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Forelesningsnotat:	Første	forelesning	om	Kapitalen,	10.	januar	2018,	
Stortinget	
	
Victor	Lund	Shammas	(v.l.shammas@sosgeo.uio.no)	
	
La	oss	begynne	fra	begynnelsen	av,	la	oss	begynne	med	det	aller	mest	
grunnleggende.	Karl	Marx’	første	bind	av	Kapitalen	er	en	av	de	beste	
innfallsportene	til	en	forståelse	av	hva	kapitalismen	er,	hvordan	kapitalismen	
fungerer	–	og	dermed,	siden	vi	lever	i	en	verden	gjennomsyret	av	kapitalistiske	
relasjoner,	hvordan	vår	daglige	virkelighet	fungerer.		
	
Men	hva	vil	det	si	å	påstå	at	man	skal	prøve	å	forstå	hvordan	‘virkeligheten’	
fungerer?	I	denne	påstanden	ligger	det	jo	en	antakelse	om	at	det	finnes	en	
overfladisk	forståelse	av	hvordan	verden	er,	som	ikke	“egentlig”	er	korrekt	–	og,	
på	den	andre	siden,	en	“dypere”,	og	dermed	mer	sannferdig,	forståelse	av	
virkeligheten.	Dette	er	en	dybdemetafor.	Dette	geologiske	bildet—en	overflate	
som	er	falsk,	og	en	dybde	som	er	sann—er	samtidig	en	av	Marx’	bærende	ideer.	
Marx	veksler	hele	tiden	mellom	å	ta	utgangspunkt	i	en	overflate	som	er	
misvisende,	og	en	skjult	sannhet	som	ligger	under	overflaten:	Oppgaven	til	en	
kritisk	tenker,	som	Marx,	blir	dermed	å	fjerne	lag	med	ideologi	(som	skaper	falsk	
bevissthet)	for	å	avsløre	de	objektive	sosiale	relasjoner	som	ligger	bak	
virkelighetens	slør.	Kapitalismen	er	en	maskin	som	stadig	produserer	overflater,		
som	tilslører	bakenforliggende	eller	underliggende	sannheter.	
	
Boken	er	publisert	i	1867.	Det	er	visstnok	den	mest	siterte	
samfunnsvitenskapelige	boken	publisert	før	1950.	Men	med	dette	uttrykket-
”mest	sitert”-ligger	det	en	antakelse	om	at	teksten	først	og	fremst	er	akademisk.	
Men	poenget	til	Marx	er	å	forandre	verden,	ikke	bare	forstå	den.	Kapitalens	
suksess	måles	ikke	i	”impact	factor”	eller	siteringsindekster.	Den	måles	i	antall	
vellykkede	revolusjoner—hvorvidt	kapitalismen	veltes.	Sånn	sett	er	boken	ennå	
ikke	”ferdig”	–	selv	150	år	etter	den	ble	utgitt,	venter	den	på	sin	avslutning,	sitt	
konkluderende	kapittel.	
	
Undertittelen	er	”Kritikk	av	politisk	økonomi.”	Hva	betyr	dette	begrepet,	”politisk	
økonomi”?	En	idétradisjon	fra	1700-tallet:	studier	av	forholdet	mellom	politikk	
og	økonomi	-	hvordan	økonomien	bør	styres	for	å	gagne	flest	mulig.	Adam	Smith:	
La	folk	forfølge	sin	egeninteresse,	så	vil	lykke	(eller	nytte)	maksimeres.	(Vi	får	
ikke	vårt	daglige	brød	fordi	bakeren	bryr	seg	om	oss,	men	fordi	bakeren	forfølger	
sine	egeninteresser,	sier	Smith.)	Flere	av	de	politiske	økonomene	var	forkjempere	
for	frihandel	og	en	minimal	stat.	Men	Adam	Smith	var	også	åpen	for	en	temmelig	
sterk	stat	(han	jobbet	selv	som	tollbetjent,	og	forstod	dermed	viktigheten	av	
proteksjonisme,	tollbarriere,	importtariffer).	Smith	utviklet	også	
arbeidsverditeorilæren.	Så	Marx	kritiserer	denne	tradisjonen,	men	han	er	
samtidig	fullstendig	avhengig	av	dem.	Han	henviser	stadig	til	Ricardo,	Smith,	John	
Stuart	Mill,	Benjamin	Franklin	(den	amerikanske	individualismens	far)	osv.		
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Poenget	med	alt	dette	er	jo	på	sikt	å	forandre	på	verden	–	å	avskaffe	kapitalismen,	
å	komme	forbi	den.	Marxisten	og	litteraturviteren	Fred	Jameson	liker	å	si	at	vi	har	
lettere	for	å	forestille	oss	en	komet	som	treffer	jorden	og	utsletter	alt	liv,	enn	en	
verden	uten	kapitalismen.	Som	Marx	sier	i	den	11.	tesen	om	Feuerbach:	
”Filosofene	har	kun	fortolket	verden	forskjellig,	men	poenget	er	å	forandre	den.”	
Et	av	Kapitalens	viktigste	poenger	er	at	selv	om	kapitalismen	på	mange	måter	er	
et	forferdelig	urettferdig	system,	er	den	største	svakheten	at	den	etablerer	en	
strukturell	motsetning	eller	konflikt	mellom	arbeidere	og	kapitalister.	Og	dette	
må	med	nødvendighet	tvinge	frem	en	ny	økonomisk	ordning.	Vi	trenger	altså	ikke	
et	moraliserende,	etisk,	normativt,	eller	fordømmende	rammeverk	for	å	kritisere	
kapitalismen,	mener	Marx.	For	det	første,	fordi	kapitalismen	har	bragt	mye	bra	
med	seg	–	den	har	fortrengt	slaveri	(for	det	meste)	og	føydale	aristokrater.	Den	
har	ført	til	enorm	teknologisk	utvikling	og	innovasjon,	fra	vaskemaskiner	til	
iphoner.	Kapitalismen	er	altså	ikke	et	udelt	onde.	Snarere	tvert	imot:	Marx	er	mer	
enn	villig	til	å	innrømme	at	kapitalismen	er	et	dynamisk	system.	Med	andre	ord,	
det	er	feil	å	fordømme	kapitalismen	fullstendig,	fordi	dette	vil	være	å	fornekte	
den	historisk	essensielle	rollen	kapitalismen	har	spilt	i	å	veilede	menneskeheten	
fra	middelalderens	føydalisme	til	en	postindustrielle	modernitet.		

Den	andre	grunnen	til	at	vi	ikke	trenger	en	moraliserende	tilnærming	til	
kapitalismen,	er	at	kapitalismens	undergang	ligger	nedfelt	i	dens	egne,	interne	
økonomiske	lover.	Klassekamp	vil	rive	ned	kapitalismen,	fordi	
klassemotsetninger	er	strukturelle	spenninger	som	før	eller	siden	vil	rive	
kapitalismen	fra	hverandre.	Men	i	tillegg:	Loven	om	profittratens	fallende	tendens	
(LPFT):	over	tid	mener	Marx	at	profittmotivet,	som	er	drivkraften	i	kapitalismen,	
vil	slutte	å	fungere.	Denne	loven	er	ekstremt	kontroversiell	blant	økonomer.	(Den	
blir	diskutert	mest	i	bind	III	av	Kapitalen,	men	også	i	kapittel	25	i	Kapitalens	
første	bok.)	Loven	om	profittratens	fallende	tendens	sier	at	(i)	over	tid	vil	
TEKNOLOGI	OG	INNOVASJON	føre	til	mer	effektiv	produksjon.	Vi	får	bedre	
teknologi.	(ii)	Når	kapitalistene	får	tilgang	til	mer	avansert	teknologi,	vil	de	bytte	
ut	arbeidere	med	maskiner.	(iii)	Men	arbeidskraft	er	den	eneste	kilden	til	
merverdi,	noe	som	betyr	at	arbeidere	er	den	eneste	kilden	til	profitt.	Når	du	
reduserer	arbeidskraftens	andel	i	produksjonsprosessen	(og	gjør	deg	mer	
avhengig	av	maskiner,	roboter,	automatisering),	reduserer	du	også	
produksjonens	lønnsomhet.	Profitten	presses	ned	på	grunn	av	maskinenes	økte	
betydning.	(iv)	Når	profittraten	synker,	kollapser	den	sentrale	drivkraften	i	
kapitalismen:	profittmotivet.	Til	slutt	vil	ikke	kapitalister	ha	noe	motiv	for	å	
sirkulere	kapitalen	sin.	De	vil	slute	å	sirkulere	og	akkumulere	kapital.	Dermed	
stanser	det	økonomiske	systemet	opp.	Kapitalismen	kollapser.	(Dette	er	ikke	en	
ukontroversiell	påstand!)	
	
For	å	forstå	hvordan	vi	skal	komme	oss	ut	av	kapitalismen,	må	vi	altså	prøve	å	
forstå	kapitalismens	indre	dynamikk.	Kapitalismens	logikk	vil	også	bli	dens	
undergang.	Og	hvis	vi	forstår	denne	logikken,	mener	Marx,	kan	vi	kanskje	
fremskynde	kapitalismens	undergang.	
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Men	er	det	sant	at	Marx	ikke	er	en	moralist	eller	at	han	ikke	har	en	egen	moral?	
Tradisjonelle	marxister	påstår	gjerne	dette:	Det	er	dette	man	har	kalt	
vitenskapelig	sosialisme.	Men	dette	har	blitt	en	mindre	viktig	påstand	med	årene,	
etter	hvert	som	kritiske	marxister,	som	Louis	Althusser,	har	vist	at	vitenskapen	
ikke	er	hevet	over	moral.	Vitenskap	er	gjennomsyret	av	tro,	og	den	er	ikke	’ren’	
eller	’objektiv’.	De	tidlige	marxistene,	som	Engels	selv,	etter	Marx’	død,	vektla	
marxismens	vitenskapelige	karakter—	som	en	måte	å	få	kredibilitet	og	beskytte	
seg	mot	kritikk.	Men	i	senere	årtier	(under	press	fra	poststrukturalisme	og	kritisk	
vitenskapsfilosofi)	har	man	erkjent	at	Kapitalen	er	fylt	med	verdimessige	og	
moraliserende	(eller	moralfylte)	betraktninger	om	datidens	økonomiske	forhold.		
	
For	hvorfor	skal	vi	kritisere	de	elendige	vilkårene	i	ulike	tyske	og	engelske	
fabrikker,	slik	Marx	gjør	i	Del	III,	om	det	ikke	er	fordi	vi	mener	at	menneskelig	
lidelse	er	et	onde,	og	at	vi	har	et	ansvar	for	å	gjøre	noe	for	å	motvirke	den?	
Kritikken	av	kapitalismen	kan	ikke	reduseres	til	en	serie	lover.	Kritikkens	
normative	grunnlag	er	også	humanistisk.	Det	virker	som	om	noen	marxister	synes	
at	dette	er	forferdelig	å	innrømme,	fordi	de	frykter	at	det	får	dem	til	å	fremstå	
som	sentimentale,	moraliserende,	osv.	–	altså	ikke	objektive	nok.	
	
VARENS	FETISJKARAKTER	
Et	eksempel	på	overflate/dybde-problematikken	i	moderne	kapitalisme	er	det	
Marx	kaller	varens	fetisjkarakter	(eller	varefetisjisme),	dvs.	forestillingen	om	at	vi	
produserer	og	konsumerer	varer	som	vi	selv	ikke	forstår:	Relasjoner	mellom	
mennesker	blir	til	relasjoner	mellom	varer	eller	relasjoner	mellom	mennesker	og	
varer,	istedenfor	relasjoner	mellom	mennesker.	
	
