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Bokca:fet 
Bokcafet bildades 1970 i form av ett aktiebolag. Alla privatper
soner som sympatiserar med verksamheten kan bli aktieägare 
vid nyemissionerna. Bokcafet är partipolitiskt oberoende. 
Huvudmålsättningen är att främja spridningen av marxistisk 
och progressiv litteratur. Verksamheten drivs av sex till sju an
ställda och dussintals aktivister. Formellt ansvarig är den sty
relse som väljs på den årliga bolagsstämman. 

l Bokcafet är en specialbokhandel för marxistisk och veten
skaplig litteratur 

l är en av Europas mest välsorterade vänsterboklådor 

l har en postorderservice som svarar för mer än hälften av 
verksamheten. Den servar hela Norden, men det finns också 
postorderkunder i Väst-Tyskland, Frankrike, Schweiz, USA, 
Afrika, Japan 

l har en katalogutgivning som i omfång och kvalitet är ena
stående i världen 

l ger ut en månadsbulletin 10 gånger per år med nyhetslistor 
och presentationer av nyare litteratur 

l har en förlagsdistribution: Bokbäraren 

l driver samarbete med SAMskivdistribution 

l är en knutpunkt för vänstern i södra Sverige 

l har stans billigaste kaffe; i cafet träffar man och diskuterar 
samhällets och tillvarons problem 

l har en kulturförening, Bokcafets Vänher, som arrangerar för
fattaraftnar, diskussionskvällar och musik- & teaterevene
mang 

Bokcafet är således redan störst, bäst och vackrast, men för att 
vidmakthålla och utveckla verksamheten behöver Bokcafet din 
kritik och ditt arbete. 
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Bruksanvisning 
Supplementet innehåller titlar som publi
cerats/kommit in till Bokcafet efter kata
logens manusstopp i sept. 1976. En del 
titlar förhandsinskrevs till katalogen och 
återfinns också där. Supplementet löper 
fram till den 15:e feb . 1978. En del av de 
titlar som publicerats sedan dess 'är för
handsinskrivna och återfinns i komplet
teringslistan sidan 165, men det bästa inst
rumentet för att söka nyare litteratur är 
Bokcafets Månadsbulletin. 

Supplementets indelning 
Supplementets indelning är samma 

som katalogens sånär som på smärre avvi
kelser: för dessa se förordet sidan 7. Vilka 
ämnesområdena är och var du finner dem 
framgår av innehållsförteckningen sidan 
3, Inom varje ämnesområde är litteratu
ren alfabetiskt ordnad efter författare. Är 
det fyra eller fler författare är boken ord
nad efter titel. Antologier står i allmän
het på redaktören, speciellt om denne är 
välkänd eller själv lämnat substantiella bi
drag till antologin : men i några fall är de 
ordnade efter titel. · 

Avgränsningar mellan olika ämnesom
råden är alltid problematiska. De fall vi 
menat hamna i gränsområdena mellan två 
eller fler ämnen har försetts med hänvis
ningar. För ämnesindelningen se vidare 
förordet sidan 7. 

Beställningar 

Vår postorderservice innebär att du kan 
beställa katalogens samtliga titlar. Dess
utom kan du beställa vilken annan bok 
som helst som finns i tryck. Bäst är om 
du gör detta per brev. Praktiska upplys
ningar finner du under Postorderanvis
ningar sidan 176 

Glöm inte att ange vårt kodnummer 
(förlagskod plus titelnummer) ~å din. be
ställning. Gäller det en bok som m~e f.mns 
i vårt sortiment så försök ange pa vilket 
förlag den är utgiven, och gärna tryc~_år 
och ISBN. Sådana upplysningar underlat-

tar vårt arbete och innebär snabbare leve-
rans. 

q,-4. 

~ ~ 
~o v.~ 

s,'> ;.:~ 
•• \~ ..... !/, \O' \-.; 

Exempel: 7-355 Liedman, S-E Motsat
sernas spel. Friedrich Engels och I 800-
talets vetenskap vol l , 377s -77 98.00. 

~\~ ~O.' ~---"' .~0. ..le, ~ .. ~ "'l 
Vilket förlag som gömmer sig bakom 

vår förlagskod ser du i katalogen sidan 
294 : förlag som tillkommit sedan katalo
gen trycktes sedan dess återfinns under 
Supplementära förlagskoder sidan 175. 
Det finns också ett Supplementärt alfa
betiskt förlagsregister på sidan 174 som 
påbyggnad på katalogens Alfabetiska för
lagsregister på sid. 291. 

Den angivna prisuppgiften gällde när 
boken första gången kom in till Bokcafet. 
Prishöjningar, som kan ha skett sedan 
dess p.g.a. höjningar av förlagspriser, 
moms och valutakurser, måste vi reserve
ra oss för. För leveranser utanför Sveri
ge avgår mervärdesskatt, fn.n. 20,63% 
(dvs. en prisreduktion med 17,1%). För 
vår prispolitik, se förordet sidan 7. 

Besök Bokcafet 
Även om du bor långt från Lund måste 
du någon gång unna dig ett besök i vår 
butik. Vi har en del böcker, som inte 
finns i katalogen, för att inte tala om af
fischer, utställningar, vykort, märken etc. 
Du finner också någon att diskutera böc
ker med och i cafet löser du samhällets 
och tillvarons problem. Adressen är St 
Petri Kyrkagata 7, 222 21 Lund, te!. 
046/ 14 71 04. Vi har öppet mån-fre 
l 0-19 och lörd l 0-15. 

Väl mött! 
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BOKdRAREN 
Bolrealets förlagsdistribution vill: 

främja spridningen av progressiv litteratur i N orden, såväl 
prosa och lyrik som debattböcker och radikal vetenskaplig 
litteratur, 

i resp. länder fördjupa kontakten med den utländska pro
gressiva litteraturen, 

avlasta mindre förlag från det tidskrävande distributions
arbetet, 

bryta distributionsmonopolens välde som slår hårt, fram
för allt mot mindre förlag. 

För att förverkliga detta har vi 

l. kontakt med ca 400 vänsterboklådor i N orden, som vi 
regelbundet skickar information till om nya titlar, 

2. tagit över distributionen av åtskilliga utländska och 
svenska förlags titlar, 

3. låga avgifter för vårt arbete, och snabb expediering 
av beställningar. 

Vill ni veta mer så är adressen: 

Bokbäraren, S:t Petri Kyrkogata 7, 22221 Lund 

Förord 
Bokcafets Lagerkatalog 1977/78 utkom i 
november 197 6. Den blev en stor fram
gång. Med sitt omfång, c:a 15 000 titlar 
på 320 sidor, sina litteraturöversikter, och 
trots alla brister, kvalificerade urval och 
precisa uppgifter, utgjorde och utgör den 
en milstolpe för den skandinaviska väns
tern . Utan överord kan man t.o.m. säga 
att den är unik i världsmåttstock. 

Efter katalogens manusstopp har sor
timentet växt kraftigt, som löpande re
dovisats i Bokcafets Månadsbulletin . Be
hovet att sammanfatta alla nytillskott 
tillgodoses av detta supplement, som 
gissningsvis innehåller 7 000 titlar. 

Urvalet 
Urvalet har givetvis sina brister: en del 
skräp har smugit sig in och en del väsent
liga titlar missats. Den väldiga ökningen 
av sortimentet innel;>är förvisso problem, 
både för oss och för läsaren. Vi försöker å 
vår sida publicera litteraturvägledningar, i 
katalogen, supplementet och månadsbul
letinen, och ber läsaren å sin sida att in
komma med förslag till nya titlar och ut
rensningar av gamla. 

Supplementet innehåller titlar som ut
kommit/inkommit till Bokcafet under pe
rioden september 1976 - l 5 feb -78 
Den uppmärksamme läsaren torde notera 
att en hel del av dessa finns listade i kata
logen. Det beror på att de förhandsin
skrevs vid katalogarbetet. Läsaren torde 
också notera den stora mängden tyska tit
lar. Det sammanhänger dels med den upp
rustning av den tyska litteraturen i vårt 
sortiment som gjorts under perioden, dels 
med framväxandet av en väldig marxistisk 
litteraturproduktion i Västtyskland. 

Ämnesindelningen 

l 

:Supplementet är något mera konsekvent 
än katalogen i vissa gränsdragningsfrågor. 
Ett exempel är att konkreta analyser av 
samhällsförhållanden placerats under 
resp. land under N, det innebär således att 
sociologi-, ekonomi- och miljöintresserade 
också bör studera t.ex. Nd Övriga nord-en 
och Nfa Tyskland, medan historieintresse
rade även bör gå igenom Ne Brittiska öar
na osv. Ett annat exempel är att böcker 
om mansrollen placerats på R Kvinnans 
frigörelse (i st.f. under C Psykologi). 
Tyvärr har vi inte kommit på en lämp
lig förbättring av ämnesrubriken, men 
detta ämne har försetts med rikliga hän
visningar. 

