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han beskriver det som att han sitter i klassrummet bredvid. 
Som att han går omkring i sin egen bubbla. Eller så skyller 
han kort och gott på att han hör dåligt. 

Utanförskapet.
För Micael Dahlen finns det där. Ständigt. Men han gillar 

det. Avståndet är förutsättningen för att han ska kunna 
betrakta sin omvärld och iscensätta sina 
utforskningar av livet och världen. Det är det 
han jobbar med som forskare och ekonomipro-
fessor, och nu även som skönlitterär författare.

– Vårt behov av sammanhang är spännande, 
där finns utanförskapet. Men det kan vara 
enormt bra att vara annorlunda. Det du upp-
lever som din största svaghet, som du försöker 
dölja, kan vara din största förtjänst – för dig 
själv men också för mänskligheten.   

Micael Dahlen blev som 34-åring Sveriges 
yngste professor. I ekonomi vid Handelshög-
skolan i Stockholm.

– Ekonomi är människor för mig. Pengar 
tycker jag är ointressant. Jag gläds över att fler 

inser att ekonomi är något annat än pengar. 
Micael Dahlen fascineras av sådant som fascinerar männ-

iskor; vad vi drivs av, förfäras över och drömmer om. Som att 
vi hela tiden hoppas på att nuet ska bli bättre i morgon (vilket 
han skrev om i en av sina tidigare böcker, Nextopia). Eller att 
många av oss faktiskt flera gånger om dagen tänker på att ha 

ihjäl någon (en hemsk upptäckt som drabbade 
honom när han skrev Monster, en bok om mass-
mördare). 

efter sex faktaböcker romandebuterar nu 
Micael Dahlen. Det som från början var tänkt 
som en självbiografi tog en ny vändning och 
blev istället skönlitterärt. Endast titeln blev 
kvar; Livet på Mars. 

Det är en lustfylld och sanslös historia om 
Marty, som av någon outgrundlig anledning 
bor och jobbar här på jorden. Han är spärrvakt 
i tunnelbanan i Sundbybergs centrum, har 
ett skenande hjärta som han endast kan lugna 
genom att springa mil efter mil och en önskan 
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MICAEL DAHLEN
GÖR: Ekonomiprofes-
sor på Handelshög-
skolan i Stockholm. En 
av världens tio främ-
sta forskare inom sitt 
område. Författare, 
föredragshållare. 
BOR: Hus i Herrängen 
utanför Stockholm.
FAMILJ: Fru och två 
barn, Tyra 11 år och 
Dante 9 år. 
AKTUELL: Med sin 
sjunde bok, romanen 
Livet på Mars. 

Han har skrivit om massmördare, styrketränar 
frenetiskt och är professor i ekonomi. Han känner 
sig ständigt utanför. Nu debuterar Micael Dahlen 
som skönlitterär författare – med en bok om en 
utomjording. av Sara Hammarkrantz   foto M art in S tenmark

X

-Jag ville hitta en 
plattform där jag 
kunde följa min 
egen nyfikenhet 
över hur människor 
fungerar, säger 
Micael Dahlen om 
marsianen Marty. 
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jag Kjell Erikssons självbiografi Simma i mörker.
Hela 2014 har han tagit tjänstledigt. Han pratar med 

norska Nationalteatern om att sätta upp Nextopia som musikal, 
han hoppas få skriva både manus och musik. Han sitter i några 
styrelser och för diskussioner med tv- och produktionsbolag.

– Planen var att inte ha någon plan, att kunna vara Yes-
man och tacka ja till roliga uppdrag som dyker upp. 

En del av sin energi lägger han på gymmet. Där hänger 
han varje dag, ofta i sällskap av sina barn och sin fru som är 
personlig tränare. Stenhård fysisk träning saktar för stunden 
ner hans höghastighetshjärna, har han sagt. 

Är de inte väldigt lika egentligen – han och Marty?

– Jag insåg när jag klev upp ur källaren där jag satt och 
skrev på nätterna, att det fanns mer av mig i Marty än jag 
fattat och definitivt mer än vad som var tanken när jag började. 