Når	jeg	kjøper	en	kaffekopp	på	Kaffebrenneriet,	inngår	jeg	objektivt	sett	i	en	sosial	
relasjon	med	kaffebønder	i	Etiopia,	Guatemala,	eller	Vietnam,	selv	om	jeg	aldri	ser	
dem	eller	anerkjenner	dem,	subjektivt	sett.	Kaffekoppen	har	en	overflate	–	den	
smilende	baristaen	bak	disken,	den	gode	smaken	av	kaffe	som	gir	meg	en	
nytelsesfølelse,	koffeininnholdet	som	gjør	at	jeg	blir	skjerpet	og	kan	forberede	en	
innledning	om	Karl	Marx	–	men	den	har	også	en	dybde,	som	er	usynlig:	
kaffebønder	som	jobber	for	én	krone	i	timen,	men	også	kaffemillionæren	Thomas	
Frank	Pulpan,	en	av	hovedeierne	i	Kaffebrenneriet	AS,	med	en	personlig	formue	
på	15	millioner	kroner,	og	som	nyter	godt	av	selskapets	årsresultatet	i	2016	på	
12,4	millioner	kroner.	En	kopp	kaffe	er	en	relasjon	mellom	mennesker	som	blir	
forvrengt:	Vi	ser	relasjoner	mellom	objekter	der	det	egentlig	er	sosiale	relasjoner.	
Og	kapitalistiske,	sosiale	relasjoner	er	utbyttingsrelasjoner.	Dermed	er	ingenting	
uskyldig.	Selv	noe	så	trivielt	som	en	kaffekopp	er	et	åsted,	et	sted	hvor	
forbrytelser	blir	begått.	Men	vi	ser	den	ikke	som	noe	annet	enn	en	uskyldig	
kaffekopp.		
	
Dette	kaller	man	varens	fetisjkarakter	–	som	jo	kommer	fra	førmoderne	
stammesamfunn	som	gjerne	omga	seg	med	totemiske	dyr	–	eller	’fetisjer’	–	som	
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’stod	for’	hele	stammen,	og	forfedrene	deres.	På	samme	måte	som	en	slange	kan	
’stå	for’	en	aboriginerstamme	i	Australia,	kan	en	kaffekopp	’stå	for’	et	sett	med	
utbyttingsrelasjoner	under	den	moderne	kapitalismen.	(Vi	er	altså	ikke	mer	
moderne	enn	at	vi	også	omgir	oss	med	slike	totemiske	vesener.)	
	
(På	samme	måte:	Når	du	treffer	på	noen	som	har	nytt	stor	suksess	i	
universitetssystemet,	ser	kolleger	eller	studenter	kanskje	ikke	de	
bakenforliggende	elementene	som	har	bidratt	til	personens	suksess:	Personen	
har	arvet	penger,	og	dermed	sluppet	å	ta	en	deltidsjobb	ved	siden	av	studiene,	og	
har	dermed	kunnet	slappe	av	i	helgene	og	være	mer	effektiv	i	resten	av	
arbeidsuka.	Personen	har	fått	bo	i	en	leilighet	som	familien	disponerer,	gjerne	i	et	
sentralt	beliggende	strøk,	og	slipper	dermed	å	forholde	seg	til	usikkerhet	på	
leiemarkedet.	De	bor	på	steder	som	Majorstuen	eller	Skillebekk	–	og	venner	og	
bekjente	lar	seg	imponere	av	en	“god	adresse”.	Alt	dette	er	eksempler	på	en	slags	
omvendt	fetisjisme	–	vi	ser	et	menneske,	men	vi	ser	ikke	hvordan	mennesket	
oppstår	ut	av	objektive	sosiale	relasjoner	(arv,	familieforbindelser).	Vi	ser	bare	en	
“briljant”	eller	“imponerende”,	“velkledd”,	“høflig”	eller	“dannet”	person	–	vi	ser	
ikke	mennesker	som	vandrende	bankkontoer	eller	arveoverføringer	–	selv	om	det	
kanskje	ville	vært	langt	mer	korrekt!	Kanskje	vi	bør	reduseres	til	et	tall.)	
	
Her	ligger	det	også	et	helt	praktisk,	konkret	politisk	budskap:	Man	kan	drive	
effektive	kampanjer	mot	kapitalismen	ved	å	vise	hvordan	varene	vi	kjøper	skjuler	
og	usynliggjør	utbyttingsforhold.	H&M-klærne	våre	er	laget	av	fabrikkarbeidere	i	
Vietnam,	osv.	Men	problemet	med	sånne	kampanjer,	er	at	de	ikke	rokker	ved	det	
fundamentale	poenget:	at	varens	fetisjkarakter	er	en	nødvendig	egenskap	ved	
kapitalismen.	Uansett	hvor	mye	’fair	trade’	og	hvor	mange	anti-sweatshop-
kampanjer	vi	starter,	krever	kapitalismen	at	relasjoner	mellom	mennesker	
(forbrukere	og	arbeidere)	blir	forkledd	som	relasjoner	mellom	mennesker	og	
varer.	
	
HVORDAN	ER	KAPITALEN	STRUKTURERT?	
Kapitalen	er	delt	inn	i	tre	deler	eller	bøker:	
	
(1)	Første	bind	(som	vi	skal	lese)	=	Kapitalens	produksjonsprosess.	Hvordan	varer	
produseres,	hvordan	arbeidskraft	kjøpes	og	selges.		
(2)	Andre	bind	=	Kapitalens	sirkulasjonsprosess.		
(3)	Tredje	bind	=	Den	kapitalistiske	produksjons	samlede	prosess	
(“Gesamtprozess”).	Om	finans.	
	
Kapitalens	første	bind	er	i	sin	tur	delt	inn	i	åtte	deler.		
	
Del	I:	Varer	og	penger	
Del	II:	Pengenes	omdannelse	til	kapital	(P-V-P	–	penger-varer-penger)	
Del	III:	Produksjon	av	absolutt	merverdi.	
Del	IV:	Produksjon	av	relativ	merverdi.	
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Del	V:	Produksjon	av	absolutt	og	relativ	merverdi.	
Del	VI:	Lønn.	
Del	VII:	Kapitalakkumulasjon	
Del	VIII:	Såkalt	”primitiv	akkumulasjon”	
	
Som	dere	hører	er	det	til	dels	teknisk	samfunnsøkonomisk	terminologi.	Må	man	
være	økonom	for	å	lese	og	forstå	Kapitalen,	eller	snakke	om	den?	Nei.	Marx	var	
ikke	økonom	selv.		
	
LESENØKKEL	
Det	er	ganske	vanlig	å	gi	opp	å	lese	Kapitalen	etter	ca.	20	sider.	Dette	har	å	gjøre	
med	bokens	arkitektur	–	hvordan	bokens	argument	er	strukturert.	Noe	av	
frustrasjonen,	som	David	Harvey	også	er	inne	på,	er	at	det	hele	tiden	virker	som	
om	Marx	vet	hvor	han	er	på	vei	hen.	Men	istedenfor	at	dette	har	en	beroligende	
effekt	på	leseren,	virker	det	egentlig	bare	stressende	og	forstyrrende	–	han	vil	
liksom	komme	frem,	men	vet	at	han	må	dra	oss	gjennom	flere	hundre	sider	med	
relativt	obskur	teori	først.	Denne	vekslende	selvsikkerheten	om	at	han	vet	hvor	
han	er	på	vei	og	utålmodigheten	ved	at	Marx	samtidig	vet	at	vi	har	en	lang	vei	å	
gå,	skaper	den	grunnleggende	stemningen	i	boken	–	leseropplevelsen	slites	
mellom	to	motpoler:	en	selvtilfreds	tone,	og	en	utålmodig,	lettere	irritabel	tone.	
	
Det	andre	er	at	boken	er	strukturert	på	en	ganske	rar	måte.	Vi	begynner	med	
varen.	Men	det	er	ikke	på	noen	som	helst	måte	klart	hvorfor	vi	begynner	med	
varen	–	annet	enn	at	Marx,	ganske	arbitrært,	sier	at	varen	er	“grunnenheten”	i	
kapitalismen.	(Men	hvorfor	ikke	arbeideren?	Eller	kapital,	kapitalisten,	penger?	
Marx	bare	sier	at	sånn	er	det,	og	det	må	vi	bare	akseptere,	hvis	vi	skal	lese	
boken.)	
	
Personlig	liker	jeg	det	konkrete,	det	empiriske,	det	journalistiske.	Derfor	skulle	
jeg	ønsket	at	Kapitalen	begynte	med	kapittel	10	om	arbeidsdagen	og	hele	del	8	
(altså	kapitler	26-33).	Her	får	vi	først	en	levende	skildring	av	de	mest	grusomme	
aspektene	ved	det	å	være	en	industriell	proletar	i	første	halvdel	av	1800-tallet.	
Deretter	får	vi	en	indignert	men	veldokumentert	historisk	gjennomgang	av	
hvordan	engelske	bønder	ble	utelukket	fra	allmenningen	av	jordeiere	og	
overklassen,	som	senere	ble	Storbritannias	første	kapitalister.	Med	kapittel	10	
(om	arbeidsdagen)	og	del	8	(om	primitiv	akkumulasjon)	skjønner	vi	bedre	de	
etiske	beveggrunnene	til	Marx:	han	var	en	indignert	og	forarget	mann,	han	hatet	
den	urettferdigheten	arbeiderne	og	bøndene	ble	utsatt	for.	Dette	blir	nesten	helt	
borte	i	de	tørrere,	mer	abstrakte	kapitlene	om	politisk-økonomi	som	utgjør	
bokens	første	300	sider…Den	normative	Marx	vs.	teoretikeren	Marx	(som	David	
Harvey	av	og	til	kaller	’bokholderen	Marx’).	
	
Skulle	jeg	omstrukturert	boken	ville	jeg	begynt	med	del	8—som	gir	en	slags	intro	
til	kapitalismens	tidlige	historie—og	deretter	kapittel	10,	som	gir	et	journalistisk	
“snapshot”	av	alt	som	er	galt	med	kapitalismen	(i	form	av	farlige,	helseskadelige,	
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ødeleggende	arbeidsvilkår)	i	Marx’	egen	samtid.		Men	istedenfor	får	vi	300	sider	
om	relativ	vs.	absolutt	merverdi,	bytteverdi	vs.	bruksverdi,	P-V-P,	osv.	Det	er	bra,	
det	og,	men	det	er	ikke	fengende	lesning.	Og	en	forfatter	har	alltid	et	visst	ansvar	
for	å	fange	leserne	sine.	Men	Marx	skrev	for	en	annen	tid,	og	for	det	han	trodde	
ville	bli	et	snevert	publikum.	
	
	
IDÉGRUNNLAGET	FOR	KAPITALEN	
David	Harvey,	i	sin	glimrende	Companion	to	Marx’s	Capital	(Verso,	2010),	viser	at	
Marx	trekker	på	tre	idétradisjoner	i	Kapitalen:		
	
(1)	Klassisk	politisk	økonomi,	hovedsakelig	Adam	Smith,	David	Ricardo,	Thomas	
Malthus	–	engelskmenn	og	skotter,	andre	halvdel	av	1700-tallet.	(Fra	Smith	lærer	
Marx	den	såkalte	”arbeidsverditeorilæren”.	Så	når	du	hører	noen	
høyresideøkonomer	eller	Civita-filosofer	latterliggjøre	Marx	for	denne	angivelig	
”utrangerte”	teorien,	river	de	egentlig	ned	sin	egen	høyresides	idéfundament:	
Adam	Smith	er	jo	frimarkedets	fremste	ideolog.)		
	