Avgränsningar mellan olika ämnen är 
ofta problematiska, inte minst för oss 
som har en traditionell ämnesindelning 
men företrädesvis marxistisk litteratur. Ta 
t.ex. socialisation - psykologi, sociologi 
eller pedagogik?, eller vardagslivet - so
ciologi, kultur och samhälle eller rent av 
antropologi? 
Förändringar gentemot katalogen 
Till de avgjorda förbättringarna gentemot 
katalogen hör, förutom en mer konsek
vent ämnesindelning, en mer korrekt alfa
betisering och fylligare och preidsare 
uppgifter om titlarna. Hänvisningarna 
mellan ämnesområdena är flera och mer 
konsekventa, men å andra sidan finns det 
inget index. Supplementet innehåller inte 
heller något fullständigt alfabetiskt för
lagsregister eller samtliga förlagskoder, ba
ra de som tillkommit sedan katalogen 
trycktes. En förändring som är lättare att 
försvara är att det finns färre underrub
riker i klassikeravdelningen. Denna inne
håller, naturligt nog, betydligt färre än ka
talogens titlar. Klassiker på spanska har 
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sammanförts med de andra spanska titlar
na i en egen avdelning. 

Förhandsinskrivningarna av nya titlar 
har inte blivit så . många som vid katalog
arbetet, men de är i stället bättre marke
rade. I katalogen finns de företrädesvis i 
de ordinarie listorna, i supplementet är de 
samlade under rubriken »Komplettering
an>. I denna avdelning är, förklarligt nog, 
uppgifterna många gånger både ofullstän
diga och preliminära. 

Priser 
Den kataloguppgift som är mest osäker är 
prisuppgiften. De angivna priserna gällde 
vid det tillfälle boken för första gången 
kom in till Bokcafet. Vi måste reservera 
oss mot prishöjningar som ligger utanför 
vår kontroll, såsom höjningar av förlags
priser, moms och valutakurser. 

Bokcafets prispolitik innebär att vi hål
ler de normala priserna på svenska böc
ker. För utländska böcker har vi, efter en 
smärre korrigering för större fraktkost
nader, samma påslag som på de svenska. 

Den för handeln bakvända prispoliti
ken går alltså inte ut på att dumpa priser
na på »bestsellers» utan snarare på att lå
ta dessa subventionera exklusivare littera
tur. Det är p.g.a. våra ambitioner att hål
la ett stort och avancerat lager som vi har 
kroniska likviditetsproblem, och det är 
därför som det är så viktigt att du sköter 
dina inbetalningar och konsekvent köper 
all din litteratur genom Bokcafet. Butiks
och postorderförsäljningen stöder varand
ra genom att butiksförsäljningen subven
tionerar de höga kostnader som är för
knippade med postorderhanteringen, och 
att postorderförsäljningen möjliggör att vi 
kan hålla ett bättre butikslager än om vi 
bara hade lundamarknaden. 

Nya rubriker 
Förutom att böcker på spanska listats för 
sig, till hjälp för våra spanska och latin
amerikanska kamrater, så har ämnena A 
Varia, Y 21 Klassiker och V Medicin till
kommit. Ämnet Varia, som innehåller 
kokböcker, almanackor o.d. är i själva 
verket inget nytt ämne, men av tekniska 
skäl fick det utgå ur katalogen. Klassiskt 
har tillkommit som en del i vår utbyggnad 
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av skivavdelningen. Den stora nyheten är 
emellertid ämnet Medicin, som innehåller 
både titlar som tillkommit sedan katalo
gen och titlar som i katalogen listats un
der någon annan rubrik. Medicinlistan är 
således speciell genom att den också inne
håller gamla titlar: i den förekommer ti
telhänvisningar till angränsande ämnen i 
såväl supplement som katalog. När det 
gäller avgränsningsproblematiken i detta 
fall har vi valt att låta psykiatri, arbets
miljö och socialvård kvarstå under rub
rikerna psykologi, miljö resp. sociologi, 
medan exempelvis titlar om akupunktur 
och barfotaläkare flyttats från Noea Ki
na till det nya ämnet. större delen av det
ta arbete har utförts av Urban J anlert och 
Finn Diedrichsen, som också har skrivit 
artikeln Medicin och samhälle. De har gi
vit oss enorma mängder tips på nya titlar, 
av vilka en del finns listade under Medi
cin V i vill passa på 
att tacka Urban och Finn för deras arbete 
och hoppas att det kommer att få bety
delse för utvecklingen av en medicinkritik 
och därmed på situationen inom vårdsek
torn, på vårdskolor och medicinska fakul
teter. Vi hoppas också på fler sådana ini
tiativ från våra läsare och postorderkun
der. 

Artiklarna 
Artiklarna i supplementet är inte så syste
matiskt inriktade på litteraturöversikter 
som katalogens : valet av teman och för
fattare har gått mer spontant till. 

Urban Janlert och Finn Diedrichsen är 
socialmedicinare i Luleå och medlemmar i 
Motpols lokalredaktion. De skriver om 
medicinens funktion i samhället . Donald 
Broady är lärare och medlem i KRUT:s 
redaktion. Han skriver om rörelsen för att 
rekonstruera den marxistiska teorin uti
från kritiken av den politiska ekonomin, 
som växt fram i fr.a. Västtyskland och 
Danmark. Sven-Erik Liedman är idehis
toriker och författare till bl.a. »Från Pla
ton till Mao Zedong» och »Motsatsernas 
spel. Friedrich Engels och 1800-talets ve
tenskap». Han diskuterar ideologibegrep
pet. C-H Hermansson är f.d . partiledare i 
VPK och författare till en rad analyser av 
storfinansens roll i Sverige. 

Tack 
Förutom de som nämnts har en rad pe~
soner lämnat sina bidrag till den egenth
ga produktionen och distributionen av 
supplementet. Alla dessa p~r~.oner '. a~
ställda aktivister och sympahsorer, mgar 
i röreisen kring Bokcafet, och bär upp 
verksamheterna. J a, men skulle rentav 
kunna säga att de är Bokcafet. Det tack 
som de alla ingen nämnd och ingen 
glömd, så väi förtjänar kan således inte 
framföras i Bokcafets namn, utan snarare 
i läsarnas eller den skandinaviska väns
terns. Ett särskilt tack vill vi dock rikta 
till acupress. 

Stöd Bokcafet 
Bokcafet är nu åtta år gammalt, och har 
blivit något av en institution. Det är emel
lertid en bräcklig institution som står och 
faller med alla aktivisters och sympatisö
rers kontinuerliga stöd . Även katalogut
givningen har funnit ~ina f~rmer, .m:n den 
hänger i sista hand pa de b1drag v1 far. An
vänd därför bifogat inbetalningskort och 
sätt in en summa, stor eller liten , till kata
logfonden. 

Det finns många sätt att stödja Bokca-
fet och dej själv på: 

1. Köp konsekvent din litteratur på_!3ok
cafet. Vi kan skaffa fram alla bo~ker 
som finns i tryck, till humana pnser. 

2. Prenumerera på Månadsbulletinen . Det 

bästa sättet att hålla sig informerad om 
ny marxistisk och progressiv litteratur. 

3. Bli aktieägare. Bokcafets aktiekapital 
är f.n. på 90 000, men kommer att hö
jas. Aktierna är garanterat utdelnings
fria och kostar l 00 kr styck . Som ak
tieägare har du rösträtt på den årliga 
bolagsstämman. Skriv en rad till oss 
snarast så att du kan vara med vid den 
kommande nyemissionen. Vi skickar 
dig mer information och erforderliga 
papper. 

4. Bli kontokund och sköt ditt konto . 
Du slipper då fakturerings- och expedi
tionsavgift , och att gå till posten efter 
varje leverans. Se vidare postorderan
ningar sid 

5. Ge lite av dej själv. Det är inte bara de 
som bor i Lund som kan lämna sina 
bidrag: om du bor utanför Lund kan 
du medarbeta i Månadsbulletinen, 
ochfeller kritisera och föreslå förbätt
ringar av hela verksamheten. 

6. Ge tips på litteratur Bokcafet borde 
föra . Även förslag till utrensingar av 
dåliga titlar är välkomna. 

I kampen 
mars 1978 
Bokcafet 
Lunds Bok- & Tidskrifts AB 
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Några spontana 
ord om ideologi 
Vad menas med ideologier? 

Väljer man ett antal på olika sätt repre
sentativa framställningar om begreppet 
ideologi, så kommer man strax fram till 
att ideologi kan vara allt och intet. Den 
teoretiska litteraturen speglar m a o det 
allmänna språkbruket . 

En mindre rikhaltig skörd får man om 
man går till samma litteratur med uppma
ningen. Säg namnet på en ideologi! Utpe
ka den, så att jag får veta hur den företeel
se, som ska motsvara alla de definitariska 
slingerbultarna, ser ut! 

I International Encyc/opedia of the So
cial Sciences skriver Edward Shils, en av 
Talcott Parsons handgångna män, en lång 
och irrande artikel om »The concept and 
funtion of ideology». Hans definitioner är 
oändliga och sega som tuggummi, men ba
ra i förbigående får man veta namnet på 
några ideologier. En är fascismen. En an
nan är marxismen. Fascismen blänker bara 
förbi, just så länge att läsaren ska hinna ut
brista »usch då». Med marxismen har 
Shils problem; den stämmer helt enkelt in
te med hans beläte till ideologibegrepp. 
Men han hugger snabbt bort problemen. 

Syftet med hela hans uppsats är pinsamt 
tydligt ändå: det gäller att avslöja att mar
xismen är just ideologi. I god parsonsk, 
funktionalistisk anda lyckas han därvid få 
varje konservativ, konserverande föreställ
ningsvärld icke-ideologisk . Till ideologin 
hör nämligen att den ska vara upprorisk 
och propagera för samhällstillstånd som 
antingen tillhör det förflutna eller framti
den. Shils artikel är en god representant 
för den mesta litteraturen om ideologier. 
Vi har redan mött den i avideologiserings
varianten, som Tingsten spelade med sådan 
10 

bravur på sin tid. När det blir ont om kriti
ska eller konstruktiva alternativ, så säger 
man att ideologierna dör : Man nöjer sig 
med det som finns inom räckhåll. 

