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Uppsatsen tar sitt avstamp i en debatt förd i olika svenska dags- och kvällstidningar mellan en 

rad olika profilerade vänsterdebattörer. En debatt vari två motstående positioner utarbetas och 

döps till ”den klassiskt marxistiska” respektive ”den identitetspolitiska”. Syftet med uppsatsen 

är att bidra med ett teoretiskt utrymme i frågan om det historiska subjektet vari dessa positioner 

kan mötas för att på så vis stärka den svenska vänstern och dess antikapitalism. Detta görs 

genom att teoretiskt undersöka dessa två positioner och utarbeta några centrala begrepp på vilka 

en teoretisk syntetisering är menad att byggas. En sådan syntes byggs genom ett bibehållande 

av arbetarklassens priviligierade position inom den socialistiska rörelsen och ett gehör för den 

identitetspolitiska rörelsens mer sammansatta maktkritik. Därmed är klyftan mellan 

marxismens problem vad gäller en inkluderande och empiriskt korrekt metodik och 

identitetspolitikens brist på politisk riktning åtminstone teoretiskt sett överbyggd. Ett teoretiskt 

uppvaknande av det historiska subjektets revolutionära medvetande menas finnas i Benedict 

Andersons teori om den föreställda gemenskapen. 
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Vem kan göra revolution…i teorin? 

Alltsedan Karl Marx och Friedrich Engels skrev sitt kommunistiska manifest har arbetarklassen 

varit den socialistiska och kommunistiska vänsterns huvudsakliga intresseområde. Det har 

hävdats att det är den gruppen som skall komma att göra revolution och på så vis störta 

kapitalismen. Det har varit dem som därför har kallats det historiska subjektet. Men genom 

årens lopp har den här idén fått utstå kritik. Främst ifrån feministiskt håll som har menat att den 

marxistiska synen på frågan har ignorerat kvinnornas specifika roll och skapat en bild av 

arbetarklassen som underförstått manlig. Feministerna har i sin tur fått kritik för att ha ignorerat 

de kvinnor som inte är vita och västerländska i sina teorier. Hela den här raddan av kritik och 

motkritik har mynnat ut i ett vänsterpolitiskt perspektiv som i den här uppsatsen kallas för ”det 

identitetspolitiska perspektivet”. Anhängarna till det perspektivet menar att arbetarklassen inte 

längre skall ses som en speciell grupp i förhållande till vänstern och den antikapitalistiska 

kampen. De menar förvisso inte att frågan inte är viktig men de menar att den inte kan särskiljas 

ifrån andra lika viktiga frågor såsom motstånd mot rasism, sexism och homofobi. Därmed 

förlorar även de klassmässiga frågorna sin priviligierade position i den teoretiska och praktiska 

kampen hos de identitetspolitiskt inriktade vänstergrupperna. Den här uppsatsen är ett försök 

till att teoretiskt jämka samman den gamla marxistiska skolan med den nyare identitetspolitiska. 

Det görs genom en utarbetning av några centrala begrepp hos de bägge teoribyggena, ett 

blottande av ytorna där de värsta konflikterna utspelar sig och en framtvingande 

sammanslagning. Tvingande i meningen att båda teoritraditionerna avkrävs på vissa avkall. 

Marxismen måste släppa sin hårda hållning i frågan om den materiella basens determinerande 

karaktär och identitetspolitiken måste i sin tur erkänna arbetarklassens som en priviligierad 

grupp i förhållande till antikapitalismen. För att det historiska subjektet skall kunna veta att det 

är det som är det historiska subjektet krävs det som kallas för det revolutionära medvetandet. 

Ett sådant menar jag i uppsatsen kan utarbetas med hjälp av nationalismen som teoretisk modell, 

inte till politiskt innehåll men väl som teoretisk form. Det är en tillräckligt stark och samtidigt 

tillräckligt diffus modell för gemenskap för att kunna införliva en sådan spretande grupp som 

subjektet i samma medvetande. Samtidigt som modellen kan vara exkluderande när så behövs. 
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KAPITEL 1 – PROBLEMET 

INLEDNING 

Följande uppsats skall behandla det så kallade historiska subjektet som teoretiskt fenomen, vad 

det har varit, vad det inte är och vad det kan komma att bli. Begreppet som sådant är här förstått 

som den grupp/klass/kategori/osv av människor som spelar rollen av förändringens motor. 

Detta härstammar naturligtvis från den marxistiska teoritraditionen och den historiska 

materialismen som lär att den historiska utvecklingen är beroende av kampen mellan klasserna.1 

I den här texten är det meningen ämnar jag att undersöka detta subjekts teoretiska utveckling 

och avveckling genom årens lopp. Om vi skall lära oss någonting av den dialektiska och 

historiska materialismen är det väl att ingenting, varken verklighet eller teoretiska begrepp är 

tidlöst eller evigt, så inte heller detta subjekt. Som marxist är detta subjekt av ett alldeles särskilt 

intresse för mig och för oss som ännu har tilltro till denna tradition. För att inte politiskt avväpna 

den marxistiska teorin så vill jag mena att vi behöver ett sådant, dessutom ett sådant som vet 

om att det är ett sådant. Den numera rätt omhuldade marxisten och litteraturvetaren Georg 

Lukács skrev, något överspänt, i sitt magnum opus Historia och klassmedvetande att när tiden 

är kommen: ”/…/beror revolutionens (och därmed mänsklighetens) öde på proletariatets 

ideologiska mognad, på dess klassmedvetande”.2 För honom, där och då, rådde det ingen tvekan 

om vilken samhällelig grupp det var som förtjänade epitetet det historiska subjektet. Vilka det 

var som drev historiens hjul så att säga. Det var proletariatet, arbetarklassen, som genom 

organisering och ett revolutionärt medvetande var de som skulle störta kapitalismen och bygga 

socialismen.  