(2)	Tysk	filosofi	–	Kant	og	Hegel,	1780-tallet	til	ca.	1820.	Fra	Hegel	lærer	Marx	om	
historisme.	Historisme	i	den	hegelianske	formen	er	ideen	om	at	menneskeheten	
beveger	seg	mot	en	stadig	forøket	frihetstilstand	–	som	en	kollektiv	menneskehet,	
får	vi	en	stadig	større	kollektiv	selvforståelse	over	tid.	Det	er	en	konflikt	mellom	
vår	trang	til	å	realisere	vår	iboende	vilje	(til	frihet)	og	virkelighetens	
konserverende	og	innsnevrende	begrensninger.	Menneskeheten	er	universets	
middel	for	å	forstå	seg	selv,	i	form	av	en	Geist,	eller	ånd,	som	blir	stadig	mer	
selvbevisst:	For	eksempel,	når	Einstein	utviklet	den	generelle	relativitetsteorien	i	
1915,	som	sier	at	et	stort	objekt	(som	jorden)	fører	til	at	tid	og	rom	bøyes	rundt	
objekt	(en	geometrisk	forstyrrelse),	og	at	tyngdekraften	ikke	er	en	”kraft”	men	et	
resultat	av	at	tid	og	rom	(eller	tidrom,	”spacetime”)	faktisk	krummer	seg	rundt	
massen	og	energien	i	objektet	jordkloden,	så	er	dette	(ville	Hegel	sagt)	en	måte	
for	universet,	eller	Geist	(ÅND)	å	komme	til	forståelse	av	seg	selv.	Når	
Sovjetunionen	landet	en	romsonde	på	Venus	på	70-tallet	og	klarte	å	ta	bilder	av	
en	overflate	varm	nok	til	å	smelte	bly	(460	Celsius),	var	dette	en	måte	for	
universet	å	”avbilde	seg	selv”	–	å	forstå	seg	selv.		

Poenget	er:	Marx	låner	ideen	om	DIALEKTIKK	(spenninger	mellom	
motsetninger:	KAPITALIST	og	PROLETAR)	og	HISTORISK	EVOLUSJON	(stadier)	
fra	Hegel	–	og	videre,	at	det	finnes	en	LOGIKK	I	HISTORIEN.	
	
(3)	Fransk	utopisk	sosialisme,	1820-	og	1830-tallet.	(I	Det	kommunistiske	
manifest	er	Marx	og	Engels	ekstremt	avvisende	overfor	den	”utopiske”	
sosialistiske	tradisjonen	til	Saint-Simon	og	Fourier.	Det	Marx	ikke	liker	at	de	
konstruerer	en	’masterplan’,	som	arkitektene	sier,	over	et	fremtidig	
idealsamfunn.	Marx’s	metode	er	snarere	å	ta	utgangspunkt	i	det	som	allerede	
finnes,	vise	hvordan	det	er	revet	mellom	indre	motsetninger,	og	hvordan	disse	
motsetningene	vil	tvinge	frem	nye	samfunnsformer.	Disse	formene	har	en	
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lovmessig	nødvendighet	over	seg.	Man	trenger	ikke	’planlegge’	et	idealsamfunn,	i	
motsetning	til	det	de	franske	sosialistene	tenkte,	fordi	det	nye—sosialisme	og	
kommunisme—er	et	nødvendig	resultat	av	kapitalismens	uendelige	vekstbehov	
og	proletariatets	egeninteresse	i	å	motsette	seg	appropriasjonen	av	merverdi.	
Eller?	

	
	
7	FORMER	FOR	SIRKULASJON	

(1) P-V:	Varekjøp.	Penger	kjøper	en	vare.	(Penger	veksles	inn	i	en	vare)	
(2) V-P:	Varesalg.	En	vare	selges	for	penger.	
(3) P-P’:	Utlån.	En	pengesum	lånes	ut	med	renter	for	å	innhente	flere	penger.	
(4) V-V’:	Varebytte.	(For	eksempel,	når	Bon	Jovi	skulle	spille	konsert	i	

Sovjetunionen	på	slutten	av	1980-tallet,	var	rubelen	underlagt	
eksportrestriksjoner.	Så	musikeren	fikk	betalt	for	konserten	i	tømmer!	En	
konsert	byttes	mot	tømmer	–	et	varebytte.)	

(5) V-P-V’	(en	vare	selges	for	en	viss	pengesum,	som	så	brukes	til	å	kjøpe	en	
annen	vare	av	tilsvarende	eller	høyere	verdi)	

(6) P-V-P’	(penger	brukes	for	å	kjøpe	en	vare,	som	selges	for	en	større	sum	
penger,	altså	med	fortjeneste).	Hvordan	kan	penger	forøkes?	Marx’	bidrag	
er	å	vise	at	det	finnes	en	helt	spesiell	vare,	som	har	den	særegne	evnen	at	
dens	bruksverdi	er	verdiforøkelsen.	Denne	varen	er	menneskelig	
arbeidskraft.	Arbeid	er	en	vare.	Når	en	kapitalist	konsumerer	arbeideren	
arbeidskraft	som	vare,	genererer	den	økt	verdi.	

(7) P-V…A…V’-P’	.	Penger	kjøper	produksjonsmiddel	(V)	og	arbeidskraft	(A).	
Dette	resulterer	i	en	ny	vare	(V’),	som	selges	for	flere	penger	enn	det	
opprinnelige	utlegget	(P’,	som	er	høyere	enn	P).	

	
	
BASIS	OG	OVERBYGNING	
Marx’	grunnleggende	modell	over	samfunnsutvikling	er	den	såkalte	basis-
overbygning-modellen.	Basis	er	de	økonomiske	forholdene:	fra	slaveri	til	
føydalisme	til	kapitalisme,	og,	forhåpentligvis,	videre	til	sosialisme	og	
kommunisme.	Overbygningen	(“superstructure”)	er	kulturen,	ideer,	politikk,	
juridiske	og	sosiale	relasjoner.	Basis	styrer	overbygningen	–	den	determinerer	
eller	bestemmer	den.	Dette	er	en	arkitektonisk	modell.	Samfunnet	forestilles	som	
et	hus.	Grunnmuren	bestemmer	hva	slags	hus	det	er	mulig	å	bygge.	(Uten	en	
ordentlig	grunnmur,	eller	basis,	faller	huset	fra	hverandre	–	eller	blir	revet	ned	av	
jordras.)	
	
Mer	presist	kan	vi	si	at	økonomisk	basis	forstås	som:		(i)	Produktivkreftene	(ii)	
Produksjonsforholdene	og,	(iii)	Produktionsbetingelsene.	

1. Med	produktivkrefter	mener	vi	redskaper,	maskiner	og	transportmidler	
som	brukes	til	produksjon;	selve	produktene	(varene)	som	produseres	i	
produksjonsprosessen;	og	arbeiderne	selv	og	deres	kompetanse	
(“humankapital”,	for	å	bruke	moderne	ledelsesterminologi).		
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2. Produksjonsforholdene	er	måten	produksjonen	er	organisert	på,	dvs.	
eiendomsforhold	og	ledelsesstrukturer.	(Her	ser	vi	hvorfor	det	er	
problematisk	å	skille	basis	fra	overbygning:	det	er	åpenbart	at	lovverket	
og	politiske	systemer—som	angivelig	utgjør	“overbygningen”—også	
forurenser	basis,	dvs.	utgjør	en	del	av	den.	Vi	trenger	et	lovverk	som	
bestemmer	hva	som	kan	eies,	f.eks.)		

3. Produksjonsbetingelser	er	råvarer,	det	fysiske	miljøet	som	betinger	
produksjonen.	(USAs	fremvekst	som	en	av	verdens	tre	store	
kapitalistiske	økonomier	og	eksportnasjoner	på	begynnelsen	av	1900-
tallet	var	et	resultat	av	at	de	hadde	blant	verdens	største	forekomster	
av	en	mengde	mineraler	og	råvarer,	som	stål,	kull,	osv.)	

	
=	Summen	av	produktivkreftene,	-forholdene	og	–betingelsene		er	den	økonomiske	
basis.		
	
Denne	ideen	om	at	økonomiske	forhold	styrer	samfunnsutviklingen	(og	
ideene)—snarere	enn	at	det	er	ideene	som	styrer	hvordan	verden	blir—kaller	
Marx	historisk	materialisme	eller	den	materialistiske	forståelsen	av	historien.	
	
Men	er	det	egentlig	så	enkelt?	For	å	holde	oss	til	husmetaforen:	En	god	grunnmur	
er	et	fundament,	men	arkitekturen—overbygningen—lever	i	en	viss	grad	sitt	eget	
liv,	frikoblet	fra	grunnlaget	det	står	på.	Går	du	rundt	i	Oslos	gater,	har	ikke	
grunnmurene	endret	seg	stort—men	det	som	kommer	oppå	(overbygningen)	har	
endret	seg	drastisk,	fra	tidlig	1900-talls	klassiske	Kristiania-bygårder	til	moderne	
Barcode-bygg	i	Bjørvika,	såkalt	postmoderne	eller	nyliberal	arkitektur.	På	samme	
måte	kan	vi	si	at	politikk,	jus	og	den	symbolske	sfæren	(ideer	og	forestillinger)	lever	
sitt	eget	liv.	De	er	i	en	viss	grad	frikoblet	fra	basis,	fra	økonomiske	forhold.		
	
Dette	var	Marx	faktisk	helt	klar	over.	For	ham	har	basis-overbygning-modellen	
status	som	en	arbeidshypotese,	som	han	understreker	i	Grunnrisse.	Det	var	først	
under	den	sovjetiske	marxismen-leninismen	at	den	historiske	materialismens	
eksperimenterende	og	utforskende	karakter	ble	gjort	om	til	en	statsortodoksi,	en	
vedtatt	sannhet.	
	
Ideen	om	at	Marx	bare	er	i	stand	til	å	tenke	gjennom	“basis-overbygning”	er	nok	
en	klisjé	om	hvorfor	Marx	angivelig	“tok	feil”.	Problemet	er	at	slik	den	ofte	blir	
presentert,	forenkler	man	Marx	i	så	stor	grad	at	en	hvilken	som	helst	
klarttenkende	person	kan	se	at	det	“må	være	feil”.	Hvis	du	vil	ha	et	bevis	på	at	
Marx	ikke	er	en	historisk	determinist,	les	noen	av	hans	glimrende	journalistiske	
arbeider	i	den	amerikanske	avisa	New	York	Herald	Tribune	på	midten	av	1800-
tallet	(samlet	av	Penguin	i	en	egen	bok,	på	engelsk).	Her	analyserer	han	dagens	
politiske	begivenheter,	og	viser	at	han	skjønner	kompleksiteten	og	usikkerheten	i	
dagsaktuelle	politiske	kamper,	fra	amerikanske	presidentvalg	til	indiske	bønders	
og	arbeideres	kamp	mot	britiske	koloniherrer.	Utfallet	av	en	politisk	kamp	er	ikke	
gitt	på	forhånd.		(Derfor	ville	Marx	vært	ekstremt	skeptisk	til	et	part—og	
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samfunn—som	lar	seg	forlede	av	meningsmålinger.	Vi	vet	ikke	hva	svaret	på	et	
valg	er	før	etter	valget.	Prediksjon	er	umulig.)	
	
Poenget	er:	Marx	skjønner	at	av	og	til	lever	overbygning	et	liv	frikoblet	fra	
økonomisk	forhold.	Men	han	mener	at	som	en	slags	vitenskapsmann	må	han	ha	
en	arbeidshypotese.	Og	denne	arbeidshypotesen	er	at	kapitalismen	(og	
økonomiske	forhold,	mere	generelt)	er	viktigst	når	man	skal	forstå	de	lange	
linjene	i	menneskehetens	historie.	
	