En stor och snllbbt växande litteratur 
om ideologier och ideologibegreppet är 
emellertid radikal och ofta i en eller annan 
mening marxistisk. Det var ju inte för intet 
som Marx och Engels blåste liv i de gamla 
franska ideologernas ord. 

Men den radikala litteraturen har ofta 
samma brister som den borgerliga. 

Se bara på en inflytelserik, viktig fram
ställning som Jurgen Habermas' Technik 
und Wissenschaft als :;/deologie», ( 4-1 04 , 
även i norsk översättning, 127-4). Haber
mas namnger där bara en egentlig ideologi, 
och det är »det fria utbytets ideologi». En 
god läsare ska här omedelbart kunna asso
ciera till Marx' Grundrisse ( 80-6 7, engelska 
1-457, danska 7 5-6/40/57 /93), där de bor
gerliga ideerna om människors politiska, 
juridiska och religiösa frihet och jämlikhet 
härleds ur det kapitalistiska produktions
sättet. En av Habermas' huvudteser är att 
denna ideologi nu går i graven med hela 
det rent kapitalistiska samhället; vi lever i 
senkapitalismen . Senkapitalismen utmärks 
av att vissa centrala marxska begrepp inte 
längre kan användas »utan vidare». Bl a 
gäller det begreppet ideologi. Ideologi är 
enligt Habermas ett sätt att legitimera ett 
visst samhälle. Under senkapitalismen, där 
vetenskapen blivit den främsta produktiv
kraften, sker legitimeringen på ett annat, 
mer rationellt sätt än i den klassiska ideo
login. Ja. Habermas är i själva verket mycket 
tveksam om han ska använda ordet »ideo
logi» om den föreställningsvärld som de 
nya teknokratiska samhällena alstrar, än 

säger han att det är olämpligt, än talar han 
till synes utan tvekan om »den nya ideolo
gim>. 

Här röjer sig en obeslutsamhet som är 
mer än semantiskt betingad. Det framgår 
helt enkelt inte hur man från Habermas' 
utgångspunkter kommer fram till att en 
ideologi eller en »ideologi» är förhärskande . 
Alla vet vi med vilken hetta den borgerliga 
fri- och jämlikhetsideologin förkunnas 
från olika håll. Den är alltså i denna enkla 
empiriska mening levande. Men varför är 
den då död enligt Habermas? Skulle det 
inte just vara ett idealfall av ideologi att 
en nyttig föreställningsvärld hålls vid liv, 
fastän dess verkliga grundval (i det här fal
let: en fri opinionsbildning, där alla eller 
många har möjligheter att göra sig hörda, 
ett rationellt fungerande partisystem m m) 
är tillintetgjord? 

Säger man Habermas , så säger man snart 
nog också Althusser. Althusser är i sin 
»Ideologi och ideologiska statsapparater» 
(i svensk översättning i Filosofi från prole
tär klasståndpunkt, 7-253) frikostigare än 
Habermas i att utpeka ideologier. Haber
mas' tövan om man fortfarande kan tala 
om ideologier delar han inte . Han säger 
frankt att ideologin alltid har existerat och 
alltid kommer att existera. Ideologin i den
na allmänna mening är lika tidlös som det 
undermedvetna. Men om ideologin är oför
änderlig, så skiftar ideologierna. Ideologi
erna är klassmässiga , de är m a o bundna 
till partema i klasskampen, men de är 
samtidigt »regionala» i Althussers mening, 
dvs. de omfattar olika stycken och bitar, 
de är filosofiska, religiösa, politiska osv . 

Althussers huvudintresse gäller emeller
tid frågan hur ideologier produceras. Det 
är här hans mångomtalade föreställning 
om de ideologiska statsapparaterna kom
mer in. Ideologiska statsapparater är kyr
kan, skolan, familjen osv. eller alla de in
stitutioner som lär folk att tycka och tän
ka på ett sätt som anstår deras klassmässi
ga roll och säkrar stabiliteten i samhället. 
Althusser menar att skolan är den viktiga
ste ideologiproducenten i det kapitalistiska 
samhället och talar i det sammanhanget 
om »de härsl.r<tnde klassernas ideologiparti-

tur>>. 

Man kan fråga sig vilka möjligheter Alt
husser öppnar för ideologisk opposition. 
De ideologiska statsapparaterna tycks 
främst tjäna till att låsa fast folk eller rät
tare sagt lära dem den underkastelse som 
enligt härskarna anstår dem , men i vilken 
mån kan de utnyttjas till motstånd , kritik 
eller frigörelse? Svaret man får är en smula 
allmänt: medan den repressiva statsappara
ten, alltså domstolar, polismakt, militär 
osv., är väl befäst, så kan även de utsugna 
klasserna komma till tals genom de ideolo
giska statsapparaterna, »antingen de utnytt
jar existerande motsättningar eller genom 
kamp erövrar nya positioner i dem». 

Althusser talar om ideologi och ideologier 
i olika meningar, men det är uppenbart 
att han har problem med att få in alla ideo
logiinnebörderna under samma hatt. När 
han ska precisera vad den marxistiska tesen 
om bas och överbyggnad är för något, så 
kommer han fram till beteckningen »de
skriptiv teori>>. Det är en term med inre 
sprängverkan, deskriptiv och teori hör
som han själv påpekar - inte samman. 
Men han avser ungefär en beskrivning, 
som genom sin åskådlighet öppnar vägen 
för en verklig teoriutveckling. 

Uppenbarligen hör ideologierna hemma 
i detta deskriptiv-teoretiska gränsland. Så 
är det hos Althusser, så är det överallt an
nars. Det är notoriskt svårt att finna den 
punkt i en framställning om ideologibe
greppet, där författaren övergår från defi
nition och klassifikation till påståenden 
om den verklighet, i vilken ideologierna -
så eller så bestämda - finns och verkar. 
Man kan ju tänka sig, att ideologin skulle 
fungera i en deskriptiv teori av mindre 
tacknämligt slag än det där Althusser finner 
i metaforen om bas och överbyggnad. Be
skrivningen kan nämligen tänkas skymma 
sikten och förhindra en verklig teoriut
veckling. 

Skulle det alltså vara dags att lämna ideo
logidiskussionen bakom sig? 

Nej, jag tror inte det . Rörigheten, mång
tydigheten och oredigheten i själva diskus
sionen om vad ideologier ska vara för nå-
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got kommer man inte ifrån genom att söka 
~ig.~ill andra ord . Rörigheten etc. speglar 
1 SJalva verket rörigheten etc. i många vä
senthgaoch avgörande kraftmätningar. 
ldeologtbegrepp~t ger en låt vara stormig 
men effektiv utsiktspunkt över stora delar 
a~ det samhällsvetenskapliga och humani
stiska forskningsläget Hur olika man än 
bestämmer vad ideologier ska vara för nå
got, så är alla eniga om att ideologier står 
1 en bestämd relation till vetenskaper. Dis
kusswnen om ideologier är en diskussion 
med väsentliga kunskaps- och vetenskaps
teoretiska mslag. Men ideologier har också 
såväl ·sociologiska som psykologiska effek
ter: ~är möts kollektivt och individuellt. 
~tm~?s~one i en radikalare ideologidiskus
ston ar Ideologiernas beroende av basen 
ell~r klasserna av avgörande betydelse. ldeo
l?gtbegre.ppet är också centralt långt in i 
rattsteonn och estetiken politologin icke 
att förglömma. 

Här~ed är också sagt att bestämningen 
av vad Ideologier är för något är beroende 
a.v en lång rad antaganden på en nästan lika 
lang rad vetenskapliga områden. Ideologi
begreppet är en knutpunkt. 

Men det finns också en kärna i detta 
ideologibegrepp, som gör att det inte kan 
förflyttas helt efter tycken och smaker. 
Man kan säga att den ideologiska dimen
sionen alltid hår att göra med sådant som 
ter sig självklart och tveklöst för en viss 
grupp eller klass eller i ett visst samhälle· 
den ideologiska propagandan går ut på att 
få oss att lagra just sådana tveklösheter. 

Man kan också säga att i ideologier upp
hävs skillnaden mellan verklighetspåståen
den, normer och värderingar. Ideologier är 
intimt förbundna med handlingar eller 
praktiker. Det finns en vanlig föreställning 
att det ideologiska alltid måste vara illuso
risk t och att de försan thållanden, som kan 
vaskas fram ur dem, måste vara falska . Det 
är ett centralt tema i hela Frankfurtskolan; 
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det är det däremot inte i traditionen .från 
Lenin eller hos Althusser. Med en axel
ryckning kan man säga att det här rör sig 
om ett enkelt definitionsproble'm . Men 
skillnaden i definitioner hänger här sam
man med skilda föreställningar om veten
skaper och vetenskapers roll i samhällsut
veckl~ngen och inte minst i skilda upp
fattnmgar om vad marxism och kommu
nism är och kan vara. 

l den östtyska Philosophisches Wörter
buch (12-I 09) har Glin ter H e y den skrivit 
a:tikeln om ideologibegreppet Det är inte 
nagon märkvärdig artikel, men den rym
mer ett litet korn som man ofta saknar i 
den debatt vi närmast brukar lyssna till. 
Heyden sätter ideologibegreppet i samband 
med vad han i östeuropeisk tradition be
stämmer som spontaniteten. Med »sponta
mtet» menas här inte bara ogenomtänkt 
handl~?g, utan termen har en långt vidare 
rnnebord. Med varje handling kan man sä
gas förvänta sig ett resultat. Men handling
en kan få konsekvenser som man inte av
sett. ~an har då fel föreställningar om 
sam~allet (om i en aldrig så begränsad 
menrng). Det oavsiktliga resultatet är det
samma som spontaniteten. 