Men under det nittonhundratal som skulle komma att utveckla sig med den ena 

reaktionen efter den andra revolutionen så började arbetarklassens status sakta men säkert att 

sjunka till förmån för andra samhälleliga grupper. Studenterna skrek någon, bönder hade redan 

skrikits, kvinnorna! Immigranterna! HBTQ-rörelsen! Ingen alls! Allihop samtidigt! Den 

kritiska skolan som till vardags brukar gå under benämningen “Frankfurtskolan” var kanske 

mest inflytelserik i det tidiga brottet med den mer ortodoxa marxismen eller marxism-

leninismen. De ledde ett akademiskt avståndstagande från sovjetmarxismen och sökte involvera 

den teoretiska marxismen och göra den relevant i förhållande till de nya filosofiska trenderna. 

Någonstans där i mitten av akademikernas krig så började de framsteg som vänstern och 

                                                           
1 Karl Marx & Friedrich Engels, The communist manifesto, New York 1948, s. 9. 
2 Georg Lukács, Historia och klassmedvetande, Lund 1968, s. 123. Originalets kursivering. 
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arbetarrörelsen i Västeuropa hade kämpat sig till försvinna i betydligt snabbare takt än vad det 

hade tagit att tillägna sig dem. Allt snabbare ju mer den nyliberala hegemonin befäste sin 

position som vår tillvaros våta filt. Jag säger inte att vänsterakademins grälande om hur, vad 

och vilka som skulle göra revolutionen är den kausala orsaken till vänsterns allmänna 

tillbakagång de senast trettio-fyrtio åren, jag föreslår endast och helt ödmjukt en viss 

korrelation. Det rimliga är väl att föreslå att det finns en dialektisk relation mellan akademin 

och omgivande samhälle. Hur det än må vara med det så är den något ironiska vändningen i 

frågan att vi inte har mycket annat att välja på än att fortsätta på redan inslaget spår. Så gör även 

jag i och med denna uppsats. Vi som intuitivt lutar åt att studenterna kanske inte är så viktiga i 

sammanhanget som man skulle ha önskat, men som samtidigt är genremässigt bundna till den 

akademiska diskursen kan trösta oss med och luta oss emot Althusser. Genom att politisera det 

vi skriver och undersöker så bidrar vi åtminstone med det vi kan bidra med, kunskap och teori.3  

Jag återkommer till det i avsnittet om min egen vetenskapsfilosofiska utgångspunkt.  

Den marxistiska synen på det historiska subjektet, dess oreserverade hyllning av 

arbetarklassen har som sagt varit utsatt för intensiv kritik de senaste decennierna. Jämfört med 

på 60- och 70-talen så har marxismens status på institutionerna runt om i världen sjunkit ner i 

skuggorna. Samtidigt så har en av dess fränaste kritiker, feminismen, sett sin popularitet öka 

exponentiellt under samma tid. Dessa två teoritraditioner delar inte bara samhällsvetenskaplig 

relevans utan är också högst politiserade sådana. Med Catherine MacKinnons målande ord: 

”They exist to argue, respectively, that the relations in which many work and few gain, in which 

some fuck and others get fucked, are the prime moments of politics”.4 Det finns otaliga 

beröringspunkter mellan dem och många av de feministiska kritikerna som gått hårt åt 

marxismen är själva djupt inspirerade och involverade i marxismens politiska kontext. Kanske 

i främsta rummet den mer kulturkritiska versionen som blev populär under 60- och 70-talen. 

Den feministiska kritiken har kallat marxismen för en vit och manlig teoritradition. Detta, 

menar de, har inte minst yttrat sig i dess syn på arbetarklassen.  

Vidare så har de senaste decennierna sett ett uppsving för den postkoloniala 

teoritraditionen som i sin tur har gett feminismen (och marxismen) en släng av sleven. De har 

kritiserat stora delar av den feministiska rörelsen för att ha varit alldeles för eurocentrisk. 

Försvararna av dessa teorier menar bland annat att den hegemoniska feminismen har varit en 

                                                           
3 Louis Althusser, ”Philosophy as a revolutionary weapon”, Marxist internet archive, 1968, Hämtad från: 

https://www.marxists.org/reference/archive/althusser/1968/philosophy-as-weapon.htm 2016-02-25. 
4 Catherine MacKinnon, “Feminism, Marxism, Method, and the State: an agenda for theory”, Signs, 1982: 7(3), 

s. 517, Hämtad från: http://www.jstor.org/stable/3173853 2016-02-02. 
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politisk och akademisk rörelse för vita medelklasskvinnor och som osynliggjort rasifierade 

kvinnor utanför den vita europeiska och amerikanska kontexten. Men precis som marxismen 

och feminismen har den postkoloniala teoretikern en politisk agenda. Kort sammanfattat har vi 

att göra med tre teoretiska traditioner med många beröringspunkter men samtidigt mycket 

spänning sinsemellan. Som alla dessutom syftar till att förändra tillvaron till det bättre. Jag 

menar här inte att med ett par korta meningar beskriva tre så komplexa och motstridiga 

tanketraditioner med någon slags fullständighet, det finns gott om teorier och teoretiker inom 

varje åskådning som skiljer sig ifrån, eller till och med motsäger mina påståenden här. Men i 

förhållande till ämnet för dagen så är inte beskrivningen ovan orättvis. Frågan är helt enkelt på 

vems axlar den samhällsförändrande potentialen skall läggas. Är det knullandet eller arbetet 

som upprätthåller rådande system? 