(Eksempel:	Arbeiderpartiet	klarte	å	‘nasjonalisere’	oljen	i	en	viss	grad	på	60-	og	
70-tallet.	Sagt	litt	enkelt:	Overbygning	overkjørte	basis.	Men	på	den	annen	side:	
Ble	ikke	dette	tolerert	av	vestlige	selskaper	fordi	Norge	er	et	vestlig,	
nordeuropeisk	land,	med	en	viktig	plass	under	den	kalde	krigen	mot	
Sovjetunionen?	Ville	de	amerikanske	oljeselskapene	gått	med	på	å	betale	50	
prosent	skatt	på	oljeinntekter	til	vår	stat,	hvis	vi	var	Nigeria?	Irak?	Neppe.)	

	
	
FREMMEDGJØRING	
Marx	diskuterer	ulike	definisjoner	på	hva	et	menneske	er.	Mennesket	er	et	
symbolskapende	dyr,	et	dyr	utstyrt	med	språklige	ferdigheter,	evnen	til	å	utvise	
empati,	samarbeide	med	andre,	mennesket	er	i	stand	til	å	leke	osv.	(Vi	hører	
stadig	vekk	lignende	forsøk	på	å	definere	menneskets	essens:	Homo	ludens,	
Homo	politicus,	osv.).	Alle	disse	definisjonene	er	riktige	på	sin	måte,	men	de	
treffer	ikke	essensen	ved	det	menneskelige,	sier	Marx.	Mennesket	er	et	
arbeidende	dyr.	Mennesket	jobber.	Vi	er	de	eneste	dyrene	på	denne	jordkloden	
som	er	i	stand	til	å	målrettet	manipulere	vårt	fysiske	miljø,	å	overføre	innsikter	og	
infrastruktur	fra	en	generasjon	til	den	neste.	
	
Dermed	er	arbeidet	ikke	bare	et	nødvendig	onde,	noe	vi	gjør	for	å	sette	mat	på	
bordet.	Når	vi	jobber,	finner	vi	også	vår	menneskelige	essens.	
	
Problemet	med	kapitalismen	er	at	den	fremmedgjør	oss	fra	arbeidet.	Vi	lager	noe	
som	blir	tatt	fra	oss,	eller	vi	lager	ting	på	en	måte	vi	ikke	selv	bestemmer.	Vi	kan	
fremmedgjøres	på	tre	måter:	fra	prosessen,	fra	produktet/varen,	fra	våre	
medarbeidere.	Dermed	fremmedgjør	kapitalismen	oss	også	fra	oss	selv,	fra	vårt	
essensielle	menneskelige	selv.	Logisk:	Hvis	arbeid	utgjør	vår	mest	grunnleggende	
menneskelige	egenskap,	må	et	fremmedgjort	arbeid	gjøre	oss	u-menneskelige,	
eller	ikke-menneskelige.	
	
To	innvendinger:		
	
(1)	Men	kommer	kommunismen	til	å	kunne	motvirke	dette?	Marx	sin	kritikk	
gjelder	ikke	først	og	fremst	den	kapitalistiske	produksjonsprosessen,	men	den	
moderne,	industrialiserte	produksjonen.	I	kapittel	15	skriver	Marx	at,	
”Fabrikkarbeid	utmatter	nervesystemet	til	det	ytterste:	Arbeidet	utelukker	
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musklenes	mangfoldige	bevegelsesfrihet,	det	konfiskerer	arbeiderens	hvert	eneste	
atom	av	frihet,	både	kroppslig	og	mentalt.	Selv	det	å	lette	arbeidet	[med	maskiner	
og	teknologi]	blir	gjort	om	til	et	torturinstrument,	fordi	maskinen	ikke	frigjør	
arbeideren	fra	arbeidet,	men	snarere	tømmer	arbeidet	for	et	hvert	[meningsfylt]	
innhold.”	
	
En	kritikk	av	moderniteten,	som	er	videre	en	kapitalismen.	(Kapitalismen	er	en	
av	mange	mulige	underkategorier	av	moderniteten.)	Selv	den	lest	utopiske	
arbeiderstyrte	økonomien	krever	at	noen	jobbet	på	fabrikk,	på	lager,	vasker	
skoler	og	sykehus,	osv.	Er	ikke	disse	jobbene	dømt	til	å	være	kjedelige,	pinefulle?	
(Michael	Alberts	har	utviklet	en	ide	om	Parecon,	med	det	han	kaller	balanserte	
jobbkomplekser	-	det	er	urettferdig	at	noen	få	mennesker	har	gode	jobber,	ikke	
bare	fordi	de	tjener	bedre,	men	fordi	jobbene	deres	er	mer	behagelige.	Derfor	bør	
stortingsrepresentanter	tvinges	til	å	vaske	toalettene	på	Tinget,	og	professorer	
bør	måtte	bone	gulvene	ved	Universitetsbiblioteket.)	
	
(2)	Er	det	virkelig	sånn	at	vi	har	et	essensielt	selv?	For	å	kunne	fremmedgjøres	
må	vi	kunne	gjøres	fremmede	fra	noe:	en	fast	kjerne,	et	SUBJEKT	som	er	
uavhengig	av	historien	-	en	universell	cogito	(Descartes).	Den	tyske	filosofen	
Rahel	Jaeggi	prøver	å	forsvare	denne	ideen	i	en	bok	som	heter	Alienation	(2015),	
men	lykkes	ikke	helt.	For	Marx	gir	aldri	noen	grunn	for	hvorfor	mennesket	først	
og	fremst	er	et	arbeidende	dyr	-	og	ikke,	la	oss	si,	et	lekende	dyr,	et	religiøst	dyr,	
et	politisk	dyr.	Det	er	noe	arbitrært	og	postulatmessig	over	denne	definisjonen.	Så	
la	oss	innta	en	skeptisk	holdning	til	ideen	om	fremmedgjøringen.	
	
MERVERDI	
Hva	er	essensen	i	Kapitalens	første	bind?	Merverdi.	Dette	er	Marx’	store	
hemmelighet,	som	Ernest	Mandel	sier,	hans	store	oppdagelse.	Hva	er	merverdi	
(surplus-value;	Mehrwert)?	Salgsverdien	til	en	vare	minus	innsatskostnadene	
(lønn,	maskiner).	Når	du	kjøper	en	kopp	kaffe	til	30	kroner,	koster	den	kanskje	20	
kroner	å	lage,	inkludert	lønnen	til	baristaene	og	prisen	på	brente	kaffebønner;	
“merverdien”	er	da	10	kroner	–	eller	sagt	annerledes,	merverdi	er	profitt.		
	
Så	langt	virker	jo	dette	ganske	åpenbart.	Merverdi	er	salgspris	minus	
produksjonspris.	
	
Men	det	innovative	i	Marx’	bidrag	er	å	vise	at	merverdi	bare	kan	stamme	fra	
arbeideren.	Det	er	arbeiderne	som	produserer	merverdi.	I	praksis	betyr	det	at	
hvis	jeg	jobber	8	timer	om	dagen,	produserer	jeg	verdier	større	enn	det	jeg	henter	
ut	i	lønn	og	det	kapitalisten	må	betale	av	driftskostnader	(leie	av	lokaler,	råvarer,	
maskiner).	Når	jeg	jobber	8	timer	om	dagen,	jobber	jeg	kanskje	i	tre	timer	for	å	
dekke	mine	egne	lønnskostnader.	Jeg	jobber	i	tre	timer	for	å	dekke	inn	prisen	på	
andre	innsatsfaktorer	(råvarer,	f.eks.).	Arbeidsdagens	siste	to	timer	er	ren	
merverdi:	Jeg	jobber	to	timer	om	dagen	direkte	for	kapitalisten	–	to	timer	av	min	
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arbeidsdag	havner	direkte	i	kapitalistens	lomme,	i	form	av	merverdi	som	utgjør	
kapitalistens	profitt.		
	
Marx’	bidrag	er	å	si	at	denne	merverdien	er	den	eneste	reelle	“verdiskapningen”	
under	kapitalismen.	Men	det	er	ikke	kapitalisten	som	er	ansvarlig	for	
verdiskapning.	Det	er	arbeideren	som	er	det,	i	kraft	av	å	produsere	merverdi.	For	
det	er	bare	arbeidskraft	som	kan	skape	merverdi.	(Det	er	dette	som	er	kjent	som	
Marx’	arbeidsverditeorilære.)	
	
Men	er	dette	sant?	Kan	ikke	kapitalisten	effektivisere	maskinene	og	utvikle	ny	
teknologi?	Er	ikke	arbeidsverditeorilæren	diskreditert?		
	
Vi	må	være	veldig	nøyaktige	når	vi	definerer	hva	arbeidsverditeorien	sier.	Den	
sier	at	det	er	den	sosialt	nødvendige	arbeidstiden	som	er	eneste	kilde	til	verdi.	Hva	
mener	vi	med	den	sosialt	nødvendige	mengden	tid?	Det	er	den	gjennomsnittlige	
tiden	det	tar	å	lage	en	bestemt	vare,	når	hele	økonomien	ses	under	ett.	Vi	må	ha	
med	denne	spesifiseringen.	Hvis	ikke	ville	det	fått	noen	absurde	implikasjoner.	La	
oss	si	at	det	i	gjennomsnitt	tar	tjue	minutter	å	produsere	et	oljefat	i	Norge,	når	vi	
tar	et	gjennomsnitt	av	hele	oljesektoren	og	hele	den	norske	økonomien.	Hvis	vi	
mente	at	det	var	mengden	arbeidstid	som	sådan,	for	ett	enkelt	oljefat,	og	ikke	det	
samfunnsmessige	gjennomsnittet,	som	var	relevant,	ville	vi	bli	tvunget	til	å	hevde	
at	et	ineffektivt	selskap	eller	en	treig	arbeider	skapte	mer	verdi	enn	en	effektiv	og	
rask	arbeider,	bare	fordi	det	tok	lenger	tid.	Det	er	åpenbart	ikke	dette	Marx	
mener.	Hvis	en	oljeplattform	er	dårlig	drevet,	er	det	ikke	sånn	at	det	treige	
oljeselskapet	skaper	mer	verdi.	Snarere	tvert	imot.	De	blir	straffet	for	det.	Det	er	
gjennomsnittet	av	påkrevd	innsatstid	av	hele	aggregatet	av	alle	oljeplattformer	
som	er	den	relevante	‘kilden’	til	verdi.		
	
Så,	en	viktig	kvalifisering	av	arbeidsverditeori-hypotesen:	arbeidskraft,	med	
gjennomsnittlige	kvalifikasjoner	og	gjennomsnittlig	produktivitet	
(gjennomsnittsarbeideren),	er	den	eneste	kilden	til	verdi.		
	