Nu kan man säga att ideologier är mer 
eller mindre spontana. De uppmanar folk 
till handlingar, men handlingarna kan få 
konsekvenserandra än dem ideologierna 
utlovar. 

. H~r placeras då ideologierna in i ett ob
Jektivt sammanhang. De kan underkastas 
en .objektiv granskning. När människor får 
~unskap om ~ågor, så förändras deras möj
~.~gh.ete~ a!t paverka verkligheten. Men det 
~r langt~ran säkert att kunskapen blir till 
td:ologms v~na och sedvänja. Det kan finnas 
sparrmekamsmer som stänger den ute. Den 
k~n deformeras. Men sådant kan vi ta reda 
?~genom att studera den verkliga utveck
ahngen. 

Sven-Eric Liedman 

Återupptäckten av 
ekonomikritiken 
Romans Rosdalskys Kapitalets tillkomst
historia ( 1968) är en av den moderna 
Marx-forskningens grundstenar. Nu finns 
första bandet i svensk översättning (247-
17). Skaffa och läs! Det är en bra bok 
och inte alls särskilt svårläst. 

Den här artikeln är tänkt som en mini
introduktion till forskningstraditionen 
som Rosdalsky bidrog till och som kan 
kallas »återupptäckten av ekonomikriti
ken». Ekonomikritiken, det är en mer han
terlig förkortning av »kritiken av den poli
tiska ekonomin», dvs den teori om kapita
lismens allmänna sammanhang som Marx 
lade grunden till under sitt livs tre sista de
cennier (Kapitalet med förarbeten). 

»Rekonstruktionsrörelsen:» 

Man talar ibland om en »rekonstruktions
rörelse» inom marxistisk teori som tog 
fart från mitten av sextiotalet. l samband 
med uppgörelsen med både samtida hu
manistiska utläggningar av »den unge Marx» 
och stalinistisk legitimationsvetenskap 
vaknade intresset för den gamle Marx, han 
som skrev Kapitalet. Inom den här rekon
struktionsrörelsen fanns - och finns - två 
särskilt inflytelserika strömningar, den ena 
med fäste i Västtyskland, den andra i 
Frankrike : 

För det första återupptäckten av Marx' 
kritik av den politiska ekonomin. Även 
om avgörande impulser kom från östeu
ropeisk Marxforskning, var ändå återupp
täckten av ekonomikritiken väsentligen 
en västtysk angelägenhet. Den utgick från 
en ojämförligt omsorgsfull, närmast filo
logisk Jäsning av Grundrisse, Kapitalet osv, 
vilket förutsatte förtrogenhet med Marx' 
bruk av (och kritik av) Hegel. I viss mån 

gick det att återknyta till tysk mellan
krigsmarxism (Lukåcs' och Korsch' tjugo
talsarbeten samt »Frankfurt»-forskare som 
Horkheimer, Grossmann och många and
ra). En avgörande förutsättning för den 
här rekonstruktionsrörelsen var Grund
risse, det snåriga Marxmanuskript från 
1857 l 58 som var det första stora förarbe
tet till Kapitalet. Grundrisse-manuskriptet 
hade visserligen publicerats i Moskva 1939 
och funnits tillgängligt i väst från början 
av femtiotalet, men förblev i stor:t sett obe
aktat till långt in på sextiotalet. I Grund
risse kunde var och en se att Marx, när han 
anknöt till metoden i Hegels Logik inte 
alls bara »Koketterade l .. ./ med det för 
denne typiska uttryckssättet»; och på sätt 
och vis innebar upptäckten av Grundrisse 
ett senkommet stöd åt Luka'cs', Korsch' 
och den tidiga Frankfurtskolans ambitio
ner att återupprätta Marx' ekonomikritik 
som en teori om det borgerliga samhällets 
totalisering. Men man får inte överdriva 
kontinuiteten i den tyska marxismens ut
veckling, diskussionerna om ekonomikriti
ken nu under sextio- och sjuttiotalen har 
på avgörande punkter varit kritiska mot 
och utvecklat föregångarnas ståndpunkter. 
Hos en del tyska mellankrigsmarxister 
fanns förvisso ambitionen att återupprätta 
ekonomikritiken som samhällsvetenska-, 
pens grundval, men det stannade i hög grad 
vid en ambition. Det tydligaste exemplet 
är kanske benägenheten hos flera av de klas
siska Frankfurtforskarna (Sohn-Rethel, 
Horkheimer, Adorno, Be.njamin) att med 
skarp blick för fenomenen men ändå gan
ska allmänt framhäva varubytesrelationer 
och värdeabstraktionen som nyckeln till 
begripandet av det borgerliga samhället. 
Här är de nyare diskussionerna precisare 
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när det gäller begreppen och har bättre kläm 
på bestämningar till bytesvärde, pengar, 
kapitalförhållandet osv. Och inte heller 
idag är marxisterna som anknutit till åter
upptäckten av ekonomikritiken någon en
hetlig skara. Det är vilseledande att som 
ibland skett bunta dem samman till en 
»skola» av hegelmarxister eller kapitallogi
ker. Vilket jag ska försöka visa. 

Den andra viktiga strömingen inom »re
konstruktionsrörelsem>, med Althusser 
som det stora namnet , utgick från Lenin , 
fransk kunskapsteori och italiensk Marx
reception. Althussers rekonstruktionsför
sök under sextiotalets första hälft var av 
helt annan karaktär än återupptäckten av 
ekonomikritiken. Althusser och de som 
följde honom betraktade ekonomikritiken 
i Kapitalet som en teori om det kapitalisti
ska produktionssättets ekonomiska nivå 
att kompletteras med teorier om politik, 
ideologi osv, i motsats till tyskarnas s trä: 
van att ge ekonomikritiken en ställning 
som samhällsteori (eller ibland t o m sam
hällsteorin). Lite grovt sagt accepterade 
Althusser den traditionella bas/ överbygg
nadsmodellen, med ekonomikritiken som 
teorin om »basen». Ur Kapitalet ville han i 
första hand (till att börja med) hämta ge-

Publicerat: 

nereila l~rdomar om vetenskaplig kunskaps
produktiOn, och Althusserskolans övriga 
nyskapaonde insatser har gällt »Överbyggna
den» (fragor om stat, politik, ideologi). 
Här i Sverige har den som bekant betytt 
mycket. Medan återupptäckten av ekono
mikritiken inte nådde hit på allvar förrän 
framem?t mitten av sjuttiotalet, impor
t~rad fran BRD via Arhus och Köpenhamn, 
fick Althussers rekonstruktionsförsök stor 
betydelse redan åren kring -68. Det var 
med hjälp av Lenin och Althusser som 
»den nya nya vänsterm (för att använda 
Peter Madsens terminologi), dvs VPK s in
t~llektuella vänster samt FK och Bolsje
vtkgruppen/ RMF formerade sig och teore
t~~kt gjorde upp med både »den gamla nya 
vanstern» (reformismen och humanismen 
inom VPK och vänstersocialdemokratin) 
och med »den nya gamla vänsterm (stali
nismen inom KFML/Clarte'). 
Hur Marx lästs 

Medan Althusser lokaliserade den »veten
skapliga brytningen>> i Marx' utveckling till 
Den tyska ideologin ( 1845), uppfattade 
tyskarna detta och andra fyrtiotalsarbeten 
där MarxlEngels formade den historiema
terialistiska grundsynen som en station 
på vägen mot den utvecklade ekonomikri
tiken i Grundrisse och följande arbeten 

Verk : Skrevs : 

1857-58 1939 i Moskva, 1953 Grundrisse. Den första femtedelen av manu-
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i DD~.' knappast skriptet hade publicerats redan tidigare, och 
~ppmarksammat den s k 1857 års Inledning - som egentligen 
rnnan 1960-talet var tänkt som inledning till Zur Kritik ( 1859) 

- publicerades redan 1903. 1939 års Grund
risse-utgåva kompletterades två år senare 
med ett Anhang som innehöll diverse ekono
mikritiska texter från hela 1850-talet där
ibland den s k Urtext (1858) . Av den~a Mosk
vaupplaga hamnade bara några få ex utanför 
Sovjet, och först med den identiska Dietz-ut
gåvan blev Grundrisse tillgängligt i väst. Till 
~venska har Inledningen av år 1857 översatts 
1 fle.ra sa~manhang, nu senast i MarxlEngels 
Skrifter 1 urval. Ekonomiska skrifter (7-192), 
och de~ar av Grundrisse finns i Grunddragen 
av knt1ken av den politiska ekonomin (2-

1858-59 

1861-62 

1862-63 

1863-65 

1866-

1859 

1976 (på ryska 
1973) 

Kautskys bearbet
ning 1905-1 O, mer 
tillförlitlig utgåva 
19 56-62 

132) . En bättre och därtill komplett översätt
ning av hela Grundrisse-utgåvan (ink! Anhang) 
är Grundrids til kritikken af den politiske @ko
no mi (7 5-6/40/57 /93) . 