Marty googlar sin hjärna, ut sprutar alla möjliga fakta: som 
att åttio procent av ryssarna dricker te varje dag, hur man 
tankar en helikopter med whisky och att amerikanska fors-
kare fått bakterieliknande organismer att överleva i ett labb 
som simulerar planeten Mars atmosfär under trettiofyra dygn. 

Micaels hjärna verkar fungera på ett liknande sätt.
– Jag har svårt att koppla bort skallen med alla tankar  som 

far omkring och alla konstiga synapser som görs mellan saker. 
Det är något som understundom gör mig galen och som jag 
försöker komma till rätta med. 

I slutet av boken berättar den gråhårige forskaren från Area 
51 för Marty om fiskstim och reservplaner.

”Om du ser på stora fiskstim kan du se hur några fiskar 
ibland inte följer de andra. Alla andra har samma instinkter 
och mentalitet och simmar åt samma håll. De flyr på samma 
sätt och de skyndar efter föda på samma sätt och förökar sig 
och frodas. Men några fiskar reagerar inte instinktivt lika. 
De missar många av chanserna och förökas inte i samma 
utsträckning. De kan se rätt miserabla ut […] Vid en ytlig 
betraktelse verkar de utstötta. Men på sätt och vis är det de 
som är de viktigaste medlemmarna i hela stimmet, förstår 
du? Det är tack vare dem som alla andra kan föröka sig och 
frodas och simma så fort de kan åt samma håll. För om något 
händer med dem finns de här fiskarna fortfarande kvar. Och 
försäkrar sig om att stimmet ändå överlever. Det är kanske 
lite som ett fotbollslag? De andra kan ge allt ute på planen 
tack vare att de vet att det sitter reserver på bänken som kan 
hoppa in om det händer nåt.”

Marty undrar om han är en reservplan. 
Och frågan är om inte Micael Dahlen är det också. *

  1980 – 1990

MITT BOKLIV

”Encyclopedia of 
Modern Bodybuilding 
av Arnold Schwarzen-
egger hemsökte mig. 
Jag fascinerades av 
alla sätt man kunde 
plåga sin kropp på.”

”En kortfattad historik 
över nästan allting  
gjorde snabba hopp 
mellan astronomi, geo-
grafi och biologin och 
fick synapserna i min 
hjärna att spraka.” 

  1973 – 1980   1990 – 20 0 0

”Jag insåg när jag klev upp ur källaren att det 
fanns mer av mig i Marty än jag trodde.”

om att få återförenas med sina marsiankompisar. 
Samtidigt. 
I en helt annan del av världen skriver någon som 

tvättar pengar genom penningtransaktioner fel 
siffra i ett kontonummer. 

Så – en dag vid bankomaten upptäcker Marty 
att han är rik som ett troll. Det är samma dag som 
han hittar en främmande man död vid sitt köks-
bord. Han drar till rymdforskningsstationen Area 
51 i Nevada-öknen för att förhoppningsvis bli 
hämtad av sina utomjordiska vänner. 

– Jo, jag återkommer till marsianer, de fanns 
även med i Nextopia. Det är en sorts tankebild för 
mig själv och tillvaron, en kontrasterande bild som 
visar på att vi människor har svårt att få ihop och 
förstå allt det vi håller på med i livet. 

Vi sitter på hans rum på Handelshögskolan. 
Böcker, affischer, tidningar, forskningsartiklar, 
träningskläder – huller om buller. Från golv till 
tak. Jag lägger bandspelaren på en sluttande pappershög. 
Trots att Micael Dahlen är tjänstledig frågar många efter 
honom. Han kommer in några gånger i veckan men gör det på 
udda tider för att inte fastna i allt för mycket jobb. Vi träffas 
halv sex på kvällen. Om två timmar ska han hämta lillkillen 
Dante, 9 år, på gymnastikträningen. Dagen till ära har han 
nymanikerade naglar. Hans svarta naglar är numera ett så 
känt begrepp att han till och med blivit reklampelare för ett 
nagelföretag. 

– Ja, så här välvårdade brukar inte mina naglar vara. Och 
ny färg för ovanlighetens skull.