Men	hva	mener	vi	med	verdi?	Marx	skiller	mellom	BRUKSVERDI	(use-value)	og	
BYTTEVERDI	(exchange-value).	Og	arbeidsverditeorilæren	handler	om	
bytteverdi.	
	 	Bytteverdi	er	det	vi	kan	sirkulere	en	vare	for	i	en	kapitalistisk	økonomi.	
Som	regel	uttrykt	i	penger	–	kroner	og	øre.	
	 Bruksverdi	er	den	nytten	vi	kan	hente	ut,	subjektivt	og	personlig	sett,	når	vi	
konsumerer	en	vare.	Når	vi	bruker	en	kaffekopp,	får	vi	‘bruk	for	den’,	vi	henter	ut	
nytte	av	varen	–	velvære,	nytelse,	energi.	
	 I	dette	skillet	ligger	det	implisitt	en	kritikk	av	kapitalismen.	For	det	er	ikke	
noen	nødvendig	kobling	mellom	bytteverdi	og	bruksverdi.	Ting	kan	byttes—
kjøpes	og	selges—for	svimlende	summer,	selv	om	de	har	en	‘destruktiv’	eller	
‘mangelfull’	bruksverdi.	Hvorfor	kan	man	tjene	seg	rik	på	å	selge	skytevåpen,	men	
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ikke	marxistiske	propagandabøker?	Selv	om	det	første	tar	liv,	og	det	andre	vil	
kunne	skape	en	bedre	verden…	
	 Vel,	som	dette	eksempelet	også	understreker,	er	jo	‘bruksverdi’	i	øyet	som	
ser.	Dette	er	et	problematisk	begrep,	fordi	det	er	vanskelig	å	komme	frem	til	en	
entydig	standard	eller	norm	som	vi	kan	bruke	til	å	vurdere	bruksverdien	til	en	
vare	–	i	motsetning	til	bytteverdi,	som	uttrykkes	i	kroner	og	øre,	og	som	alle	
forholder	seg	til	likt.	Jeg	kan	være	uenig	i	at	en	liter	bensin	‘bør’	koste	20	kroner,	
men	miljøvernere	og	rånere	betaler	akkurat	det	samme	ved	bensinpumpen.	Så	
bruksverdi	er	intersubjektivt	(et	resultat	av	sosiale	forhandlinger)	og	mangler	et	
universelt	normativt	fundament	–	en	enhetlig	målestokk.		

HOVEDPOENGET:	“Når	vi	tenker	gjennom	forestillingen	om	bytteverdier,	
er	varer	bare	gitte	mengder	stivnet	arbeidstid.”	(Marx,	Kapitalen)	

(Men	dette	betyr	ikke	at	Marx	mener	at	arbeidskraft	er	den	eneste	kilden	til	
bruksverdi.	Snarere	tvert	imot.	Han	sier	helt	eksplisitt	at	naturen	er	en	viktig	kilde	
til	bruksverdi:	kull	under	jorden,	trær	i	skogen,	fisk	i	havet,	osv.	Men	når	det	
kommer	til	verdi	[i	motsetning	til	bruksverdi	og	bytteverdi],	er	det	bare	
arbeidskraft	som	er	kilden	til	verdiforøkning.)	
	
Hva	med	tilbud	og	etterspørsel?	Er	det	ikke	de	nyklassiske	økonomene	som	har	
det	egentlige	svaret	på	hvordan	en	vares	pris	fastsettes?	All	erfaring	tilsier	at	
nyklassisk	økonomi	tar	fullstendig	feil.	Når	etterspørselen	etter	datamaskiner	
eksploderte	utover	90-tallet	og	begynnelsen	av	2000-tallet,	begynte	prisene	å	
synke	dramatisk.	Dette	er	fordi	Apple,	IBM	og	andre	kunne	effektivisere	
produksjonen	og	øke	masseproduksjonen	–	flere	fabrikker,	bedre	teknologi.	Jo	
mer	etterspørsel,	jo	lavere	pris.		
	
Når	det	gjelder	boliger,	passer	nyklassisk	tilbud-etterspørsels-tenkning	bedre.	
Det	finnes	en	fast	mengde	leiligheter	på	St.	Hanshaugen.		
	
Merverdi	er	kapitalismens	dypeste	hemmelighet	–	kapitalistene	prøver	desperat	
å	skjule	at	merverdi	er	selve	grunnlaget	for	hele	vår	virkelighet.	Vi	kan	tenke	på	
de	grunnleggende	kategoriene:	arbeidstaker	og	arbeidsgiver	–	Marx	mener	disse	
begrepene	er	snudd	helt	på	hodet:	arbeidsgiveren	er	faktisk	en	arbeidskjøper,	og	
arbeidstakeren	er	faktisk	en	arbeidsselger.	Selve	begrepene	vi	bruker	i	
dagligspråket	er	ideologiske	kategorier.	Språket	er	gjennomsyret	med	
kapitalistisk	ideologi.		
	
Ved	å	lese	Kapitalen,	skjønner	vi	at	arbeidstakere	faktisk	ikke	‘tar’	arbeid’,	men	
selger	arbeid;	og	arbeidsgivere	‘gir’	ikke	arbeid,	men	kjøper	arbeid.	Rike	
kapitalister,	som	Mark	Zuckerberg,	driver	ikke	med	‘verdiskapning’	–	det	er	det	
bare	deres	ansatte	som	kan	gjøre	–	og	eventuelt	kvasi-forbrukerne	av	Facebook,	
Facebook-brukerne,	som	er	med	på	å	viske	ut	skillet	mellom	arbeidere	og	
forbrukere	(Jaron	Lanier	skriver	godt	om	dette	i	Who	Owns	the	Future?,	Penguin	
2016).	
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ABSOLUTT		vs.	RELATIV	MERVERDI	
Et	begrepspar	som	kan	virke	ganske	forvirrende,	men	som	egentlig	er	veldig	
enkelt.	Kan	være	greit	å	bare	ha	en	liten	førforståelse	før	man	går	i	gang	med	
teksten.	
	
ABSOLUTT	MERVERDI	kan	sies	å	øke	når	arbeidstiden	eller	arbeidsdagen	øker.	En	
kapitalist	vil	forsøke	å	forøke	den	absolutte	merverdien	ved	å	forlenge	
arbeidsdagen.		
	
Men	denne	kan	ikke	forlenges	i	det	uendelige.	For	da	vil	arbeideren	dø	og	
arbeiderklassen	som	helhet	slutte	å	reproduseres,	både	biologisk	og	sosialt	–	
BIOLOGISK	REPRODUKSJON	er	evnen	til	å	stifte	familier,	osv.,	mens	SOSIAL	
REPRODUKSJON	er	reproduksjon	av	systemets	legitimitet	–	troen	på	en	fremtid,	
troen	på	at	dette	samfunnet	er	verdt	å	bevare.	[Steve	Bannon	forsøkte	å	appellere	
til	synkende	sosial	reproduksjon	i	den	amerikanske	arbeiderklassen	ved	sin	burn	
it	all	down-strategi:	BURN	IT	ALL	DOWN	betyr	i	klartekst	–	ingenting	her	er	verdt	
å	bevare,	vi	må	starte	med	blanke	ark.	Alle	revolusjonære	bevegelser	må	før	eller	
siden	appellere	til	denne	enorme	misnøyen	med	tingenes	tilstand.	Det	er	altså	
ikke	tilfeldig	at	Steve	Bannon	var	en	ivrig	leser	av	Lenin,	og	har	kalt	seg	selv	for	
leninist.]	
	
RELATIV	MERVERDI.	En	kapitalist	kan	øke	den	relative	merverdien	på	tre	måter.		

(i) Redusere	lønninger.Men	igjen,	bare	opp	til	et	visst	punkt.	Blir	
lønningene	for	lave,	kollapser	etterspørsel.	(Henry	Ford	ville	at	
arbeiderne	skulle	tjene	godt,	sånn	at	de	kunne	kjøpe	Ford-biler.	
Arbeidere	er	også	alltid	forbrukere.)	

(ii) Redusere	prisen	på	lønnsgoder	(wage-goods),	dvs.	mat,	boligutgifter,	
klær,	osv.	(I	Storbritannia	har	universitetsskolepengene	økt	fra	
rundt	10	000	kroner	i	året	i	2005	til	rundt	100	000	kroner	i	året	i	
dag	–	dette	er	dårlig	nytt	for	kapitalistene,	fordi	det	presser	ned	den	
relative	merverdien,	ved	å	øke	prisen	for	hver	enkelt	
universitetsutdannede	arbeiders	lønnsgoder,	dvs.	utdanning	blir	
dyrere,	noe	som	må	kompenseres	for	ved	høyere	lønninger	når	de	
senere	finner	seg	en	jobb,	for	å	kunne	betjene	studielånet.)	

(iii) Øke	produktivitet.	Presse	mer	ut	av	hver	enkelt	arbeider.	
Mekanisering,	rasjonalisering,	Taylorisme,	automatisering,	
robotisering.	(Uber	har	bestilt	24	000	selvkjørende	biler	fra	Volvo	–	
for	å	øke	den	relative	merverdiproduksjonen.)	
	

PROLETAR	
Hva	er	en	proletar?	En	som	er	tvunget	til	å	selge	sin	arbeidskraft	for	å	overleve.	
En	arbeider	vil	dø	–	sulte	i	hjel	–	hvis	de	ikke	selger	sin	arbeidskraft.	
	
En	ting	man	ikke	snakker	nok	om,	er	at	denne	definisjonen	er	så	vid	at	den	
innebærer	at	også	relativt	rike	og	høyt	plasserte	individer	–	advokater,	leger,	osv.	
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–	fortsatt	må	regnes	som	proletarer,	i	streng,	teknisk	forstand.	Selv	en	godt	betalt	
advokat	med	flere	millioner	i	årslønn	er	en	slags	proletar.	Riktignok	har	de	ofte	
lagt	seg	opp	noen	sparepenger	og	gode	pensjonsavtaler,	som	gjør	at	de	kan	leve	
godt	i	en	stund,	selv	om	de	mister	jobben.	Men	med	tid	og	stunder	må	selv	den	
mest	skarpskodde	forretningsadvokat	se	seg	om	etter	en	ny	jobb	–	eller	gå	
sulten.)	
	
Marx’	antakelse	er	at	det	ikke	finnes	noen	velferdsstat	eller	trygdeordninger.	Men	
Kapitalen	var	skrevet	flere	tiår	før	velferdsstaten	kom	på	banen,	i	Bismarcks	
Tyskland	–	og	som	en	konservativ	reaksjon	på	trusselen	om	marxistisk	
revolusjon.	En	måte	å	stogge	arbeiderklassen,	å	avvæpne	arbeiderbevegelsen,	ved	
å	innfri	noen	begrensede	krav	om	forbedringer.)	
	
Vi	trenger	et	utvidet	klassebegrep.	Men	hvem	skal	gi	oss	det?	

Guy	Standing:	”PREKARIATET”.	Prekært	arbeid.	Nulltimerskontrakter,	
midlertidighet.	Men	vi	kan	ikke	bygge	en	massebevegelse	rundt	’de	prekære’	
fordi	de	deler	ikke	en	arbeidssituasjon.	Marx	mener	at	en	av	de	viktigste	grunnene	
til	at	proletariatet	kan	forenes	og	organiseres,	er	fordi	det	deler	et	fysisk	sted	–	
fabrikken,	gruven,	kontoret,	osv.	–	som	gir	opphav	til	en	’spontan	og	umiddelbar	
solidaritet.’	De	prekære	deler	ikke	en	arbeidssituasjon.	Det	er	vanskelig	om	ikke	
umulig	å	fagorganisere	laptopfrilanserne	som	sitter	på	Kulturhuset	på	dagtid.	

Sosiologer	som	John	Goldthorpe	og	Pierre	Bourdieu	har	ivret	etter	å	lage	
ganske	komplekse	klasseskjemaer.	Standardrefrenget	i	sosiologi	er	at	”det	er	
veldig	mange	flere	klasser”	enn	kapitalister,	proletarer	og	småborgere.	Men	også	
dette	har	begrenset	nytteverdi	for	praktisk,	politisk	organisering.	For	eksempel	
har	Goldthorpe	laget	et	klasseskjema	med	11	ulike	samfunnsklasser,	men	han	har	
valgt	å	kutte	ut	kapitalistene	–	fordi	det	var	så	få	av	dem	som	svarte	på	
spørreskjemaene	han	sendte	ut!	En	sosiologisk	absurditet!	Det	blir	som	å	studere	
anatomi	og	velge	å	se	bort	fra	hjertet,	fordi	det	tross	alt	utgjør	en	veldig	liten	
andel	av	kroppsmassen...	
	