Zur Kritik der politischen Ökonomie. Ett häf
te som innehöll ett kapitel om varan samt ett 
om penningen, och var tänkt att följas av fler. 
Men i stället började Marx s a s om från början 
igen några år senare med Kapitalets första 
band . Svensk översättning Till kritiken av den 
politiska ekonomin (l 0-92). 

Zur Kritik der Politischen Ökanornie (Manu
skript 1861-1863) Teil I, MEGA Il , Band 3.1 
(80-33) . Fem manuskripthäften som Marx 
själv rubricerat »Till kritiken av den politiska 
ekonomin, Tredje kapitlet , Kapitalet i allmän
het». De som handlar om penningens förvand
ling till kapital och om absolut och relativt 
mervärde, alltså en omedelbar fortsättning på 
Zur Kritik 1859 . Men snart gav Marx upp tan
ken att göra dessa manuskript färdiga för 
trycket. 

Theorien iiber den Mehrwert (8045/60/50). 
Svensk översättning i Marx/Engels a a. 

1933, »återupptäckt» Resultate des unrnitte/baren Produktionspro-
senare hälften av zesses. Sannolikt slutet av det (i övrigt okända) 
sex tiotalet ursprungliga utkastet till Kapitalets första 

band , Dansk översättning 75-26 , svensk i 
Marx/Engels, a a. 

Das Kapital ( 80-1 7/18/ l 9) . Marx p u b licera de 
första bandet 1867, Engels redigerade och 
gav ut det andra (1885) och tredje (1894) 
Fortfarande ligger stora mängder manuskript 
outgivna. 

De annorlunda varianter av varuformsanaly
sen i början och slutet av första utgåvan av 
första bandet (som inte finns i följande uppla
gor, och därmed heller inte i de svenska Kapi
talet-översättningarna) har översatts till dan
ska i Marx : Vare-Penge-Kapital (7 5-20). 
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Det är vad som hittills offentliggjorts av 
Marx' ekonomikritiska arbeten från 1850-
talet och framöver (frånsett popularisering
ar och några smärre texter, brev, journali
stik osv). Återstoden kommer efterhand att 
publiceras inom andra avdelningen av den 
gigantiska MEGA-editionen, se Informa
tionsberich t Nr 24. Neuere Marx-Engels
Forschung. Zur Marx-Engels-Gesamtaus
gabe (MEGA) 402-5. 

Själv färdigställde alltså Marx för trycket 
bara den inledande, allra mest abstrakta de
len av sin framställning (Zur Kritik och Ka
pitalet I) . Den Kapitalet-reception som 
snart tog form färgades av Filosofins elän
de, Lönearbete och kapital, Manifestet, 
dvs Marx/Engels' texter från perioden in
nan Marx i detalj började studera de bor
gerliga politiska ekonomerna och den fakti
ska politiska ekonomin, särskilt då kriser
nas förlopp . Det var alltså innan Marx ännu 
utvecklat begreppet abstrakt arbete och 
mervärdets rena form, innan han upptäckt 
att penningen är något mer än cirkulations
medel och så vidare. Senare var det närmast 
via Engels' Anti-Diihring (1878) som eko
nomikritiken förmedlades till socialdemo
kratin. Och hit till Norden importerade de 
första generationerna socialdemokrater de 
samtida ledande tyska partikamraternas 
uppfattningar om politisk ekonomi, det 
gällde också vänsterfolket som hämtade sina 
argument först från Kautsky och Bebel, 
senare från Liebknecht. Efter andra inter
nationalen kom den tredje, där marxistisk 
teori förbenades till dialektisk-materialisti
ska, historiematerialistiska, marxist-lenini
stiska principer. Tjugo- och trettiotalens 
spridda ansatser att dyrka upp Marx' me
tod, formlogik och bruk av totalitetskate
gorin tegs ihjäl eller avfärdades med invekti
vet »västlig» marxism. I stället spreds över 
världen rysk handboksmarxism, producerad 
av författarkollektiv med initialer i stället 
för förnamn . Generationer kommunister 
fick uppfattningen att Kapitalet, det är 
några alldeles för tjocka böcker som inga 
vanliga människor behöver läsa, vilka hand
lar om en specialdisciplin, »ekonomi», vid 
sidan av stats-, parti-, imperialismteori osv. 
Ekonomikritiken uppfattades som ett -
bättre - alternativ till nutida borgerlig na-
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tionalekonomi, och skolningen i marxistisk 
politisk-ekonomisk teori var mest plugg av 
från varandra lösrivna definitioner av vara, 
värde osv. 

Men kategorierna vara, värde osv är inga 
etiketter på empiriska fenomen. Det Ernst 
Bloch skrev i slutet av fyrtiotalet om Hegels 
Logik kunde också gälla Marx : 

Hegel tålde l ... / intet åtskilt, intet begrepp som 
inte var besläktat med de andra. Alltså står/ .. ./ 
inte kategorierna stelt vid sidan av varandra, som 
utdragslådor. Inte heller är de förbundna med 
konstgjorda snören eller på ytan försedda med 
påklistrade etiketter, som knotorna i ett skelett. 
Ty i så fall skulle sakens levande väsen saknas, så 
som i ett skelett rörelsens hjärta, blod, nerver 
saknas. 

Pionjärarbeten 

Det vore förstås inte särskilt materialistiskt 
att förklara den förändrade Marx-receptio
nen med olika Marx-texters publiceringsda
tum. Så är heller inte genomgången ovan 
menad. Ändå bör man ha i minnet att det 
dröjt så länge innan viktiga Marxtexter bli
vit lästa på allvar, vilket alltså inte bara gäl
ler Grundrisse. Återupptäckten av Resutta
te under det sena sextiotalet blev exempel
vis en viktig utgångspunkt för diskussioner
na om subsumtionsformer, bruksvärdenas 
politisk-ekonomiska status och Gesamtar
beiter-kategorin. 

I och för sig är det rimligt att Marx-recep
tionen oupphörligt »rekonstrueras» i takt 
med den historiska utvecklingen (så menar 
Negt, som kritiserat de aktuella exegetiska 
tendenserna att uppfatta rekonstruktionen 
av ekonomikritiken som återvändandet till 
den autentiske Marx, punkt och slut- se 
Negt, Overvejelser til en kritisk /resning af 
Marx og Engels ( 405-57). Men Rosdolsk y 
m fl har verkligen bildat epok genom att 
vända uppochned på många inrotade före
ställningar om teorin och metoden i Kapi
talet. 

Bland de arbeten som banade vägen för 
återupptäckten av ekonomikritiken finns 
numer tre av de tidigaste och viktigaste på 
svenska . ett tjeckiskt (Zeleny 1962, på ty
ska 1967, delvis i svensk översättning, Teo
ri och metod i Kapitalet (6-318), ett ryskt 
(Vygodsky 1965, på tyska 1967, svensk 

översättning Den stora upptäckten (24 7· 
l O) samt snart också hela Rosdalsky . 

Därutöver kan bland andra nämnas 
Backhaus, Krahl, Reichelt och Schanz: 

Hans-Georg Backhaus såg till att Zelenys 
och Rosdalskys arbeten gavs ut, och hans 
eget föredrag från mitten av sextiotalet om 
värdeformens dialektik (publicerat i Al
fred Schmidt (utg) Beiträge zur marzisti
schen Erkenntnistheorie ( 4-197) har be
tytt mycket. Hans-Jurgen Krahl var en av 
förgrundsfigurerna inom SDS i Frankfurt 
som knappast hade publicerat något när 
han dog i en bilolycka 1970. Året därpå 
samlades hans efterlämnade fragmentariska 
och suggestiva texter till en volym, Konsti
tution und Klassenkampf(20-20), som ef
terhand fått stort inflytande. T ex Krahls 
skiss av hur värde och kapital som abstrakta 
kategorier undertrycker bruksvärden och 
behov samt hans parallellisering av fram
ställningsmetoden hos Marx och hos Hegel. 
Krahl bidrog till fadersupproret mot de 
bägge första Frankfurtgenerationerna 
(Adorno, Habermas), och för honom var 
återupprättandet av Marx' teori en omedel
bar politisk angelägenhet (förbindelsen till 
politiken var annars inte alltid så klar inom 
den västtyska rekonstruktionsrörelsen) . 
Krahl finns på danska: Konstitution og 
klassekamp (257-83), och några centrala 
avsnitt är översatta och kärleksfullt kom
menterade i Tekla nr 1/77 (802-1). Hel
mut Reichelts huvudarbete som kom 
1970, dansk översättning Kapitalbegrebets 
logiske struktur hos Marx (350-9), var ett 
av de första försöken att göra bruk av Ros
dalskys Grundrisse-1äsning. Reichelt går 
genom varu- och penninganalysen och pre
ciserar begreppet »kapitalet i allmänhet» 
och analyserar Marx' s k historiemateriali
stiska fas ( 1840-talet) som en ofullgången 
anhalt på vägen mot den utvecklade ekono
mikritiken. Här i Norden tog Hans-J0rgen 
Schanz fasta på den här synen att en an
vändbar historiematerialistisk metod må
ste utvecklas s a s »efter» ekonomikritiken. 
Schanz' förmodligen viktigaste insats, vid 
sidan av att han introducerade tyskarna, 
var att han tog upp problemet kapitallogi
kens räckvidd, en fråga som gäller både te
orins räckvidd: var går gränserna för an-

vändbarheten hos Marx' ekonomikritiska 
metod? och verkligheten, alltså frågan om 
hur och i vilken grad bruksvärdena, män
niskors arbete och liv formbestäms av eller 
på annat sätt knyts till kapitalförhållan
dets utveckling. Det är det problemet som 
den monstruösa titeln på Schanz' avhand
ling syftar på: Til rekonstruktionen af kri
tikken af den politiske l1konomis omfangs
logiske status (75-9). 

