-14
46 ”USA-aktier blev räntor”, DN 2001-09-21
47 ”Rekordras på Wall Street”, Expressen 2001-09-18
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sådant sätt att chockverkningarna har minskat, specialregler infördes innan New York

Stock Exchange öppnade igen för att förhindra en katastrof48.

Lite smakprov på irrationella effekter av terrorattacken kan ges: t ex steg Skanska-

aktien efter att ett falskt rykte spridits om att bolaget skulle rensa upp i ruinerna efter

World Trade Center49. Det problem som det skrivits mest om, nämligen

konsumenternas förtroende för det ekonomiska systemet, är ett paradexempel på en

irrationell effekt av enskilda aktörers rationella handlande. I dåliga tider agerar folk mer

återhållsamt med sina pengar, vilket gör att ekonomin går in i en recession, vilket i sin

tur gör att alla agerar ännu mer återhållsamt med sina pengar. Vad som är bra för

enskilda aktörer är inte nödvändigtvis bra för ekonomin50. Detta kan kanske bäst

illustreras med exemplet Usama bin Ladin, som mycket väl kan vara den mest rationella

aktören i sammanhanget, då det fanns tecken på att han tjänat stora belopp genom

spekulation i samband med terrorattacken51.

Ekonomins inbäddning i det övriga samhällslivet kanske märktes tydligast i de

symboliska handlingar som omgärdade återgången till det normala på New York Stock

Exchange. Dagens Nyheter visade bilder från den 17 september (d v s när NYSE

öppnades igen) på börsmäklare med amerikanska flaggor i handen, som en slags gest

för att upprätthålla en illusorisk nationell gemenskap. Eller som en tidningsartikel

framställde det:

”Öppnandet av New York-börserna i går blev till en nationell manifestation för att visa att

USA:s och världens finansiella centrum åter fungerar och att terroristerna inte lyckats

skjuta USA:s ekonomi helt i sank. Det gällde att undvika börshaveri och kaos i

världsekonomin”52.

Vad hade hänt utan SEC och dessa symboliska manifestationer? Det är naturligtvis svårt

att säga, men förmodligen hade konsekvenserna varit en världsomspännande depression

                                                          
48 Specialregler när Wall Street öppnar”, DI 2001-09-15.  SEC bildades 1930 som en direkt följd av Wall
Street-kraschens marknadsmisslyckande, och vidtog t ex under den svarta måndagen 19 oktober 1987
åtgärder som minimerade skadeverkningar.
49 ”Falska rykten fick fart på Skanska” DN 2001-09-14
50 Det är naturligtvis inte jag själv som listat ut detta. Denna idé går att återfinna hos J M Keynes, som
lägger stor vikt vid aktörernas förtroende för ekonomin. Se Pålsson-Syll 2001.
51 ”Börshandeln veckan före USA-attacken granskas”, DN 2001-09-18; ”Japan utreder
  bin Ladins börsaffärer”, DI 2001-09-14
52 ”Rekordras på Wall Street”, Expressen 2001-09-18
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i klass med 1930-talets. Börsraset den 17 september, då New York-börserna öppnade

igen, var större än någon av 1900-talets svarta dagar – ”Black Tuesday”, ”Black

Thursday” och ”Black Monday” – men konsekvenserna har genom aktiv intervention

kunnat lindras. Ekonomin är inget slutet system, oberoende av resten av samhället. Ej

heller är marknaden självreglerande. Exogena chocker, såsom den 11 september, kan

mycket väl få systemet ur balans. Dessutom kan inte enskilda aktörer agera 100%

ekonomiskt rationellt, varken i krissituationer eller i normala fall, och även om alla

agerade fullständigt rationellt skulle det inte med nödvändighet ge ekonomiskt

rationella konsekvenser för helheten. Usama bin Ladin och Enron-cheferna har

maximerat egennytta, men till vilket pris? Förhoppningsvis är detta tillräckligt för att

visa att ”Marknaden” inte nödvändigtvis är självreglerande; inte heller är den en kraft

som enbart är av godo.
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AVSLUTNING

Vad har jag då kommit fram till med denna uppsats?

1. Ekonomisk handling är beroende av ett socialt och historiskt kontext. Dels ur ett

strukturellt perspektiv, d v s att det existerar normer, lagstiftning och institutioner

som dels hindrar aktören att utföra vissa handlingar, samtidigt som den sociala

strukturen möjliggör en mängd handlingsalternativ. Ekonomisk handling kan inte

existera oberoende av ekonomiska institutioner, och dessa är en produkt av sociala

och historiska omständigheter, som inte nödvändigtvis har en grund i rationalitet.

2. Ekonomisk handling utgår från aktörens subjektiva verklighetsuppfattning. Det

finns ingen 100% säker kunskap om verklighetens beskaffenhet, och således måste

aktören agera utifrån en socialt konstruerad kunskap om verkligheten. Detta gör att

alla former av rationalitet är beroende av subjektiva definitioner av verkligheten,

vilket i allra högsta grad gäller även för aktörer på finansiella marknader.

3. De premisser som nyliberala idéer om avreglering av finansmarknader bygger på är

felaktiga. Det finns ingen självklar självstabiliserande kraft hos marknader;

inneboende krafter hos en marknad (enskilda aktörers nyttomaximering) kan mycket

väl leda till en situation som inte gagnar någon53.

Hela denna uppsats är fylld av lösa trådar som det går att spinna vidare på. Eftersom den

sociologiska forskningen ännu inte har tagit upp frågor kring marknader i någon större

omfattning finns det åtskilligt att undersöka rent empiriskt. Hur ser den ekonomiska

makteliten ut på insidan? Hur har nationalekonomin format sitt studieobjekt? Hur har

påverkas de finansiella aktörerna av teknologiska förändringar och den ständigt ökande

mängden information? Jag hoppas att denna uppsats kommer inspirera till empirisk

utforskning av den ekonomiska världen, eftersom detta är nödvändigt för att vi ska

kunna förstå vår samtid.

                                                          
53 Se Pålsson-Syll 2001
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