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Det finns väldigt få personer som skriver om dig och din vardag. Om man räknar in

fackböcker inom ämnet samhällsvetenskap ligger den kritiska massan på nära noll. Men när

det händer blir man extra lycklig och känner att man har förstått världen, åtminstone lite mer.

Om personen dessutom hyllas med en dikt av en av samtidens största, i detta fall Peter Hoeg, i

den snustorra genren vänbok blir man nästan euforisk. Om vi ska fortsätta med berömmande

adjektiv så skriver han på ett sätt som ligger nära prosans språk och texten är ofta en

blandning av högt och lågt för att långsamt komma fram till en enkel och oftast mycket

träffande slutsats. Det som den gode Johan har lyckats förklara för mig är bland annat den

hatkärlek som jag/ du / vi har för livet i storstan, det centrala men mycket svårlästa verket

"Upplysningens dialektik" och hur/ varför hälsandet är en sån central del av vardagen. Detta

kommer att bli en lång och något snårig väg att gå för er som läsare och mig som skribent.

Detta därför att det alltid är svårt att uttrycka sig om saker som har nära hjärtat. Vi börjar med

livet i storstan som är en Gesellschaft till skillnad från en Gemainschaft.

Detta ord betyder mycket mer än det svenska gemenskap och har en delvis annan innebörd.

Gemainschaft har en konservativ klang som påminner oss om en bondby långt ute på landet

eller den svenska småstaden med Storgatan som central knutpunkt. En plats där alla känner

alla och det finns starka band mellan generationerna. Denna närhet mellan människor leder

också till en ömsesidig kontroll där alla vet att det är handlaren Svenson som är far till pigan

Idas barn. Gesellschaft är även det ett ord som inte kan översättas till vårt svenska språk.

Detta ord handlar om att kontakten mellan människor sker utan ömsesidig vänskap utan liknar

snarare en affärstransaktion. Det positiva med gesellschaft är att du är anonym och slipper

kontrollen från omgivningen. Där kan du utveckla dig till en person med egna idéer, egen

smak och egen läggning. Detta utan att din familj behöver lägga sig i samtidigt som du

slipper det mesta av skitsnacket bakom din rygg. Dessa begrepp är enligt sin fader, Ferdinand

Tönnies, en beskrivning för hur utvecklingen från förmodern till modern tid har gått till.

Denna process är alltjämt gällande och att du känner igen situationen beror på att du med stor

sannolikhet är född i en gemainschaft (i en förort, i ett kvarter eller t.o.m. i en håla med

storgatan mitt genom stan) men numera bor i gesellschaft.



Men nu är allting som tur är inte så enkelt. Dessa två begrepp är både ömsesidigt uteslutande

och inte. Både gemainschaft och gesellschaft existerar samtidigt men inte  på samma plats och

inte vid samma tidpunkt. En av de vanligaste reaktionerna i gesellschaft är att söka sig till

gemainschaft (tänk på vad studenternas nationer har för egentlig innebörd). Men vem vill ha

en gemainschaft utan nya kontakter? Om det enbart är samma människor och samma

ryktesspridning hela tiden önskar sig säkert den mest gemenskapssökande lite nytt blod och

något nytt att vila ögonen på. Så ett gemainschaft fritt från nya impulser är lika svårt att både

tänka och önska sig som ett gesellschaft utan önskan efter gemenskap. Så den reaktion som

ledde fram till gemainschaft är samtidigt sin störste vän och sin störste fiende.

"Storstäderna och det forteanska livet" är en fristående fortsättning av denna bok och har fått

sin titel på ett typiskt Asplundskt sätt. Forte är namnet på en person som totalt lyckades

försvinna från jordens yta och som omnämns i ett antal olika berättelser från den tidiga

industrialismen. Boken handlar delvis om personer som lyckas försvinna på ett oförklarligt

sätt och liknar på det sättet deckargåtor. En deckargåta är också huvudtemat i "Om undran

inför samhället". Ett typiskt grepp för Asplund är att han använder liknelser från de mest

osannolika håll för att förklara det i samhället han vill undersöka. I detta fall handlar det om

historien om de tre blinda personerna som ska beskriva en elefant. Beroende var de letar på

elefanten är det en stock, en orm och en piska. Nästa exempel är en, enligt Asplunds åsikt,

ganska medioker och tråkig deckare men med en intressant knorr. Hur detta beskriver en

komplicerad och invecklad idé som modern vetenskapsteori med hermaneutisk inriktning får

ni själva läsa om.