Rosdalsky och :;kapitalet i allmänhet:; 

Bland dessa pionjärarbeten har nog Ros
dalskys stora Grundrisse-kommentar be
tytt mest. Rosdalsky som ägnat tjugo år 
åt att lusläsa Grundrisse kunde med dess 
hjälp bättre än någon före honom rekon
struera den plan som låg bakom Marx' teo
retiska arbete från 1850-talet och fram
över, där Kapitalet ju bara är början till 
ett större bygge. 

I synnerhet lyckades det Rosdalsky att 
preliminärt reda ut de olika abstraktions
nivåerna i Marx framställning. Tidigare 
hade Kapitalet, även första bandet, ofta 
missförståtts, så att dess abstrakta begrepp 
(värde, mervärde, kapital) utan förmedling 
applicerades i levande livet, för att förstå 
ett enskilt företag, förhållandena på fab
riksgolvet etc. Men enligt Rosdalsky heter 
huvudpersonen i Kapitalet »kapitalet i all
mänhet», vilket inte är summan av en mas
sa enskilda kapitalister, utan de enkla för
hållanden som i varje kapitalistiskt sam
hälle, metaforiskt uttryckt, ligger på dju
pet och därifrån bestämmer former för 
mycket av det vi kan iaktta i verkligheten 
runt omkring oss. För att anknyta till 
Blochs bildspråk ovan: man kan föreställa 
sig »kapitalet i allmänhet» som ett skelett, 
djupast inne i den verkliga levande sam
hällskroppen, förgrenande sig in i mjukde
larna och de ytligare vävnaderna genom att 
bestämma former för hur människor arbe
tar, lever och tänker. 

När Rosdalsky läste Grundrisse upp
täckte han nämligen en ytterst betydelse
full distinktion mellan två abstraktions
nivåer. Å ena sidan den abstrakta nivån 
för »kapitalet i allmänhet», å andra sidan 
den empiriska nivån (som överhuvudtaget 
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inte behandlas i Grundrisse) för »de många 
kapitalen» eller »konkurrensen», dvs ~et, 
borgerliga samhällets yta där väs~nsforh~l
landena framträder som de enskilda kapi
talens agerande och konkurrens med va_:,
andra. Enligt Rosdalsky erbjuder den .. har 
distinktionen mellan »kapitalet i allrnan
het» och »kapitalet i dess realitet» nycke!.n 
till förståelsen också av Kapitalet, vars for
sta och andra band ägnas den förstnämnda 
abstrakta nivån. När framställningen i tred
je bandet konkretiseras till att gälla kon
kurrensen och de många kapitalen så när
mar den sig visserligen därmed empirin. 
Men fortfarande är Marx på jakt efter all
männa bestämningar (Rosdolsky räknar 
därför även tredje bandet till nivån »kapita
let i allmänhet») och bortser provisoriskt 
från staten, utrikeshandeln, världsmarkna
den - ämnen som Marx från början plane
rat att ägna särskilda böcker åt så snart han 
rott i hamn den allmänna undersökning 
vars resultat så småningom blev Kapitalet. 
Vidare bortser Marx provisoriskt från sär
skilda omständigheter (historiska, politi
ska, geografiska) som gör att kapitalismen 
utvecklas olikartat i olika länder, vid olika 
tider. 

Rosdalsky har kritiserats för sitt sätt att 
handskas med »kapitalet i allmänhet». Se
nare Marxforskare har hävdat att Rosdalsky 
suddade ut distinktionen mellan det all
männa kapitalbegreppet i Kapitalets första 
och andra band och det av konkurrensen 
bestämda konkretare kapitalbegreppet i 
tredje bandet, samt att hans tes om ett 
brott mellan Grundrisse och Kapitalet var 
felaktig (Rosdolsky trodde att Marx när 
han skrev Grundrisse ännu inte hade upp
täckt möjligheten att allmänt behandla 
konkurrensen och de många kapitalen, som 
han senare gjorde i tredje bandet.) Så me
nar exempelvis Winfried Schwartz i en infly
telserik uppsats där han kritiserar Rosdal
sky (i Gesellschaft l, 4-334), och så menar 
Schanz. De är alltså exempel på forskare 
som än mer än Rosdalsky velat framhäva 
kontinuiteten Grundrisse/Kapitalet. Men 
andra Rosdolskykritiker har gått motsatt 
väg och anser att denne allför lättsinnigt 
tolkat Kapitalet i ljuset av Grundrisse. 
Neugebauer (i Gesel/sehaft 8/9, 4-543) an-
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ser t o m att kategorin »kapitalet i allmän
het» är utan funktion i framställningen i 
Kapitalet. Lars-Henrik Schmidt pläderar 
för att »kapitalet i allmänhet» ska förstås 
som »enheten av väsens- och frarnträdelse
forrner» (Schmidt: Filosofikritisk rekon
struktion, 257-120, s 92), till skillnad från 
tonvikten vid väsenslogiken enbart hos 
Reichelt, Schanz och en hel del andra bland 
Rosdalskys efterföljare. Rosdalsky har 
alltså diskuterats och »kapital i allrnänhet»
kategorin har stötts och blötts, men det 
spelar ingen större roll här, jag har bara 
belat säga att Rosdalsky gjort god nytta 
genom att inskärpa att framställningen i 
Kapitalet gäller kapitalismens allmänna 
bestämningar och inte »kapitalet i dess 
realitet» i den empiriska, mångskiftande 
verkligheten som vi lever i. 

Det visar sig vara motigt för oss, märkta 
av de anglosaxiska forskningstraditionernas 
dominans - som ju endast räknar ytfrarn
trädelserna som verkliga - att få grepp om 
metoden och de allmänna kategoriernas 
status i Marx' ekonornikritik. Vi är ovana 
att läsa böcker som Kapitalet eller Hegels 
Logik, vilka egentligen kräver att man re
dan förstått slutet innan man kan förstå 
början . Marx' framställningsmetod är »he
gelsk» bl a däri att när han introducerar en 
kategori brukar han starta med att betrak
ta den s a s isolerad från sin omgivning, 
först därefter utvecklar han den genom att 
tillföra bestämningar. Så börjar exempel
vis böckerna om Kapitalet med ett anta
gande som kan förefalla paradoxalt : att in
te några kapital existerar (dvs inga värden 
som förökar sig själva). Marx går igång 
med att undersöka några mycket enkla 
bestämningar till kapitalet : värde och 
bruksvärde, vilka han inledningsvis behand
lar åtskilda från varandra, tills de förenas i 
o m övergången till det allmänna kapital
begreppet. Och hunnen så långt antar Marx 
först grovt sagt att det bara finns ett enda 
jättekapital i hela världen, för att därefter 
i etapper ta hänsyn till att det är i konkur
rensen mellan de många enskilda kapitalen 
som kapitalet existerar. Men i hela Kapita
let är Marx på jakt efter allmänna bestäm
ningar som s a s gäller varje enskilt kapital. 
Empiriska undersökningar av Volvo år 

1978 eller av något annat enskilt kapital 
faller utanför ramen av den ekonomikriti
ska framställningen , som gäller »det bor
gerliga samhällets anatomi», för att använ
da en av Marx' egna metaforer som anty
der både metodens användbarhet och dess 
begränsningar: Av en lärobok i anatomi kan 
vi lära väsentligheter om människokroppen 
i allmänhet, men för att få veta något om 
enskilda människor måste vi supplera med 
andra metoder. På samrna sätt kan först ås 
inte Kapitalet-läsning ersätta empiriska 
och konkret-historiska undersökningar av 
samhällskroppen. 

Sådan är gången i Marx' framställning: 
från det enkla och obestämda mot det mer 
sammansatta och rikare bestämda. Rosdal
sky fäster stor vikt vid likheten med väsen/ 
framträdelse-dialektiken i den hegelska lo
giken. 

För det första måste man förstås skilja 
den här metoden från garnmal vanlig ernpi
ricisrn. Ekonomikritikens enkla kategorier 
(dvs väsensförhållandena som har med 
värde osv att göra) är varken etiketter på 
empiriska fenomen eller blotta tankekon
struktioner, modeller inne i forskarens hu
vud, och inte heller kantianska åskådnings
och tankeformer e dyl. 