DEBATTEN 

Embryot till den här uppsatsen var en tanke som slog mig under och efter en debatt som 

utspelade sig på olika dags- och kvällstidningars kultursidor under hösten 2014. Den kom, som 

professorn i genusvetenskap vid Lunds universitet, Diana Mulinari mycket riktigt förutsåg 

(alternativt döpte) att kallas för ”den identitetspolitiska debatten”.5 Det hela var en offentligt 

förd vänsterdebatt mellan två läger som båda måste sägas stå till vänster både om 

socialdemokrater och den gängse vänsterpartisten. Den ena sidan bestod av mer klassiskt 

orienterade marxister främst representerade av Aftonbladets kulturredaktör Åsa Linderborg och 

författaren Nina Björk. Den identitetspolitiskt orienterade motparten anfördes i första hand av 

den feministiska och antirasistiska skribenten Judith Kiros och den redan presenterade Diana 

Mulinari. Det faktum att alla aktörer agerar inom den bredare vänsterrörelsen var en av de 

främsta anledningarna till att mitt intresse väcktes. Detta eftersom det i en debatt mellan två 

sidor som i det stora hela kan sägas ha en någorlunda liknande syn på hur verkligheten är 

beskaffad så finns åtminstone potentialen för att åstadkomma något produktivt, i teorin likväl 

som i praktiken. Den dialektiska metodiken i praktiskt utförande, i syfte att stärka vänstern i 

Sverige kort sagt, ett projekt jag gärna deltar i. Nedan presenterar jag kort huvuddragen i de 

centrala aktörernas argumentation för att därefter sammanfatta det hela i ljuset av min egen syn 

på debatten i fråga. Jag vill poängtera att jag inte gör några anspråk på att beskriva respektive 

deltagares åsikter till fullo. Jag vill inte lägga ord i någons mun. Det är min uppfattning om 

debatten i fråga som är sammanfattat nedan. 

                                                           
5 Diana Mulinari, ”En debatt som kan splittra vänstern”, Sydsvenskan 2014-11-27, Hämtad från: 

http://www.sydsvenskan.se/2014-11-27/diana-mulinari-debatten-kan-splittra-vanstern 2016-05-18. 
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Debattens startskott var en artikel i Aftonbladet undertecknad Åsa Linderborg 

med rubriken ”Det skall fan vara politiskt korrekt”. Linderborg söker där att problematisera det 

hon kallar för ”identitetspolitiken” som hon hävdar fokuserar allt för ensidigt på representation 

och individuella erfarenheter som bas för ett motstånd och som dessutom ”splittrar” rörelsen 

och ”skuldbelägger” de som inte uppfyller de krav som identitetspolitikens så kallade ”politiska 

korrekthet” har uppsatt. Linderborg menar vidare att en dylik ”extremindividualistisk 

mikronivå” är intet mer än vanlig liberalism och som sådan en omöjlig grund för att bygga ett 

kollektivt motstånd gentemot förtryckande strukturer på.6  

Först ut att svara var Judith Kiros i Dagens Nyheter. Kiros menar att det inte finns 

någon motsättning mellan identitetspolitik och vänsterpolitik, något som skulle ha varit det 

centrala argumentet i Linderborgs text. Kiros hävdar att analyser gjorda inom den 

identitetspolitiska kontexten syftar till att begripliggöra förtryck och exploatering, detta för att 

kunna möjliggöra ett subversivt arbete på både ett representativt och ett systemkritiskt plan. Att 

synliggöra det individuella förtrycket är för Kiros något som sker inom rådande system, men 

som måste utföras i symbios med en kritik gentemot det system som möjliggör och är beroende 

av förtryck och exploatering av de undertryckta grupperna.7  

Kiros fick i sin tur mothugg av Nina Björk i samma tidning några dagar senare. 

Björk ifrågasätter Kiros definition av vänsterpolitik och hävdar att det vänsterpolitiska 

strävandet måste syfta till socialismen, ett ”överskridande av det nuvarande kapitalistiska 

konkurrenssamhället", något som identitetspolitiken, enligt Björk, inte är kapabel till att 

uppbringa.8 Kiros svarar Björk att identitetspolitiken som politisk metod förvisso inte är explicit 

ideologisk, men att ett drivande av dylik politik utan socialistisk karaktär skulle leda till en 

acceptans av det system som är de förtryckande strukturernas själva grundfundament, 

kapitalismen kort sagt. Samma strukturer som identitetspolitiken säger sig bekämpa. 

