
 
Staten och högfrekvenskapitalet – pengarnas nya geografi 
Agri Ismaïl 
 
 
Sedan Londons nya börshus öppnade vid Paternoster Square år 2004 har de flesta av 
världens största banker och aktiemäklare hyrt kontor i byggnaderna runtomkring: nu 
när närmast all handel går via datorer och terminaler vinner aktiemäklare på att vara så 
fysiskt nära börser som möjligt, eftersom en mikrosekunds skillnad i att nå 
huvudterminalen kan ge enorma ekonomiska fördelar. Detta leder till en ny geografisk 
segregation och ojämlikhet mellan de som har råd att befinna sig nära terminalerna och 
har tillgång till de senaste fiberoptiska kablarna, och de som inte har det. Elektronisk 
handel, som i en globaliserad värld en gång antydde en jämlik tillgång till marknader, 
har paradoxalt nog lett till det motsatta. 
 
Jag kommer att skriva om konsekvenserna av denna nya geografi, och om vad som 
händer med de samhällen som ligger utanför systemet. Detta dels via historiska 
exempel, dels genom analyser av hur Irland hanterade 70-talets bankstrejk och hur 
Irakiska Kurdistan fungerade under 90-talet, när man inte hade tillgång till en 
internationellt accepterad valuta. En relevant jämförelse är även så kallade svarta 
marknader, där kriminella gäng handlar sinsemellan med varor såsom tvättmedel och 
terrororganisationer som IS handlar med stulna konstverk. 
 
Essäidén kommer ur en längre tids forskning om värderingssystem, som jag kommer 
att bygga vidare på med fokus på nutida utvecklingar. Arbetet med essän innefattar 
även två resor: dels till London Stock Exchange och de byggnader som tidigare 
huserat aktiebörsen, för att skapa en bild av hur marknader förändrats och blivit alltmer 
abstrakta, dels till Irakiska Kurdistan där jag kommer att undersöka konsekvenserna av 
de femton år under vilka invånarna var tvungna att hitta på en egen valuta som i 
relation till riksbanker och andra länder var värdelös. 
 
Essän skrivs med avseende på tidskriften Gläntas nummer om pengar, med planerad 
utgivning december 2015. 
 
 
 
Budget 
 
Research och skrivande:     30 000 kr 
Resa till Storbritannien:      8 000 kr 
Resa till Irak:       11 000 kr 
 
Summa:        49 000 kr 
 
 