Om man nu är intresserad av samhället och har läst Asplund får man på sig nya glasögon.

Dessa går inte att ta av sig och jag själv får mängder av nya idéer. Mina två senaste

"Asplundare" vill jag i all ödmjukhet delge er när jag får chansen. Tyvärr har jag inte några

bortglömda storverk i backfickan, så ni får ursäkta om jag går rakt på.

I- "Rollen är allt". Blickarna du får av din omgivning skiftar radikalt med din roll. Mitt

exempel handlar om att jag för några veckor sedan arbetade som idrottslärare vid en skola.

Efter en lektion ställde jag mig utanför skolan och rökte. Då det gränsar till det tillåtna att

röka i min position gick jag till en närliggande busshållplats och låtsades vänta på en buss.

Barnens föräldrar gick för bi och tittade på den i sunkiga sportkläder rökande individen.

Blickarna var dömande och sa vid några tillfällen: "Försvinn från vår gata och åk till den



förort där du kommer ifrån". Men när jag en och en halv minut senare gick in i skolan i

samma mundering hade jag direkt auktoriteten att bestämma över deras barns leverne och

görande den närmaste tiden. Jag betraktades även med blickar som sa: "Vad gullig den där

killen är som tar hand om lilla Lisa på ett så fint sätt, i denna tid av hemska pedofiler från

förorten". Nu var jag barnens vän och de kommande generationernas beskyddare. Slutsats: Du

är en samling av roller som till hundra procent bestämmer hur du behandlas. Jag slutar här

men den gode Johan skulle gå vidare med att diskutera de senaste rönen från antropologi,

socialpsykologi och någon annan vetenskap som jag inte ens kan namnet på.

II - En anekdot: Ett tafatt raggningsförsök på krogen börjar med ett antal verbala närmanden.

Efter tag säger mannan ifråga: "Vilka fina läderbyxor du har"!! Svaret var rappt och löd: "Det

är min pojkväns". För en gångs skull fann min vän en perfekt one-liner: "Jaha, hur tvättar man

dom"!!

I Asplunds bok "Om hälsningsprocesser och mikromakt" är ämnet som det låter det vill säga

olika markörer för att visa på inneslutning eller utanförskap från en gemenskap. I sann

forskaranda väljer jag ett exempel från min vardag för att hjälpa er att förklara denna bok och

hur ni blir en lyckligare människa.

Nu har vi rört oss från skolan till krogen/ klubben/ lägenhetsfesten. Du står och pratar med en

trevlig dam eller herre som du inte stött på tidigare. Du har gått dit ensam eftersom din partner

är bortrest. Helt plötsligt säger kontrahenten "Min pojkvän tycker också om det där". Du

märker att damen inte är den typen som helt enfaldigt står och berättar om sin kille (beroende

på att hon är tråkig eller något annat oförklarligt) utan att hon har satt in en markering: "Du

har inget här att hämta, din pruttcasanova". Med det enkla lilla ordet har hon dömt ut dig som

en raggig kille hon inte vill ha något att göra med. Hur ofta avstannar inte samtalet efter några

krystade kommentarer och du går din väg. Min poäng handlar inte om dina förförambitioners

vara eller ickevara. Det jag är ute efter är den sociala markören från den andres sida: "Hit men

inte längre", "Jag ställer inte upp på onenight stands" eller "Jag är redan älskad för min egen

skull". Detta är inte på något sätt genusbundet utan kan förekomma i alla typer av

sammanhang. Men det som oftast händer är trots allt att det som kunde bli ett trevligt samtal

och möjligen utvecklats till vänskap avbryts av en social markör. Dessa små ord är svåra att

sätta sig över men vetskapen om dess funktion kan nog hjälpa dig. Ha en uppsättning bra one-



liners tillhands om du inte gillar dessa markeringar, annars hjälper kanske kunskapen dig ett

steg närmare ett gott samliv och kanske en trevlig kväll!