Identitetspolitiken måste således föras inom ramen för den socialistiska ideologin. Hon misstror 

även att det kapitalistiska konkurrenssamhällets sammanbrott per automatik skulle leda till 

samtliga samhälleliga förtrycks upplösning.9  

                                                           
6 Åsa Linderborg, ”Det skall fan vara politiskt korrekt”, Aftonbladet 2014-11-07, Hämtad från: 

http://story.aftonbladet.se/politisktkorrekt 2016-02-12. 
7 Judith Kiros, ”Identitetspolitik och vänsterpolitik är inga motpoler”, Dagens nyheter 2014-11-10, Hämtad från: 

http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/judith-kiros-identitetspolitik-och-vanster-politik-ar-inga-motpoler/ 

2016-02-12. 
8 Nina Björk, “Ingen makt är större än den ekonomiska makten”, Dagens nyheter 2014-11-12, Hämtad från: 

http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/nina-bjork-ingen-makt-ar-storre-an-den-ekonomiska-makten/ 2016-

02-22. 
9 Judith Kiros, “Identitetspolitik handlar om att överleva”, Dagens nyheter 2014-11-20, Hämtad från: 

http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/judith-kiros-identitetspolitik-handlar-om-att-overleva/ 2016-02-22. 
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I det här läget väljer Diana Mulinari att höja det varningens finger som rubriken 

på hennes debattartikel i Sydsvenskan skvallrar om, debatten riskerar att splittra vänstern. 

Mulinari menar att det är debattörer som Linderborg och Björk som underblåser denna 

splittringens vindar. Detta för att de tycks önska andra former av motstånd än det motstånd som 

de facto finns inom den identitetspolitiska rörelsen. Ett dylikt översitteri, menar Mulinari, leder 

till att Linderborg och Björk inte ser kopplingen mellan klass, kön, sexualitet och etnicitet som 

diskuteras inom den rörelse de kritiserar. Mulinari trycker på, precis som Kiros, att den rörelse 

de försvarar är en motståndsmetod som syftar till direkt överlevnad i en hotfull verklighet. 

Mulinari och Kiros poängterar även att rasismen och patriarkatet är ”materiella praktiker” och 

som sådana grundläggande stommar i reproduktionen av kapitalismen.10 Cirkeln sluts i 

Linderborgs sammanfattande kommentar till det hela under rubriken ”Solidaritet slår identitet”. 

Där hon inte nöjer sig med Kiros förklaring till varför identitetspolitiken skulle vara vänster, 

som hon likt Björk, definierar som ett arbetande för en radikal förändring av produktionssättet: 

”Ett jättekliv, ett historiskt språng. Socialism, helt enkelt”. Vidare kritiserar hon 

identitetspolitiken i allmänhet för att vara ”akademisk” och Kiros och Mulinari i synnerhet för 

att förminska andras kamp genom att appropriera antirasismen och feminismen till 

identitetspolitiken. Mulinaris anklagande om splittring viftar Linderborg undan som ”skapligt 

auktoritär”.11 

Ungefär där så trappar debatten ner och går så småningom in i dvala. Min initiala 

reaktion var något ambivalent, jag delade och delar än idag Linderborgs och Björks åsikter om 

vad vänsterrörelsen är och skall vara och tycker att deras kritik i den frågan är i stora drag riktig. 

Utan en antikapitalistisk hållning grundad i socialismens teoretiska ramverk är det från min 

synvinkel inte möjligt att påstå sig tillhöra den allmänna vänsterrörelsen. Samtidigt så är det 

svårt att inte sympatisera med Kiros och Mulinari i frågorna om den identitetspolitiska kampen 

som en metodik för att frammana en trygg tillvaro inom ett fientligt system. Och nog vore det 

väl magstarkt att påstå att humanism och normkritik inte har sin givna plats inom en modern 

vänsterrörelse.  

Men det som är mest intressant är det möte som uppstår i frågan om 

klassbegreppet. Båda sidorna är både explicit och implicit övertygade om att klasstillhörighet 

är en central fråga inom den vänsterpolitiska och antikapitalistiska kontexten. Skillnaden är 

snarare att den ena sidan (Björk, Linderborg) ser arbetarklassen som ett priviligierat subjekt i 

                                                           
10 Mulinari, 2014. 
11 Åsa Linderborg, “Solidaritet slår identitet”, Aftonbladet 2014-12-02, Hämtad från: 

http://www.aftonbladet.se/kultur/article19954737.ab 2016-02-22. 
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frågan om den antikapitalistiska kampen och påstår att de andra glömmer klassperspektivet. 

Dessa svarar i sin tur att det gör vi visst inte. Kiros och Mulinari är här oerhört noggranna med 

att poängtera deras engagemang för klassen och hur det klassmässiga perspektivet hänger ihop 

med andra förtrycksstrukturer såsom rasism och sexism. Men de kan knappast anklagas för att 

prioritera den klassmässiga faktorn framför någon annan, det framstår snarare som en 

motståndskategori i mängden. Det märks inte minst i Mulinaris hänvisning till att det motstånd 

som faktiskt finns borde stödjas och i beskrivningen av de antifascistiska demonstrationer som 

ägde rum i Malmö i svallvågorna av den nazistiska knivattacken den 8/3 2014. Där poängteras 

demonstrationens heterogenitet (”fackliga aktivister”, ”socialliberala”, ”afrosvenskar” m fl) 

och detta beskrivs som symbolen för ”Malmös nya radikala politiska agenda”.12 Jag är rädd att 

Mulinari kraftigt överdriver malmöiternas radikalitet, men hon öppnar mitt fält för väsentliga 

frågor. Det är utan tvekan så att större delen av arbetarklassen idag inte går ut för att 

demonstrera mot den ökande fascismen, vem är man då att kalla proletariatet för ett 

revolutionärt subjekt? Samtidigt, om målet är att omstörta samhället och bygga socialismen, är 

det då möjligt att lämna stora delar av arbetarklassen bakom sig och sätta sin tillit till 

humanistiskt lagda socialliberaler?  