IDEOLOGI	
Hva	er	ideologi?	Den	mest	presise	definisjonen	fremkommer	i	første	kapittel:	”Vi	
vet	det	ikke,	men	vi	gjør	det.”	For	eksempel,	vi	er	ikke	i	det	daglige	bevisst	på	at	vi	
er	delaktige	i	raseringen	av	miljøet	gjennom	Oljefondets	eierskap	i	gruvedrift	i	
Guatemala	gjennom	kanadiske	Goldcorp	–	men	”vi	gjør	det”,	ved	at	vi	lar	NBIM	og	
Norges	Bank	forvalte	fellesskapets	ressurser	på	en	bestemt	måte.	–	Eller,	et	annet	
eksempel:	Vi	vet	ikke	at	vi	opererer	med	kategorier	som	”arbeidsgivere”	og	
”arbeidstakere”,	selv	om	det	burde	hete	arbeidskjøpere	og	arbeidsselgere,	som	er	
mer	presist,	men	vi	gjør	det	likevel.	
	
Ideologi	er	falskneri,	folkeforførelse,	et	slør	foran	øynene	våre.		
	
PROBLEMET	med	ideologi-begrepet	hos	Marx	og	senere	nymarxister	er	at	
ideologi	blir	likestilt	med	falsk	bevissthet.	Men	dette	etablerer	et	hierarki:	mellom	
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de	opplyste	og	de	uopplyste,	de	som	kan	og	de	som	ikke	forstår.	Men	dette	er	å	
opphøye	seg	selv	(eller	en	politisk	bevegelse)	til	posisjon	av	ufeilbarlighet:	(i)	
kanskje	tar	vi	feil;	(ii)	kanskje	folk	har	gode	grunner	til	å	tro	det	de	tror.		
	
Kampen	om	hva	som	skal	telle	som	falsk	bevissthet	er	i	seg	selv	en	sentral	
ideologisk	kamp	–	en	kamp	om	symbolsk	makt,	ville	Bourdieu	sagt.	Så	vi	må	være	
svært	forsiktige	med	Marx’	ideologibegrep.	Marxister	bruker	det	som	en	måte	å	
forkaste	eller	avvise	en	posisjon:	Når	Trump-velgere	stemmer	på	Trump	fordi	de	
tror	han	vil	bringe	jobbene	deres	tilbake,	er	de	’blendet	av	ideologi’.	Men	begrepet	
ideologi	bør	brukes	som	et	nøkternt,	analytisk	begrep,	ikke	et	evaluerende	eller	
fordømmende	begrep:	Vi	har	ALLE	en	ideologi,	og	ideologi	i	sin	reneste	form	er	
det	Žižek	kaller	”unknown	knowns”	–	det	vi	ikke	vet	at	vi	vet,	det	vi	gjøre	uten	å	
vite	at	vi	gjør	det.	
	
	
RELIGION	OG	VITENSKAP:	MOT	RELIGION,	FOR	VITENSKAP	
Noe	man	kan	prøve	å	følge	litt	med	på	i	lesningen	av	Kapitalen	er	alle	de	
konstante	referansene	til	vitenskapens	overlegenhet	og	religionens	forkastelige	
natur.	Dette	er	Marx’	scientisme	i	sin	reneste	form.	
	
”Den	religiøse	verden	er	bare	en	refleksjon	av	den	virkelige	verden,”	skriver	
Marx.	Når	han	skal	lansere	begrepet	varefetisjisme,	snakker	Marx	om	å	vende	seg	
mot	”de	tåkebelagte	regionene	i	den	religiøse	verdenen”	for	å	låne	et	begrep	fra	
religiøs	tenkning.	”I	den	verdenen	fremstår	menneskesinnets	produkter	som	
uavhengige	vesener	utstyrt	som	lever	sitt	eget	liv.”	Denne	måten	å	tenke	på	
henter	Marx	fra	Ludwig	Feuerbach,	som	sa	at:	Gud	skapte	ikke	mennesket;	
mennesket	skapte	Gud.		
	
Marx	har	ikke	noen	særlig	sans	for	religion,	han	ser	på	det	et	sett	med	
mytologiske	fortellinger,	fiksjoner,	mens	vitenskapen	er	ren,	objektiv,	nøytral.	Er	
ikke	dette	problematisk?	For	er	ikke	vitenskap	ofte	også	gjennomsyret	av	
ideologi?	Og	ble	ikke	marxismen	nok	en	religion	i	løpet	av	1900-tallet?	Prøv	å	følg	
med	på	hvordan	vitenskap	blir	fremstilt	med	positivt	fortegn	i	løpet	av	teksten,	og	
hvordan	religion	hele	tiden	latterliggjøres	som	en	førmoderne,	atavistiske	
primitivisme	–	og	spør	deg	selv	om	ting	virkelig	forholder	seg	så	enkelt.	
	
Samtidig	anlegger	Marx	et	sosiologisk	blikk	på	religion:	Han	er	et	halvt	århundre	
forut	for	Max	Weber	når	han	understreker	at	kristendommen	passer	svært	godt	
til	kapitalismen.	Spesielt	protestantismen	legger	grunnen	til	rette	for	
kapitalakkumulasjon,	fordi	med	protestantisk	kristendom	lærer	vi	å	tenke	i	form	
av	ABSTRAKSJONER,	ikke	PARTIKULARITETER.	”Det	abstrakte	mennesket”	–	
menneskeheten	som	en	universell	størrelse,	og	mennesker	som	universelle	
vesener	(ikke	lokale,	partikulære	mennesker).	Kristendommen	ser	på	alle	
mennesker	som	’like	mye	verdt’	(i	hvert	fall	i	teorien),	og	dette	passer	godt	med	
kapitalismens	tendens	til	å	redusere	mennesker	til	sine	universelle	roller:	
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produsenter,	konsumenter,	arbeidere,	kapitalister.	Kapitalismen	’bryr	seg	ikke’	
om	en	arbeider	har	lys	eller	mørk	hudfarge,	eller	om	eieren	av	et	hotell	heter	
Donald	Trump	eller	Petter	Stordalen	–	alle	er	utskiftbare.	Vi	ser	ikke	engang	at	
dette	er	teoretiske	viktig	poeng	i	dag,	fordi	vi	tar	det	for	gitt,	men	i	tradisjonelle	
samfunn	ville	dette	vært	utenkelig:	Kjøpmannen	på	hjørnet	var	en	bestemt	
kjøpmann,	grosserer	Hansen;	men	for	at	kapitalismen	skal	komme	ordentlig	i	
gang	trenger	vi	en	kulturell	dreining	bort	fra	PARTIKULÆRE	INDIVIDER	til	
UNIVERSELLE	PERSONER.		
	
	
150	ÅR	ETTER	MARX	–	SENERE	UTVIKLINGER	
(1)	KOMMODIFISERING	eller	VAREGJØRING	(commodification):	Alle	sosiale	
relasjoner	gjennomsyres	av	kapitalismen.	Opprinnelig	fra	Georg	Lukacs,	den	
ungarske	marxistiske	litteraturteoretikeren.	Men	det	brukes	også	av	Gösta	
Esping-Andersen,	en	dansk	statsviter,	i	sin	analyse	av	de	’tre	verdener	av	
velferdskapitalismen’	–	nyliberal	angloamerikansk	velferdsstater	(minimalt	
dekommodifiserende),	kontinentaleuropeisk	velferdsstater	(middels	
dekommodifiserende),	skandinaviske	sosialdemokratiske	velferdsstater	(høyst	
dekommodifiserende).	

For	eksempel,	foreldre	bekymrer	seg	for	at	barnet	deres	ikke	gjør	det	godt	
nok	på	skolen,	og	dermed	ikke	vil	komme	inn	på	et	godt	studie,	og	dermed	ikke	
vil	få	en	god	jobb,	dvs.	ikke	klare	seg	på	det	kapitalistiske	markedet	–	hele	
relasjonen	mellom	forelder	og	barn	omgjøres	i	skyggen	av	markedet,	av	frykten	
for	å	“tape	konkurransen”	på	arbeidsmarkedet.	

Et	annet	eksempel:	‘det	kvantitative	selvet’	(Quantified	Self	eller	
lifelogging).	Vi	omgir	oss	med	apper	som	skal	optimalisere	søvnen	vår	(Sleep	
Talk),	gjøre	oss	mer	veltrente	(Strava).	Målet	med	alt	dette	er	at	vi	skal	bli	
effektive,	optimaliserte.	Selv	om	dette	kan	høres	uskyldig	ut,	må	det	også	sees	i	
lys	av	det	intense	konkurranseregimet	vi	er	en	del	av—fra	skole	til	universitet	til	
leiemarked	og	arbeidsmarkedet—som	i	sin	tur	springer	ut	av	kapitalistenes	
profittjag.	Og	disse	appene	kan	overtas	av	bedrifter	og	stater	for	å	utøve	kontroll	
over	arbeidere	eller	samfunnsborgere:	Sjåfører	for	budbilselskapet	UPS	i	USA	
overvåkes	kontinuerlig	–	hvis	en	sjåfør	rygger	for	mange	ganger	i	løpet	av	en	dag,	
får	de	en	skriftlig	advarsel	fra	selskapet	(fordi	rygging	med	budbilen	innebærer	
økt	risiko	for	ulykker).	

Et	siste	eksempel:	Har	du	en	hobby,	tar	det	ikke	lang	tid	før	folk	begynner	å	
spørre	om	du	ikke	kan	‘tjene	penger	på	det’.	Det	finnes	ikke	lenger	rom	for	‘rene’	
opplevelser.	Alt	blir	dratt	inn	i	markedsrelasjoner	og	markedstenkning.	

Kommodifisering	er	altså	et	ekstremt	nyttig	begrep:	hvordan	vi	alle	blir	
omgjort	til	varer,	hvordan	alle	relasjoner	blir	omgjort	til	varerelasjoner.	
Kapitalismen	er	en	maskin	for	å	varegjøres,	eller	kommodifiseres,	å	bli	gjort	om	
til	en	vare.		
	
(2)	Ivan	Ascher	–	PORTFOLIO	SOCIETY	(MIT	Press,	2016).	Ascher	har	skrevet	en	
nymarxistisk	lesning	av	Kapitalens	første	bind.	Han	argumenterer	for	at	vi	har	
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beveget	oss	bort	fra	the	means	of	production	(produksjonsmidler)	til	means	of	
prediction	(prediksjonsmidler).	Finansialisering	innebærer	at	verdens	samlede	
gjeld	er	cirka	tre	ganger	større	enn	verdens	BNP.	Dermed	er	den	viktigste	
årsaken	til	kapitalsirkulasjon	ikke	varer	men	papirverdier	–	finansielle	
instrumenter.	Marx	kunne	ikke	forutse	finanssektorens	voldsomme	vekst.	Men	
nymarxister	må	fokusere	mer	på	finans	enn	vareproduksjon-	og	sirkulasjon.	
Målet	i	kapitalismen	i	dag	er	ikke	profittmaksimering	men	snarere		
risikominimering.	Ascher	viser	hvordan	Harry	Markowitz,	en	ung	økonom	på	50-
tallet,	utviklet	teorien	om	porteføljeseleksjon	–	hvordan	sette	sammen	en	
investeringsportefølje	som	inneholder	bade	høy	og	lav	risiko.	Målet	til	kapitalister	
er	i	dag	å	kunne	velge	en	god	blanding	av	lav	og	høy	risiko.		