Och för det andra måste man akta sig 
för att hamna i motsatt fålla, i någon vag 
anknytning till anti-positivism och allehan
da idealistisk filosofi. Väsen/framträdelse
dialektiken hos Marx är av alldeles särskilt 
slag. Väsensförhållandena är inte »verkliga
re» än ytfrarnträdelserna, de »alstraD> inte 
ytfrarnträdelserna. I verkligheten finns bå
de väsen och frarnträdelser, verkligheten 
är en enhet av väsen och frarnträdelse . »Vä
sendet måste framträda», och väsendet 
»existeran> när det framträder, såtillvida 

- stämmer ekonomikritikens väsen/framträ
delse-dialektik överens med den hegelska . 
Väsensförhållandena är inte bara ytfrarn
trädelserna minus en massa bestämningar , 
de existerar först i den rikt bestämda, kom
plicerade verkligheten. Härvidlag finns det 
svagheter i åtskilliga undersökningar i köl
vattnet av återupptäckten av ekonomikri
tiken som börjat i galen ände: med de enk
la kategorierna, för att först därefter för-

söka fastställa hur dessa sticker upp näsan , 
komplicerade och förvrängda visserligen, 
som ytfrarnträdelser i det levande livet. 
Därmed riskerar man att reducera veten
skap till undersökningar av hur ytan av 
det borgerliga samhället motsvarar sitt be
grepp, en intention som til syvende og 
sidst har mer med Hegel än med Marx att 
göra . I ekonomikritiken däremot antar 
Marx enbart på den allmänna undersökning
ens nivå, s a s provisoriskt, att förhållan
dena motsvarar sitt begrepp - en helt an
nan sak är hur utforskandet av samhällets 
yta bör gå till! Verklighetens förbindelser 
mellan väsensförhållanden och ytfrarnträ
delser bör, såvitt jag kan förstå, uppfattas 
så att väsensförhållandena oupphörligen 
återskapas i rörelserna på det borgerliga 
samhällets yta, i konkurrensen . 

Vad hände sen? 

Det sistnämnda är kärnan i den kritik som 
kan riktas mot bl a en del teoriutveckling 
i Danmark under första hälften av sjuttio
talet, liksom mot vissa av Berlinskolans po
sitioner - och mest extrema är nog Projekt 
Klassenanalyse och J oachirn Bischoff -
och såtillvida finns det fog för kritiken 
som brukar drabba dessa och andra s k ka
pitallogiker för att blunda för empirin, po
litiken och klasskampen, för att vilja härle
da verkligheten ur det allmänna kapitalbe
greppet osv. 

Men det är lätt att bli opportunist när 
man angriper »kapitallogirnem>. Att den 
termen vunnit sådan spridning här i Nor
den - till skillnad från t ex i BRD - beror 
på att Schanz i den nämnda avhandlingen 
för fem år sedan bytte ut den vedertagna 
beteckningen »dialektik» mot »kapitallo
gik», bl a eftersom dialektik enligt Schanz 
är ett ord som leder tankarna till föregivet 
allmängiltiga »dialektiska lagan> osv. Men, 
menade Schanz, den berömda »dialektiska 
metoden» i Kapitalet är helt och hållet be
stämd av sitt objekt: det borgerliga sam
hället och närmare bestämt kapitalets krets
lopp. 

Därmed ville Schanz göra upp inte bara 
med korninterntraditionens »dialektiska 
materialism» utan även med den traditio-
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nella synen på ekonomikritiken som en 
specialdisciplin vid sidan av andra special
discipliner, som alla är underavdelningar 
till en allmän historiematerialistisk teori. 
Historiematerialismen, sådan Marx och 
Engels utvecklade den under 1840-talet -
med principer om produktivkrafters växt, 
bas/överbyggnad, klasskamp - bör uppfat
tas som ett forskningsprogram, en finger
visning om vad som är viktigt att undersö
ka, som pekar fram mot och inlöses först 
med ekonomikritiken. Schanz motsätter 
sig inte historiematerialistisk teori, men 
hävdar att den för att bli brukbar måste ut
vecklas »eften> ekonomikritiken, inte om
vänt. 

Schanz m fl attackerade alltså minst sagt 
väletablerade positioner i teorin som andra 
och tredje internationalerna lämnat i arv . 
Kring mitten av sjuttiotalet startade en 
dansk träta för och mot »kapitallogiken» 
(Schanz tog på sig att sköta försvaret se 
t ex Historievidenskab 880-5/6/7 sa~t 
Schanz : Antikritik (75-97), varav reflexer 
synts också i Sverige, men här har i stort 
sett bara ackumulations- och kristeorin 
s~atsteorin och utbildningsekonomin i Ber
lmskolans tappning uppmärksammats (Ber
l~skolan = Altvater, Neusiiss m fl som pub
bcerat ~!g i årgångarna 1969-71 av Sopa, 
822-, darefter i Prokla, 803-, Mehrwert, 
227- osv. För jämförbara danska försök se 
i första hand Kurasje, 823-.) Och kritiken 
som här i landet har beståtts dessa forsk
ningsansatser har varit slarvig, milt uttryckt; 
de brukar anklagas för »ekonomism» »re
duktionism» och förfelade »härledn~gs»
ambltwner, men man måste ha klart för 
sig att här handlar det inte alls om gammal 
välkänd »ekonomism» osv. De nyare väst
tyska försöken till »härledningan> har inget 
med .härledningar i deduktiv , formallogisk 
memng att göra, utan är (mer eller mindre 
lyckade) försök att begripa dels den bor
gerliga statens, u t bildningssektorns etc all
männa ekonomiska (eller kanske hellre : 
samhälleliga) formbestämningar , dels sam
banden mellan ekonomikritikens abstrakta
re kategorier och de mer konkreta bestäm
ningarna, ända fram till ytframträdelserna. 
Och då infinner sig problemet med att an
vända empiriska undersökningar och bor-
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gerlig statistik för att indikera rörelserna 
på samhällets yta. Ordet »härledning» kan 
vara vilseledande i sammanhanget: Att 
exem~.elvis ur det allmänna kapitalbegrep
~et »harle.?a» fram trädelser på »det borger
liga samhallets yta» behöver inte innebära 
att man reducerar politik och klasskamp 
och allt mellan himmel och jord till reflex
er av kapitalförhållandet; den här »ytan» 
får inte förväxlas med empirin , det levande 
hvet - däremot kan man med ekonomikri
tikens hjälp försöka finna ekonomiska 
formbestämningar som är verksamma i 
levande livet. Kanske kan man uttrycka sa
ken så att den hegelska ambitionen att till
lämpa totalitetskategorin på hela samhället 
- med åtföljande risker för reduktionism 
- avlösts av den anspråkslösare, mer Marx-
trogna ambitionen att se kapitalets total
process som totalitet. 

Dessutom kan man inte fösa illop alla 
marxister med en eller annan anknytning 
till återupptäckten av ekonomikritiken till 
en »kapitallogisk» eller »hegelmarxistisk» 
»skola». Det vore lika absurt som att bland 
anfäd.erna kalla Henryk Grossmann hegel
marxlst eller Max Horkheimer kapitallogi
ker. För att illustrera bredden i teoriut
vecklingen .idag,. tio år efter Rosdalsky, ska 
Jag avslutmngsv1s antyda några aktuella 
tendenser: 

Allmänna kapitalismundersökningar är 
n.umer sällsynta. I stället görs många empi
nska undersökningar, för vilka ekonomi
kritiken är en förutsättning men ingen uni
versalmetod. (Se t ex branschanalyser som 
nu senast den av dansk bryggeriindustri i 
~olitisk Revy nr 324). Överhuvudtaget har 
mtresset förskjutits från värdeformsanaly
s~r och allmänna formbestämningar i rikt
nmg mot empirin och det som lite svepan
doc kan kallas »bruksvärdesidam>, alltså om
r~den som den konkreta arbetsprocessen 
(mtress~t för teknologillistoria) , människors 
behov (m tresset för socialisationsteori). 

Redan Rosdalsky fäste uppmärksamhe
t~n ~id att marxistiska ekonomer överlag 
forb1sett bruksvärdena som formbestäm
mande, men efterföljarna, Reichelt och 
Schanz och andra, har ofta fokuserat in
tresset till värdelogiken, vilket bl a Thom-

sen Dobbeltlogikken ... , Fagtryk 1976) 
och mer ingående Schmidt Filosofikritisk 
rekonstruktion, 257-120, kritiserat . Och 
egentligen är det inte konstigt att återupp
täckten av ekonomikritiken lett vidare till 
ett intresse för »bruksvärd~na» (ett intresse 
som tar sig de mest skiftande uttryck, från 
den egensinniga historiefilosofin i Wolf
gang Pohrt Th eorie des Gebrauchswerts 
(89-30) till den uppmärksamhet som nu 
plötsligt ägnas Budapestskolan , dvs Agnes 
Heller m fl) . Ekonomikritiken ger nämligen 
besked om hur värdet och kapitalet spin
ner sina nät över, klibbar fast vid, usurpe
rar bruksvärden , arbetsprocesser, relatio
ner mellan människor, medvetenheten. 
Men ekonomikritiken erbjuder inga till
räckliga verktyg för utforskandet av detta 
»underlag» som värdet och kapitalet tryc
ker sina former på, och för utforskandet 
av hur själva formandet konkret -går till. 
Här behövs andra metoder. Vilket illustre
ras exempelvis av de aktuella diskussioner
na om ekonomiskt bestämda medvetande
former under kapitalismen : 