UTGÅNGSPUNKTEN 

Filosoferna har bara tolkat världen på en rad olika sätt, men det gäller 

att förändra den.13 

Citatet är Karl Marx elfte och mest berömda tes om en viss Ludwig Feuerbach. Förvisso en 

kort, och trevande text som aldrig publicerades under Marx livstid, men inte desto mindre 

viktig. Att denna insikt är central inom den marxistiska tanketraditionen illustreras inte minst 

av att det är den texten som valdes att pryda Marx egna gravsten. Den följde honom in i döden, 

bokstavligen talat. Det är inte bara ett strålande kraftfullt citat utan även denna uppsats 

grundläggande premiss. Poängen med all kunskapsproduktion, om den så kallas för filosofisk 

eller vetenskaplig, borde vara att bidra till en förändring i riktning mot något som man uppfattar 

som ett bättre alternativ än det rådande. Ett påstående som inte kan lämnas okommenterat, det 

finns både filosofer och sociologer som skulle förkasta en sådan syn på vetenskapen utan att 

tänka två gånger på det. Mitt försvar ligger inherent i den teoritradition i vilken jag verkar, 

marxismen. I Grundrisse skriver Marx: ”En isolerad individ som producerar utanför samhället 

                                                           
12 Mulinari, 2014. 
13 Karl Marx, ”Teser om Feuerbach”, Marxist internet archive, 1845, Hämtat från: 

https://www.marxists.org/svenska/marx/1845/03-d006.htm 2016-02-02. Originalets kursivering. 
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är ett oting”.14 Betydande att utanför samhället kan människan inte bli människa. Vi blir inte 

till och agerar heller inte opåverkade från vår omgivning. Det är omöjligt att förstå eller att 

skriva om ett samhällsfenomen utan att samtidigt agera (i bemärkelsen påverka och bli 

påverkade) i en specifik historisk och social kontext. Som sådan är varje artikulation och 

handling i vilket sammanhang som helst åtminstone implicit politiskt.15 Samma sak gäller för 

läsningen av text, en läsares förförståelse och sociokulturella sammanhang leder på det ena eller 

andra sättet fram till en viss förståelse av det som ligger för handen. Det finns ingen ”oskyldig 

läsning” för att hänvisa till Althusser. Således bör det åligga var och en som skall presentera en 

läsning att tydliggöra hur och varför man har valt att förstå saken så som man har förstått den.16 

Min agenda är en motvalls sådan och en sådan inom vilken fascism, sexism och 

kapitalism ständigt beskrivs med prefixet ”anti”. Vidare menar jag att det enda sättet att ta livet 

av den trehövdade hydran är med vänsterpolitik, socialism helt enkelt. Därav den kalla hand 

som jag inte ens ids räcka åt liberala förklaringsmodeller och teoretiker, min och deras 

uppfattning om verkligheten är inte densamma. Lösningen på världens problem kommer 

således att skilja sig åt. Det är sant som Slavoj Žižek skriver, politiken är på plats långt innan 

studien, den genomsyrar teorin från allra första början.17 Det enda ärliga är att omfamna och 

analysera sin egen position och börja därifrån. Vidare så menar jag att kunskapen som 

produceras ifrån en dylik horisont är en bättre sådan än en som inte tar hänsyn till dessa frågor. 

I detta hänvisar jag till Donna Haraways begrepp situerad kunskap, ett begrepp som är utarbetat 

från utgångspunkten att vetenskaplig aktivitet inte går att skilja från kunskapsproducenten, 

forskaren kort sagt. Den vetenskapliga objektiviteten blir i sammanhanget en myt. Det finns 

ingen ”tom” plats i det sociala varifrån någon kan iaktta och kommentera samhället. Tilltron 

till dylikt kallar Haraway för ett ”god trick”, betydande det ytterligt arroganta positivistiska 

antagandet om att forskaren kan ställa sig utanför de sammanhang i vilken hen verkar. En 

situerad kunskap, är helt kort en ärlig och transparent produktion av densamma. Ett sätt att 

motsätta sig objektifiering och istället öppna sig själv och sitt material för den kritik som är 

själva motorn i den samhällsvetenskapliga diskursen.18 

                                                           
14 Karl Marx, ”Grunddragen i kritiken av den politiska ekonomin (urval)”, Marxist internet archive, 1858, 

Hämtad från: https://www.marxists.org/svenska/marx/1858/42-d019.htm#h1 2016-03-08. 
15 Fredric Jameson, Det politiskt omedvetna, Stockholm/Stehag 1994, s. 54. 
16 Louis Althusser & Étienne Balibar, “Reading Capital”, Marxist internet archive, 1968, Hämtat från: 

https://www.marxists.org/reference/archive/althusser/1968/reading-capital/ch01.htm 2016-02-05. 
17 Slavoj Žižek, The Ticklish Subject, London 2008, s. 158. 
18 Donna Haraway, “Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial 

Perspective”, Feminist studies, 1988: 14(3), s. 581 & 590, Hämtad från: 

http://www.jstor.org/stable/3178066?origin=JSTOR-pdf 2016-02-16. I original situated knowledge, min 

översättning. 
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All samhällsforskning är således mer eller mindre politisk till sin karaktär. Att då 

inte positionera sig i förhållande till sina teorier och sitt material borgar då snarare för en 

subjektivitet i resultatet som är dold bakom en förment och felaktig objektifiering av detsamma. 