Norge	er	også	et	porteføljesamfunn:	(1)	Oljefondets	8000	milliarder	kroner	
skal	’vare	evig’.	Dermed	plasseres	en	stor	andel	i	aksjebeholdninger	som	’følger’	
indeksen	–	ikke	aktiv	forvaltning.	Men	også	eiendom	–	ansett	for	å	være	mer	
risikabelt.	(2)	Vi	oppfordres	stadig	til	å	plassere	penger	i	aksjefond.	Banksparing	
og	pensjonsfond	gjør	også	at	vi	alle	deltar	i	dette	porteføljesamfunnet.	
	
(3)	Cédric	Durand	–	FICTITIOUS	CAPITAL	(Verso,	2016).	Fiktiv	kapital	er	et	
begrep	Marx	lanserer	i	tredje	bind	av	Kapitalen.	Marx	opererer	med	tre	
kapitalbegreper:	Realkapital	eller	reell	kapital	er	kapital	som	er	investert	i	fysiske	
produksjonsmidler	(fabrikker,	kontorlokaler,	gruver,	osv.).	Pengekapital	er	de	
faktiske	pengemidlene.	Fiktiv	kapital	definerer	Marx	som	alle	finansielle	
instrumenter	som	genererer	’kapitalisering’.	Kapitalisering	kan	defineres	som	en	
lovnad	om	fremtidig	utbetaling	eller	avkastning	i	bytte	mot	det	finansielle	
instrumentet.	Dermed	oppstår	det	et	gap	mellom	fysiske	verdier	og	imaginære	
verdier:	Det	som	faktisk	produseres,	på	den	ene	siden,	og	løfter	om	fremtidig	
avkastning	fra	denne	produksjonen,	på	den	andre	siden.	Dermed	oppstår	det,	sier	
Marx,	”en	fordobling	og	tredobling	av	alle	ting.”	

Den	”samme	kapitalen,	eller	til	og	med	den	samme	gjelden,	dukker	opp	i	
ulike	former	i	forskjellige	hender,”	skriver	Marx	i	tredje	bind	av	Kapitalen.	Dette	
er	samtidig	en	presis	oppsummering	av	finanskrisen	i	2008:	der	var	problemet,	
blant	annet,	at	det	samme	råtne	boliglånet	dukket	opp	i	ulik	innpakning	hos	
mange	aktører	på	én	og	samme	tid.	Når	boligeieren	ikke	kunne	nedbetale	lånet	
sitt,	var	det	ikke	bare	utlånsbanken	som	fikk	problemer,	men	nettopp	alle	de	
andre	aktørene	som	satt	på	’duplikatet’	eller	’triplikatet’	av	denne	gjelden.	
	
	
HVOR	BLIR	DET	AV	STATEN?	
En	legitim	kritikk	av	Kapitalen	er	at	Marx	nesten	ikke	sier	noe	som	helst	om	
staten,	beskatning,	osv.	Hvor	blir	det	av	velferdsstaten,	kan	man	kanskje	spørre?	
Eller	mindre	anakronistisk,	siden	velferdsstaten	ikke	var	oppfunnet	ennå	da	Marx	
skrev	boken,	hvor	blir	det	av	motstanden	til	kapitalismen?	
	
Ifølge	Harvey	planla	Marx	en	egen	bok	om	”den	kapitalistiske	staten”	–	og	han	
valgte	dermed	bevisst	ikke	å	skrive	noe	særlig	om	statens	rolle	vis-à-vis	
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markedet.	Dermed	har	to	hovedsyn	på	staten	blitt	stående	blant	marxister	etter	
Marx.		
	
Lenins	tese	om	at	staten	er	et	instrument	for	å	dempe	antagonismer	og	fremme	
sosial	harmoni	mellom	motstridende	samfunnsklasser.	Lenin	skriver,	mer	
kraftfullt,	(i	Stat	og	Revolusjon)	at	staten	er	en	”organisering	av	vold	for	å	
undertrykke	en	bestemt	klasse.”	Og	siden	vi	befinner	oss	på	Stortinget,	kan	det	
være	verdt	å	minnes	hva	Lenin	mente	om	parlamentarisk	demokrati:	Valg	
innebærer	”å	bestemme	én	gang	annethvert	år	hvilke	medlemmer	av	den	
herskende	klassen	skal	undertrykke	og	knuse	folket	gjennom	parlamentariske	
vedtak	–	dette	er	essensen	ved	borgerlig	parlamentarisme,	ikke	bare	i	
konstitusjonelle	monarkier,	men	også	i	selv	de	mest	demokratiske	republikker.”		
Statens	rolle	er	altså	å	kue	arbeiderklassen,	ifølge	Lenin.	Marx	og	Engels	skrev	(i	
Det	kommunistiske	manifest)	at	staten	er	en	”komité	for	å	administrere	hele	
borgerskapets	felles	interesser.”	
	
Marxister	har	altså	vært	skeptiske	til	staten,	for	å	si	det	mildt:	den	borgerlige	
staten,	klassestaten,	staten	som	en	instrument	for	å	fremme	bestemte	
klasseinteresser.	
	
Staten	er	ikke,	slik	vi	gjerne	tenker	i	dag,	bare	et	nøytralt,	administrativt,	
teknokratisk	medium	som	etablerer	lover,	forvalter	ressurser,	og	formes	(som	en	
slags	leirklump)	av	de	til	en	hver	tid	seirende	politiske	partiene	(og	dermed	
bestemte	klassefraksjoner).	Staten	er	et	redskap	for	å	tvinge	frem	overklassens	
interesser.	Dette	er	det	klassiske	marxistiske	synet.	Det	fremkommer	ikke	i	
Kapitalen,	men	det	kommer	etter	Marx,	og	delvis	i	sakene	Marx	skrev	sammen	
med	Engels.	
	
Men	velferdsstaten	ugyldiggjør	vel	noe	av	dette	synet?	Her	finnes	det	grovt	sett	to	
syn.		
	
(1)	KARL	POLANYI-tesen.	Velferdsstaten	er	en	del	av	kapitalens	”double	
movement”	–	første	bevegelse	er	hele	1800-tallets	bevegelse	for	å	fremme	
markedet	–	frihandel,	kolonier,	en	minimal	stat	som	ivaretar	fabrikkeiernes	og	
jordeiernes	interesser.	Så	kommer	det	en	motreaksjon.	Pendelen	svinger	i	
motsatt	retning.	Utover	på	1930-tallet	får	vi	FDRs	New	Deal,	skandinaviske	
sosialdemokrater,	etter	krigen	får	vi	det	britiske	arbeiderpartiets	løfte	om	å	
bygge	”a	people’s	peace”	som	motstykket	til	”the	people’s	war”,	dvs.	National	
Health	Service,	progressiv	beskatning,	gratis	høyere	utdanning.	Velferdsstaten	er	
en	reaksjon	på	markedets	kommodifisering/varegjøring	og	
produksjonsprosessens	iboende	fremmedgjørende	effekt.	Staten	skal	dempe	eller	
stogge	negative	effekter.	Den	skaper	en	kapitalisme	med	et	menneskelig	ansikt.	
	
(2)	SLAVOJ	ŽIŽEK-tesen.	Velferdsstaten	har	kanskje	hatt	denne	positive	sosiale	
funksjonen,	men	den	er	begrenset	til	en	bestemt	historisk	epoke	–	en	unik	
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tidsperiode	i	kapitalismens	historie,	ca.	1930-1975	(og	noe	lengre	i	Skandinavia),	
hvor	kapitalister	tolererte	høye	skatter,	sterke	fagforeninger,	fordi	vi	var	i	en	
bestemt	teknologisk	fase:	masseproduksjon.	Det	var	fortsatt	mulig	å	tjene	mye	
profitt,	selv	med	disse		’humaniserende’	innskrenkningene	på	kapitalistenes	
bevegelsesfrihet.		
	
På	den	ene	siden:	Ideen	om	at	sosialdemokratiet	er	i	stand	til	å	humanisere	
kapitalismen	er	avhengig	av	en	gigantisk	ideologisk	livsløgn	for	å	kunne	
opprettholdes.	Øyer	av	velstand	er	kun	mulige	i	et	hav	av	fattigdom	og	elendighet:	
Tenk	bare	på	hvordan	mye	av	vår	velstand	er	basert	på	import	av	billige	
forbruksvarer	fra	Sør-Øst	Asia.	(Over	ett	tusen	tekstilarbeidere	i	Bangladesh	ble	
drept	og	2500	skadet	i	2013	i	Savar-bygningskollapsen,	som	nesten	ingen	bryr	
seg	om.)	Sosialdemokratiet	er	altså	avhengig	av	at	andre	land	ikke	blir	
sosialdemokratier	for	å	kunne	overleve	og	opprettholdes.	
	
På	den	andre	siden:	Sosialdemokratiet	kan	ikke	overleve	i	møte	med	den	
nyliberale	maskinen.	Kapital	tenker	transnasjonalt,	mens	staten	tenker	nasjonalt.	
Dette	ville	Marx	nok	vært	helt	enig	i.	Det	er	hele	tiden	en	idé	i	Kapitalen	om	at	
kapital	flyter,	at	den	er	flyktig,	at	den	ikke	kjenner	noen	indre	begrensninger.	
Nyliberalismen	”tromler	over”	kontinenter,	mens	staten	er	fanget	i	et	
gammeldags,	rigid	1900-talls	nasjonalt	rammeverk.	Staten	har	ikke	en	sjanse	i	
møte	med	kapitalen	fordi	den	er	nasjonalstatlig.	
	
Det	overordnede	poenget	her	er	at	fraværet	av	staten	i	Marx’	verk	etterlater	et	
stort	tomrom.	Statens	fravær	representerer	et	stort	problem	for	moderne	lesere,	
fordi	vi	lever	med	stater	som	er	større	og	viktigere	enn	på	Marx’	tid.	Dette	er	også	
et	lesetips:	Når	du	leser	en	tekst,	må	du	ikke	bare	følge	med	på	det	som	står	på	
siden,	men	også	alt	som	ikke	står	på	siden	–	fraværet,	så	vel	som	tilstedeværelsen.	
Dette	gjør	at	lesing	på	mange	måter	er	en	vel	så	kreativ	beskjeftigelse	som	å	
skrive.	(I	vår	kultur	hyller	vi	forfatteren,	men	vi	bør	egentlig	hylle	leseren,	som	er	
med	på	å	skape	teksten	i	sitt	eget	hode,	og	sammen	med	andre,	gjennom	sine	
egne,	personlige	lesninger.)			
	
	
MOT	RETTIGHETER,	RETTIGHETSBEGREPET,	OG	RETTIGHETSTENKNING	
Kan	vi	reformere	oss	bort	fra	kapitalismens	onder?	Det	er	jo	dette	veldig	mye	av	
det	vi	kan	kalle	‘det	liberale	etablissementet’	(fra	Aftenpostens	og	NRKs	
kommentatorer	til	bistandskomplekset	til	Amnesty	International)	lover.	Hvis	du	
bare	skriver	under	på	denne	underskriftskampanjen,	engasjerer	deg	i	denne	
fengslede	dissidentens	sak,	eller	betaler	dette	pengebeløpet	i	måneden,	så	vil	
korrupsjonen	og	avviket	fra	systemet	kunne	rettes	opp.	Dette	er	en	ideologisk	
forvrengning,	mener	Marx.	Problemet	med	vår	tid	er	ikke	avviket,	at	systemet	
ikke	fungerer	som	det	skal.	Problemet	er	snarere	at	ting	fungerer	helt	etter	
planen,	etter	systemet	nødvendige	logikk.	
	