Det har gjorts försök att systematiskt 
härleda allmänna medvetandeformer (feti
schism, ideologi) ur olika nivåer i Marx' 
framställning (typ Lundkvist: Kapitalens 
bevidsthedsformer, 405-1 , Funder m fl : 
Bevidsthedssociologi, 785-25), men den 
vägen når man förstås inte längre än till 
just allmänna formbestämningar. För att 
komma vidare krävs historiskt-konkreta 
undersökningar. Exempelvis sådana veten
skapshistoriska undersökningar som i Sohn
Rethels anda (men med mer precisa red
skap) utforskaL hur rationaliteten, det ab
strakta tänkandet och den borgerliga sub
jektiviteten en gång föddes i det »antikt 
borgerliga» samhället tillsammans med va
rumarknaden och penningen (R W Miiller 
Geld und Geist, 443-24) och utvecklats 
vidare i det modernt borgerliga samhället 
- och i diamat-marxismen! (Utom Miiller 
se Bodo von Greiff, Gesellschaftsform und 
Erkenntnisform, 743-29.) Vidare har 
Klaus Ottomayer prövat att med ekonomi
kritikens hjälp göra upp med rollteori och 
annan traditionell socialpsykologi (både 
borgerlig och sådan med marxistiska am bi
tioner) genom att fastställa hur de ekono-

miska formbestämningarna slår in i männi
skors vardagsliv. Ottomeyer betraktar sitt 
arbete som försök till konkretisering av 
Marx' karaktärmaskbegrepp, men han rör 
sig fortfarande på en tämligen allmän nivå 
(att döma av tredje delen av hans huvud
arbete, Soziales Verhalten und ökanornie 
im Kapitalismus, 1974 (532-12). Mer histo
riska ambitioner har det slags socialisations
teori som utvecklats bland prominenta 
marxister i Hannover, med Alfred Krovo
zas bok om Sozialisation und Produktion 
(14-131) som ett aktuellt exempel - den 
kommer i dansk översättning på GMT 1978. 
Krovoza förenar »Vardagslivs»-kritiken i 
Henri Lefebvres efterföljd med en mer ut
vecklad ekonomikritisk teori , där framför 
andra Krahl stått för impulserna. (Bra in
troducerande uppsatser till Hannoverfor
skarna finns i Krause-Jensen(red): Socialisa
tionskritik, 257-127, Teori og praxis nr 6, 
840-6, samt Leithäuser/Heinz (utg) : Pro
duktion, arbejde, socialisation, 903-11 -
i den sistnämnda antologin gör Krovoza 
en behändig resume av sina teser. Och i 
Kontext, 839-35, kan man läsa om hur 
några av Hannoverforskarna försökt göra 
praktiskt bruk av sina socialisationsteore
tiska insikter i arbetet med en folkskola i 
stadsdelen Glocksee i Hannover.) 

Dessa exempel på försök att med hjälp av 
ekonomikritiken undersöka hur ekonomi-
ska formbestämningar infiltrerar männi-
skors medvetenhet skiljer sig från tidigare 
försök att s a s utvärtes komplettera marxis
men med t ex psykoanalys eller borgerlig 
socialpsykologi, och öppnar oväntade per
spektiv på vad marxistisk teori är för nå-
got! Den nämnda boken av Miiller, som är 
en tegelsten av den encyklopediska sort 
man knappast trodde någon förmådde skri-
va nuförtiden, överraskar bl a med en ge
nomförd argumentering för att den begrepps- . 
liga utvecklingen i Marx' ekonomikritik är 
en »resume» av den historiska utvecklingen; 
annars har Marxforskare sen slutet av sex
tiotalet - som Reichelt, vars värdeforms
analys Miiller i hög grad stöder sig på - på
talat att Kapitalet, det är ingen historiebok, 
däri framställs den utvecklade kapitalismens 
inre sammanhang. Och den slags forskning 
Krovoza ägnat sig åt i Hannover och Otto-
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meyer i Berlin reser frågan om huruvida 
det kanske ändå finns en mänsklig >matun>, 
för att formulera saken provokativt. 

Det rör alltså på sig. Aterupptäckten av 

ekonomikritiken har ruskat om inne i hu
vudet på marxister. Låt det inte stanna 
därinne. 

Donald Broady 

Teori och klasskamp 

Det finns i dag ett påträngande behov av en 
relevant t~ori fö~ att kunna avgöra var möjlig
heterna fmns for revolutionär aktion i den 
komplexa kapitalistiska verkligheten. Marx 
t~Ori h~r sedan länge stelnat till doktrin i "par
timarxism~n". Den har blivit en samling dog
mer att blint tro på, ett universaldialektiskt 
system s?~ fungerar som ett hölster för tan
ken. Kritiken av den politiska ekonomin har 
reducerats till en *röd, arbetarvänlig national
ekonomi". 

Tidskriften TEKLA har startats i ett med
vetet _bro~t med denna tradition. Marx' veten
skaphga .. i.ntention, att kritisera kapitalismen 
och avslo)a sambandet mellan dess inre lagbun
d.~nheter och fenomen så som de framträder 
for oss, är i dag nödvändig att rekonstruera 
och fasthålla. 

Vi följe~ ~ärför "den dubbelspåriga" stra
tegm_. samtid~g~ som vi vill bidra till en uppar
betnmg_av kritiken av den politiska ekonomin 
och gå ti_ll grunden med de teoretiska och me
t~_dol_ogi~ka frågorna, försöker vi gripa oss an 
nodvandiga konkreta analyser. 
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»Början till en livshelhetlig marxism 
» ':'aruanalys och väsen- om det samhälleliga 

livets logik 
» Det inre förtrycket- om kapitalismens neu

roser och den borgerliga psykologin 
»Monopol och socialism i Lenins imperialism· 

analys 

Nr 2: 
» Arbetare'!arenhetens motsägelser 
» Stat, kapitalackumulation och sociala rörel· 

ser 
» Borgerlig och proletär offentlighet 
» Det abstrakta arbetet och sinnlighetens öde 

Nr 3/~ är_ett temanummer om reformismen: 
» Kapitalforståelse och reformism 
>> Stat, fackföreningsrörelse och reformism 
» Den svenska kapital ismens kris 
» Tältprojektet, reformism och kultursyn 

Nr 5 utkommer i maj -78 och blir ett tema
nummer kring teknologi & miljö: 
» D7~ .. teknisk-vetenskapliga revolutionen 
» Mil)oskydd och kapitalistisk produktion 
» Recensioner av nyutkommen teknologilitte
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OBS: Prenumererar du på TEKLA får du 20% rabatt 
på Röda Bokförlagets böcker. 
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Medicin 
och samhälle 
Medicin - en samhällsvetenskap 
Medicinen är en samhällsvetenskap! Att 
förstå medicinens roll i samhället enbart 
utifrån ett studium av anatomin, fysiologin 
och patologin är dömt att misslyckas. Ett 
träget studium av blodprover lär oss inte 
mer om medicinens funktion än vad fisken 
lär sig om hydrodynamik genom att simma 
i vattnet. Givetvis är medicinen även en na
turvetenskap, men den kan aldrig helt för
stås och aldrig utvecklas på ett menings
fullt sätt utan ett socialt perspektiv. 

Hur länge har medicinen varit effektiv 
- när började den göra nytta? Låt oss ta 
dödligheten som ett grovt mått på hälso
tillståndet. Under 1700-talet började me
dellivslängden långsamt stiga i Europa, en 
ökning som accentuerades under 1800-ta
let och början på 1900-talet. Orsakerna till 
detta finner vi främst i 1700-talets agrara 
revolution , med en ökad livsmedelsproduk
tion som följd, och 1800-talets industri
ella revolution, som ledde till en höjd lev
nadsstandard och en förbättrad ekonomi. 
Den tredje betydelsefulla samhällsföränd
ringen var det som skulle kunna kallas den 
sanitära revolutionen. Man hade lärt sig 
att sjukdomen inte drabbade blint , att far
soter och epidemier kunde stävjas och fö
rebyggas. Genom en bättre vattenförsörj
ning, anordningar för avlopp och avfall 
och genom bättre bostäder så kunde sjuk
dom och död minskas . Och detta var -· o
avsett i vems händer upptäckten gjordes -
medicinska framsteg. Kirurgen John Snow 
gick inte till historien som skapeliens mäs
tare utan som epidemiologins - det var 
han som upptäckte att kolera sprids med 
dricksvattnet. 

Det var alltså genom förändringar i den 
politiska , ekonomiska och fysiska miljön 

som de hittills viktigaste medicinska fram
gångarna nåddes. Detta gäller alltjämt. Det 
är först i sen tid som t.ex . läkemedel blivit 
så effektiva att de påtagligt kan påverka 
dödstalen - sulfa introducerades vid mit
ten av 1930-talet. De terapeutiska fram
gångarna har kommit jämsides med kraf
tiga förbättringar av hygien ooh kost , vilket 
föranlett många, inte minst inom det medi
cinska etablissemanget , att överskatta den 
traditionellt medicinska terapins betydelse 
för framgången. Tuberkulosen - sjukdo
men som av en utrikesresande överklass 
importerades till Sverige under l 700-talet, 
men som sedan spred sig med förödande 
kraft bland de fattigaste - bekämpades 
främst med bättre mat, bättre hygien, 
mindre trångboddhet, frisk luft. Läkeme
del och kirurgisk teknik utgör i de flesta 
fall bara en marginalanteckning. 
Reparativ kontra förebyggande hälsovård 

Under 1900-talet har sjukvården i 
Sverige succesivt byggts ut. Det har rått 
ganska stor politisk enighet om denna ut
byggnad. Arbetarrörelsen har drivit krav 
om »vård till alla» och »Vård tilllika och 
låga kostnaden>. Vårdkvantiteten har va
rit föremål för politisk avvägning gente
mot andra kostnader. Däremot har man 
inte diskuterat vårdens innehåll - den frå
gan har överlämnats till experterna, dvs. 
läkarna. Det finns sedan lång tid tillbaka 
två traditioner inom medicinen - å ena si-
dan en individuellt inriktad, reparativ me
dicin somssysslar med akuta sjukdoms
tillstånd, å den andra en långsiktig, före
byggande och generellt riktad medicin 
som främst handlägger kroniska åkom
mor. Inom den medicinska undervisning
en har, alltifrån Hippokrates dagar, den 
reparativa traditionen helt dominerat. Då 
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