Nancy Hartsock menar likaledes att kunskapsproducenten eller forskaren kan, genom att inta 

de undertrycktas teoretiska position (i sammanhanget proletariatets eller kvinnornas) skaffa sig 

ett empiriskt privilegium. En dylik position ger möjligheten att förstå samhället utifrån både 

förtryckarens och de förtrycktas position.19 Problemet som uppstår i mitt fall är att många av de 

teorier jag använder mig av har blivit kritiserade för deras förmenta universalitet, dessutom kan 

man knappast påstå att Marx eller Lukács varken var kvinnor eller arbetare. Kan man då tala 

om en erfarenhet av de undertrycktas position, eller kan man påstå att varje arbetare världen 

över har beröringspunkter med varandra? Jag skall återkomma till det sistnämnda, vad gäller 

den första frågan så tror jag att det är fullt möjligt att lösa problemet genom att utgå ifrån de 

undertrycktas teoretiska position. Det historiska subjektet som teoretisk position är ett sådant 

med specifika intressen knutna till sig. Dessa intressen existerar alldeles oavsett vad de 

individer som utgör subjektet tycker i frågan. Det gör teorin en smula trubbig och är ett problem 

som återkommer och hanteras senare i den här texten. Vidare vill jag i sammanhanget nämna 

frågan om den politiserade moralen, ett motstånd mot ett ”obscent samhälle”. Ett försök att 

bidra till en bättre tillvaro för undertryckta grupper i samhället handlar om att ”avkläda” 

sociologin ”sin falska neutralitet” och att försöka ”moralisera” den ”på ett metodiskt och 

provokativt sätt” för att hänvisa till Marcuse.20 En sådan moral är av nödvändighet teoretiskt 

anknuten till de undertryckta och därmed en sådan som kan tillåtas utgöra en del av subjektets 

erfarenhet. 

SYFTE, TILLVÄGAGÅNGSSÄTT & DISPOSITION 

Den splittring inom den svenska vänsterdebatten som presenterades tidigare menar jag till stor 

del går att härleda till frågan om vem eller vilka som påstås vara det så kallade historiska 

subjektet. Mitt syfte med följande text är att teoretiskt undersöka detta subjekt. Detta genom att 

läsa och analysera utvalda texter av marxistiska teoretiker och en del av deras kritiker och i sin 

tur några av kritikernas kritiker. Jag ämnar att utarbeta några fundamentala utsagor, i 

                                                           

19 Nancy C. M. Hartsock, “The Feminist Standpoint: Developing the Ground for a Specifically Feminist 

Historical Materialism” i Discovering reality - Feminist Perspectives on Epistemology, Metaphysics, 

Methodology, and Philosophy of Science, red. Sandra Harding & Merrill B. Hintikka, New York 2004, s. 284. 
20 Herbert Marcuse, Människans befrielse, Stockholm 1969, s. 16. 
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förhållande till subjektet, som jag anser vara centrala för de olika positionerna. På dessa 

fundament är det min förhoppning att en eventuell tredje väg skall kunna skönjas.  

Tillvägagångssättet och urvalet av teorier och texter som skall leda mig dit är i 

grund och botten produkter av frågeställningen och ämnet. Då fokus för uppsatsen är ensidigt 

teoretiskt så är det svårt att tala om metoder som sådana. Det är snarast en problemorienterad 

uppsats, varvid jag har valt texter och teoretiker efter vad jag ansett passande för att lösa det 

problem jag har formulerat. Man kan gott kalla det för en studie i vilken jag hanterar en mängd 

olika texter som intervjuobjekt, varpå det som förhåller sig relevant i relation till frågeställning, 

syfte och centrala begrepp granskas och används som byggstenar i detta försök till ett radikalt 

bygge inom den sociala teorins ramverk.  

Det sociologiska värdet i uppsatsen är i första hand teoretiskt. Om syftet uppfylls 

så menar jag att precis en sådan syntetisering som Charles Camic och Neil Gross skriver om i 

sin artikel Contemporary developments in sociological theory har ägt rum. Likaledes som en 

dialog mellan olika teoretiska traditioner på vilken en vidare forskning lätt kan tillåtas 

utvecklas.21 Dessutom vill jag lyfta dess utåtriktade potential. En lyckad syntetisering kan 

komma att leda till en utveckling av den offentliga, teoretiska vänsterdebatten. Detta gäller även 

för samtliga teoretiker som gör sig gällande i denna uppsats. Deras texter är artikulationer i 

syfte att studera, påverka och förändra de samhälleliga relationerna mellan människor. Jag gör 

detsamma genom att analysera samhälleliga artefakter, i det här fallet olika texter. Den 

revolutionära rörelsen i ”verkligheten” är lika beroende av den revolutionära teorin som 

tvärtom.22 Vad gäller urvalet så har vissa figurer en mer självskriven plats än andra, jag menar 

exempelvis att det på många sätt är problematiskt att diskutera den klassiska marxismens syn 

på arbetarklassen utan att referera till Marx och Lenin. Men i övrigt så kan man kalla urvalet 

för ett i det närmaste funktionalistiskt sådant, texterna och teoretikerna som är med i uppsatsen 

är det eftersom de fyller en delfunktion för dess slutgiltiga helhet. Med det sagt så påstår jag 

inte att det inte finns andra vägar att vandra. Jag har gjort mina val baserat på vilken stig jag 

velat vandra. Den stigen kan i det närmaste liknas vid en snitslad bana som sträcker sig från 

text till text och teoretiker till teoretiker. Mitt syfte är som sagt inte att utröna det historiska 

subjektets empiriska utveckling utan dess teoretiska dito. Även om det naturligtvis finns 

paralleller däremellan är det den strikt teoretiska som ligger i fokus här.  