	 20	

For	det	første,	problemet	med	kapitalismen	er	først	og	fremst	merverdi—at	
arbeideren	produserer	merverdi,	som	blir	til	profitt,	og	at	kapitalisten	‘skummer	
fløten’	av	produksjonsprosessen.	Arbeideren	jobber	altså	store	deler	av	livet	for	å	
fø	på	en	herskende	klasse.	Her	har	ikke	rettigheter	noen	plass—moral	og	etikk	
spiller	ingen	rolle	her.	Når	systemet	fungerer	til	punkt	og	prikke,	oppstår	det	
likevel	en	logisk	nødvendig	skjevdeling:	arbeideren	jobber	kun	noen	timer	per	dag	
for	seg,	og	jobber	store	deler	av	tiden	direkte	for	å	lage	merverdi,	som	havner	i	
kapitalistens	lommer.	
	
For	det	andre,	rettigheter	lar	oss	ikke	avklare	hvem	som	har	rett	i	en	tilspisset	
politisk	situasjon	som	bare	kan	betegnes	som	‘klassekamp’.	I	kapittel	10,	om	
arbeidsdagen,	skriver	Marx	at	når	arbeidere	og	kapitalister	slåss	om	hvor	lenge	
arbeidsdagen	skal	vare,	har	begge	partene	‘retten’	på	sin	side:	Kapitalisten	er	
bare	en	‘bærer’	for	kapital,	de	forvalter	‘kapitalens	sjel’	i	menneskelig	form,	og	
kapitalens	fremste	ønske	er	å	gjennomgå	en	verdiforøkningsprosess	
(valorisering).	Så	for	kapitalisten	er	det	helt	rasjonelt	å	ønske	å	presse	så	mye	
som	overhodet	mulig	ut	av	arbeidsdagen.	Arbeideren,	på	sin	side,	selger	en	vare,	
som	heter	arbeidskraft,	og	for	en	kjøpmann	som	selger	en	vare	er	det	alltid	
rasjonelt	å	ønske	seg	best	mulig	pris	for	varen.	Med	andre	ord,	både	arbeider	og	
kapitalist	har	‘rett’:	hvis	vi	anlegger	et	juridisk	eller	rettighetsperspektiv,	kommer	
vi	ingen	vei:	vi	blir	stående	fast	i	en	’deadlock’.	Dermed,	sier	Marx,	kommer	vi	
ingen	vei	med	rettighetsdiskursen.		
	
Spørsmålet	er	‘empirisk’	–	hvor	lenge	arbeidsdagen	skal	vare	kan	ikke	‘avgjøres’	
eller	‘avklares’	av	John	Rawls,	Peter	Singer,	eller	andre	moralfilosofer,	og	heller	
ikke	Amnesty	International.	Det	kan	kun	avgjøres	gjennom	kamp.	Politikk	
begynner	der	hvor	rettighetstenkning	ikke	gir	noen	klar	praktisk	pekepinn	om	
veien	videre.	(Legg	merke	til	at	Human	Rights	Watch	o.l.	er	veldig	gode	på	saker	
som	har	med	‘klare	menneskerettighetsbrudd’	å	gjøre:	en	dødsdømt	
afroamerikaner	som	ikke	fikk	en	ordentlig	rettssak,	en	russisk	dissident	fengslet	
uten	dom,	etiopiske	journalister	satt	under	husarrest	av	et	korrupt	regime	–	men	
kritikken	stilner	fort	hva	angår	økonomiske	fordelingsspørsmål,	f.eks.	om	det	er	
‘rettferdig’	at	en	Wal-Mart	ansatt	tjener	13	dollar	i	timen.	Her	kommer	ideen	om	
rett	til	kort.)	
	
	
EN	MODERNE	LESNING	AV	KAPITALEN	
Hva	vil	en	moderne	lesning,	en	lesning	i	2018,	av	Kapitalens	første	bind	måtte	
innebære?	
	

(1) Forkaste	stadieteorien:	slaveri-føydalisme-kapitalisme-sosialisme-
kapitalisme.	Det	finnes	ingen	tvingende	historisk	nødvendighet.	Ingen	
forutbestemt	logikk	i	historien.	Variasjon,	kontingens	og	multiplisitet	er	
hovedregelen	snarere	enn	unntaket.	(Dette	skjønte	Marx	også	–	du	ser	det	
spesielt	godt	i	de	journalistiske	tekstene	han	skrev	for	Daily	Herald	
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Tribune,	en	av	USAs	største	aviser	på	midten	av	1800-tallet.	Her	analyserer	
han	dagsaktuelle	politiske	spørsmål,	og	han	utviser	en	enorm	politisk	teft.	
Marx	skjønner	at	rigide	skjemaer	kun	har	et	ganske	enkelt	analytisk	
formål,	men	virkeligheten	er	mer	kaotisk	og	kontingent.)	Historiens	
iboende	kaotiske	natur	har	et	annet	navn:	POLITIKK.	Politikk,	aktivisme,	
agens,	motstand	betyr	at	determinisme	kollapser.	Determinisme	er	i	seg	
selv	et	historisk	produkt.	Under	visse	omstendigheter	er	historien	
determinert,	fordi	det	ikke	finnes	noen	politisk	motstand.	
	

(2) Forkaste	basis-overbygning	og	heller	vektlegge	et	organisk	syn	på	
samfunnslegemet.	(Den	franske	sosiologen	Loïc	Wacquant	har	skrevet	en	
glimrende	artikkel	fra	1987	hvor	han	viser	at	det	finnes	tre	konkurrerende	
samfunnsmodeller	i	Marx’	tekster,	hvor	basis-overbygning	bare	er	den	
første).	Alt	er	viktig	i	samfunnslegemet,	alle	”organer”	spiller	en	rolle.	
(Bortsett	fra	blindtarmen:	En	god	politisk	bevegelse	bør	alltid	spørre	seg	
selv:	Hva	er	vårt	samfunns	blindtarm?	Hva	er	overflødig	og	kan	fjernes,	
skjæres	bort?)	Kapitalismen	som	Marx	gjør	til	sitt	hovedanliggende	er	
viktig	men	kanskje	ikke	så	monopolistisk,	sentral	og	dominerende	som	
marxister	har	tenkt	det	siste	århundret.	Staten,	skolen,	universitetet,	
kirken,	religiøse	bevegelser,	aviser,	kulturelle	arenaer	og	uttrykksformer	
kan	også	være	helt	sentrale	i	samfunnets	bevegelse.	Kanskje	er	det	nettopp	
i	”hullene”	eller	”lommene”	til	kapitalismen	–	hvor	markedets	logikk	ikke	
ennå	gjør	seg	gjeldende	–	at	motstand	kan	finne	sted,	at	man	kan	finne	på	
noe	nytt:	Mai	1968	begynte	ved	universitetet	i	Paris;	kampen	mot	CIA-
støttede	terrorregimer	i	Sentral-Amerika	ble	frontet	av	den	katolske	kirken	
(frigjøringsteologer)	i	Nicaragua	og	lavkirkelige	grupper	(som	kvekerne)	i	
USA.	Vi	må	forstå	kapitalismen,	men	vi	må	også	unngå	å	tenke	at	
kapitalismen	er	det	eneste	som	gjelder,	det	eneste	som	er	av	betydning	for	
historiens	gang.	
	

(3) David	Harveys	speilhypotese.	Harvey	har	en	idé	om	hvordan	sosiale	
protestbevegelser	kan	lykkes,	som	springer	direkte	ut	av	en	lesning	av	
kapitalens	strukturelle	dynamikk.	Det	finnes	to	organisasjonsformer	de	
siste	150	årene,	sier	Harvey:	MODERNISTISK	og	SENMODERNISTISK.	En	
modernistisk	organisering	er	fast,	rigid,	hierarkisk,	formell.	En	
senmodernistisk	organiseringsform	er	flytende,	ad-hoc,	nettverksbasert,	
polysentrisk.		

	
Fra	1900	til	1980	var	KAPITAL	(eller	kapitalistiske	bedrifter)	
modernistiske.	Store	nasjonale	bedrifter,	med	integrerte	verdikjeder.	(Ford	
produserte	biler,	men	Henry	Ford	produserte	også	stål,	glass,	gummi	–	hele	
verdikjeden	fra	råvarer	til	ferdig	produkt).		Men	MOTSTANDEN	TIL	
KAPITAL	-		det	vi	kan	kalle	for	enkelhets	skyld	for	ANTI-KAPITAL	–	var	
også	modernistisk:	store	tunge	fagforeninger,	og	store	vektige	politiske	
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partier,	med	store	medlemsmasser.	Kort	fortalt,	mellom	1900	og	1980	
forhandlet	BIG	CAPITAL	med	BIG	LABOR.	
	
Men	etter	den	nyliberale	revolusjonen	på	1980-tallet,	er	KAPITALEN	blitt	
senmoderne:	flytende	på	tvers	av	landegrenser	(multinasjonale	selskaper),	
teknologiske	innovasjoner	fører	til	nye	selskaper	som	fører	til	
omveltninger	i	hele	verdensøkonomien	(Google-Facebook-Apple	er	de	
mest	verdifulle	selskapene	i	USA,	og	har	endret	’hele	økonomien’;		
finansielle	instrumenter,	som	er	en	slags	form	for	teknologi,	var	den	
direkte,	konkrete	årsaken	til	at	finanskrisen	fant	sted	i	2008).	Alt	er	i	fluks,	
bevegelse.	Og	motstanden	til	kapitale	–	eller	ANTI-KAPITAL	–	speiler	også	
denne	tendensen:	folk	forlater	partiene,	fagforeningene	mister	medlemmer	
(på	verdensbasis);	aktivister	foretrekker	ad-hoc	kampanjer,	uten	
medlemsregistre,	årsmøter,	faste	medlemskontingenter,	forpliktelser.	(Jeg	
kjenner	meg	selv	igjen	i	dette:	Vi	er	alle	barn	av	vår	tid.)	Occupy-
bevegelsen	er	det	perfekte	eksempelet	på	dette:	Den	etterlot	seg	nesten	
ingen	organisatoriske	spor,	selv	om	effekten	på	vår	kultur	kanskje	ikke	var	
ubetydelig.	
	
Ideen	til	Harvey	er	at	vi	må	slutte	å	speile	motstanderne	våre.	Nettopp	ved	
å	bryte	den	strukturelle	symmetrien	mellom	KAPITAL	og	ANTI-KAPITAL,	
kan	vi	komme	oss	forbi	kapitalismen.	Så	hvis	kapitalen	i	dag	er	flytende,	
transjonasjonal,	hypermobil,	må	ANTI-KAPITAL	nettopp	ikke	matche	dette	
mønsteret.	Den	må	falle	tilbake	på	en		’modernistisk’	organisasjonsform:	Ikke	
Occupy	Wall	Street	bevegelser	som	forsvinner	like	fort	som	de	oppstod,	
ikke		enkeltsaksengasjement	på	Facebook	og	fakkeltog	mot	nedleggelse	av	
lokalsykehus	eller	for/mot	ulver	eller	mot	anerkjennelsen	av	Jerusalem	
som	Israels	hovedstad	–	men	snarere	de	gode,	gamle	
organisasjonsformene:	massepartier	og	sterke	fagforeninger.	For	det	er	
bare	disse	som	kan	gi	en	temporal	kontinuitet	i	møte	med	en	kapital	som	
er	flyktig	og	altoppslukende.	For	å	bruke	Gilles	Deleuze	og	Felix	Guattaris	
begreper,	må	vi	utvikle	nye	politiske	maskiner	for	å	møte	kapitalen	som	en	
marerittaktig	maskin	som	fyller	havet	med	plastikk	og	stjeler	merverdi	fra	
dem	som	er	opphavet	til	all	verdi.	Og	en	god	begynnelse	er	kanskje	å	bli	
med	i	et	parti,	og	å	lese	Kapitalen.	