Mörkt oxblodsrött. Han berättade i sitt sommarprat att 
hans målade naglar står för det svarta i honom, för behovet 
av att gräva sig ner under ytan. Det känns bra att naglarna 
inte längre är korpsvarta. Kanske har han kunnat lämna den 
svarta värld som tillhörde hans förra bok. Att skriva om fem 
av världens främsta massmördare och skildra den beundrar-
hysteri som gör dessa monster till kändisar drabbade honom 
hårdare än han hade kunnat ana. I boken berättar Micael 
bland annat om sina besök hos massmördaren Charlie Manson 

och den japanske kannibalen Issei Sagawa. 
– Monster var verkligen jobbig att skriva. Jag 

ångrar det inte, men jag skulle inte göra det igen. 
Det tog tid att ta sig ur det, men jag föresatte mig 
att göra något bra av det och började därför bland 
annat att forska på snällhet. 

Även romanen, Livet på Mars, blev en väg ut ur 
massmördarnas skruvade värld. 

Eller – till och med – ren eskapism. 
Han säger så. Och att han ville göra något som 

stod i skarp kontrast till hans i övrigt faktabase-
rade arbetsliv. 

Med sin lågmälda och lite hesa röst beskriver 
han hur en faktatext tar vägen längs ett antal 
länkar i en kedja, och om hur de är beroende av 
varandra och dess logiska ordning. 

– Om man inte håller med om en länk försvinner 
även värdet i de andra. Skönlitteratur läser man på 
ett mer russinplockande sätt. De länkar som till- 
talar mig kan jag stanna upp vid och njuta av, 

medan jag direkt kan gå vidare från det som är obehagligt med 
vetskapen om att det bara är fiktion och inte viktigt på riktigt. 

På vänster ringfinger sitter en svart hårsnodd som en vig-
selring. Hårsnodden flyttar Micael fram och tillbaka över 
handens smala, bleka fingrar under vårt samtal. Jag anar den 
rastlöshet som han själv refererar till. 

Samtidigt berättar han att han aldrig har känt sig så 
avstressad som nu. Han är långt från den frenetiskt faktaspru-
tande scenestradör som han förvandlas till när han föreläser. 
För Micael är en efterfrågad föreläsare – både inom och utom 
landets gränser. För några år sedan till och med utsedd till 
svenskt näringslivs allra mest populära föredragshållare. 

Det är på resorna han hinner läsa. Oftast svensk skönlittera-
tur för att att utveckla sitt språk, och för att ”den engelska aka-
demi- och forskningshumbojumbon står mig upp till hakan”. 

– Jag läser alltifrån Karin Brunk Holmqvist som skriver om 
gamla tanter på Österlen i en behaglig lunk, till Nathan  
Larsons Dewey Decimal. Du vet, han som är gift med Nina Pers-
son i Cardigan, han skriver rappt och skönt. Nu senast läste 
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EN RIKTIG 
SKRÖNA
Häng med Marty i 
hans försök att ta 
sig hem till Mars. 
Den svindlande 
färden går via Neva-
da-öknen, Los Ang-
eles, Tokyo, Hawaii 
och St Petersburg. 
* Livet på Mars, Micael 
Dahlen, 249 kr.
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”Jag fick Skriet från 
Vildmarken i skolan, 
för att hålla mig sys-
selsatt. Det funkade, 
boken slukade mig 
och att jag försvann in 
i skogen bort från allt.”

”Det skrevs ett fyrtiotal 
böcker i serien Alfred 
Hitchcock och tre deck-
are. Jag älskade att 
reda ut mysterierna 
innan deckarna själva 
gjorde det.”

”Jag fastnade i de sko-
ningslöst oberörda be-
rättelserna i De imper-
fekta. De till synes all-
dagliga livsödena fick 
mig att fundera kring 
vad livet egentligen är.”

”Just nu läser jag Wild 
Thing av Josh Bazell. 
Älskar att språket grab-
bar tag i mig och bara 
springer så fort det går.”
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De svartmålade naglarna har blivit Micael Dahlens signum.