                                                           
21 Charles Camic & Neil Gross, ”Contemporary developments in sociological theory: Current projects and 

conditions of possibility”, Annual review of sociology, 1998: 24, s. 457 & 461, Hämtad från: 

http://www.jstor.org/stable/223489 2016-05-18. 
22 Vladimir Lenin, What is to be done? Burning questions of our movement, New York 1969, s. 25.  
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Upplägget av uppsatsen ser ut som följer. Första kapitlet har förhoppningsvis 

beskrivit ämnesvalet på ett fullgott sätt och gett en bakgrund till det hela, samt utarbetat min 

egen teoretiska utgångspunkt. Kommer gör ännu en diskussion kring forskningsläget och hur 

min egen uppsats passar in i det hela. Kapitel två kommer att kretsa kring den mer ortodoxa 

marxismens syn på det revolutionära subjektet. Kapitel tre är kritikens kapitel, där presenteras 

utvalda delar av den kritik mot det klassiska marxistiska subjektet som har formulerats under 

åren. Främst består dessa kritiker av feministiska och postkoloniala teoretiker som förvisso är 

influerade av marxismen men vars teoretiska byggen likväl har tagit så stora kliv ifrån 

ursprungskällorna att kritiken knappast kan kategoriseras som intern. Kapitel fyra är mitt försök 

att konstruera en fruktbar brygga mellan de begreppsmässiga fundament som jag menar är 

relevanta inom de teoretiska traditioner som diskuterats i kapitel två och tre. Slutligen så 

sammanfattas det hela i det avslutande femte kapitlet där även viss självkritik kommer att 

dryftas. Som det anstår en marxist. 

FORSKNINGSLÄGET 

Ämnesvalet är ett sådant som gör det svårt att göra en fullödig beskrivning av forskningsläget. 

Inte för att frågorna inte diskuterats, tvärtom. Inte minst tunga namn inom den moderna filosofin 

har diskuterat frågan om marxismen och subjektiviteten med relativt hög intensitet. Figurer som 

Slavoj Žižek och Alan Badiou har skrivit mer eller mindre begripliga, men alltid tjocka böcker 

i frågan. Den förstnämndes The Ticklish Subject och den senares Being and Event är värda att 

nämna men befinner sig snarast inom det filosofiska gebitet och får här fungera som yttre ramar 

snarare än som för mig användbara verktyg. I övrigt så finns det ett otal artiklar och böcker 

författade i frågan och urvalet av dem som presenteras här är gjort på samma basis som all 

annan litteratur till uppsatsen. Någonstans skall gränsen dras och här är den dragen vid de som 

bidrar med någonting relevant i förhållande till min frågeställning, utan att påstå att det som 

inte fick plats inte kan uppfylla ett dylikt kriterium. 

 Robert Paul Jackson publicerade 2013 en avhandling i frågan vid King’s College 

i London. Det är ett omfattande arbete och i mitt intresse ligger främst hans diskussion kring 

subjektivitetens problematik i Marx tidiga kontra senare texter, samt hur detta har utvecklats 

hos hans efterföljare, främst då Lukács och Gramsci. Syftet är att återvända till de ”pre-

stalinistiska” texterna för att förstå hur debatten kring subjektet kom att ta den form den gjorde 

i den del av västvärldens akademi som ställde sig utanför och tog avstånd ifrån den 
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realsocialistiska kontexten.23 Avhandlingen är relativt tydlig och pedagogiskt upplagd, 

samtidigt är även den skriven inom det filosofiska gebitet och tenderar därmed att ha ett visst 

drag av ett oerhört omfattande navelskåderi. Men texten har varit mig behjälplig i frågan om att 

orientera sig i de inom-marxistiska diskussionerna i frågan. 

I artikeln Marxism after postmodernism: Rethinking the emancipatory political 

subject hanterar Dani Filc och Uri Ram frågan om det historiska subjektet inom det marxistiska 

ramverket. De lanserar fyra marxistiska ”idealtyper” med olika förhållningssätt till frågan om 

subjektet och det som de menar är det ”postmoderna avvisandet” av ett dylikt. De argumenterar 

för att mycket av den postmoderna sociala teorin håller jakten på ett emancipatoriskt subjekt 

som en förlegad och konservativ syn på radikal förändring av samhället. Men samtidigt är 

frågan i sig ännu relevant att förhålla sig till. De teoretiska idealtyperna är uppdelade utifrån 

deras inställning till postmodernisternas teorier, fyndigt döpta till: ”anti-postmodern Marxism”, 

”Marxist postmodernism”, ”synthetic Marxist postmodernism” och ”post-Marxism”. Under 

dessa rubriker finner vi ett antal olika teoretiker vars analyser av det historiska subjektet 

korrelerar med deras förhållande till postmodernismen. De ”anti-postmoderna” håller i stort sett 

kvar vid den klassiska analysen av marxismen medan de så kallade post-marxisterna helt och 

hållet bryter upp kategorin klass till förmån för nya kollektiva subjektiviteter.24 Det är inte den 

mest kreativa läsningen men ger en tydlig bild av de senare decenniernas marxistiska debatt i 

frågan. Den centrala skillnaden mellan mitt arbete och deras är att vi inte håller med varandra i 

frågan om vart i den marxistiska teoritraditionen som förklaringen till klassens priviligierade 

position i förhållande till kapitalismen bör sökas. De har inte heller intresserat sig för hur 

kritiken mot det historiska subjektet har hanterats utanför de närmast sörjande marxisterna. 

Förvisso söker jag hålla mig inom ramarna för vänsterdebatten men den har idag spritt sina 

teoretiska tentakler utanför de marxistiska gränserna.  

Detta gör dock Ben Pitcher som i sin artikel Radical subjects after hegemony 

argumenterar för att den ”nya vänsterns” moral är hegemonisk. Han definierar den nya vänstern 

som den antirasistiska-, feministiska-, HBTQ- och miljörörelse som i många fall kan ses som 

delar av det identitetspolitiska motståndet. Vidare är hans poäng att den etik som ligger till 

grund för dessa politiska positioner är en produktiv moral som utgör en arena där denna 

                                                           
23 Robert Paul Jackson, The problem of subjectivity in Marxism. Karl Marx, George Lukacs and Antonio 

Gramsci, London 2013, Elektroniskt publicerad, Diss: King’s College London, Hämtad från: 

https://kclpure.kcl.ac.uk/portal/en/theses/the-problem-of-subjectivity-in-marxism(b4385d93-1abd-4eaa-9548-

c454d61515c2).html 2016-01-20. 
24 Dani Filc & Uri Ram, ”Marxism after postmodernism: Rethinking the emancipatory political subject”, Current 

Sociology 2014: 62(3), Hämtad från: http://csi.sagepub.com/content/62/3/295.abstract 2016-01-20. 
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avpolitiserats. Antirasismen har blivit ”mainstream” och den utgör möjligheten för rasistisk 

praktik utförd inom ett skimmer av antirasistisk moral. Jämför exempelvis 

Sverigedemokraternas retorik i frågan ”hjälpa på plats”. Pitcher menar naturligtvis inte att 

västvärldens har blivit befriad ifrån heteronormativitet eller rasism utan att de snarare är 

generellt fördömda i den politiska diskursen. Problemet med detta fenomen är enligt Pitcher att 

dessa former av ”den nya vänstern” som blivit hegemonisk blockerar möjligheterna för att nya 

radikala subjekt skall kunna formeras. Hans förslag på lösning är inte att ta avstånd ifrån den 

av högern kidnappade etiken eller att haka upp sig på det revolutionära subjektet i någon slags 

nostalgisk vändning. Snarare bör man arbeta med denna och utvidga den till att bli uppriktigt 

radikal.25 Vi har förvisso motstående åsikter i frågan om det revolutionära subjektet men Pitcher 

gör en intressant iakttagelse som jag menar är relevant i förhållande till den kritik som den 

identitetspolitiska rörelsen fått utstå, ovan demonstrerat av Linderborg och Björk. Det är politik 

utan politik helt enkelt, det finns ingen konfliktyta när alla håller med varandra. Samtidigt kan 

det inte råda någon tvekan om att denna ”ickepolitik” har nått större framgångar än den 

revolutionära marxismen de senaste åren. 

Dessa tre texter kommer vara mig behjälpliga, inte bara för att ringa in min egen 

forskning utan även som krokar att hänga upp min egen analys på. Jag menar vidare att min 

uppsats kan komma att fylla en funktion i dessa texters mellanrum. Att i samma text diskutera 

både det marxistiska behovet av ett historiskt subjekt och de feministiska och postkoloniala 

teoretiska kraven i syfte att de facto göra något produktivt, menar jag skulle bidra till både den 

akademiska kunskapsbanken och den allmänna vänsterdebatten. Det finns spår av både det ena 

och det andra i tidigare artiklar, sällan båda samtidigt. 

  

  

                                                           
25 Ben Pitcher, ”Radical subjects after hegemony”, Subjectivity 2011: 4, Hämtad från: http://www.palgrave-

journals.com/sub/journal/v4/n1/abs/sub201026a.html 2016-01-20. 
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KAPITEL 2 - TES 

DET HISTORISKA SUBJEKTETS TEORETISKA FÖDELSE 

Historien om alla hittillsvarande samhällen är historien om klasskamp. Fri och 

slav, patricier och plebej, baron och livegen, mästare och gesäll, kort sagt: 

förtryckare och förtryckta stod i ständig motsättning till varandra, förde en 

oavbruten, än dold, än öppen kamp, en kamp, som varje gång slutade med en 

revolutionär omgestaltning av hela samhället eller med de kämpande 

klassernas gemensamma undergång.26 

Det kommunistiska manifestets första skälvande rader klingar både dogmatiskt och mässande 

med en nyans av megalomani i sina anspråk. Naturligtvis är inte all hittillsvarande historia 

direkt och otvetydigt kopplad till idén om klasskampen. Men det menar nog inte författarna 

heller. För det första så är det till både form och innehåll bundet till den specifika litterära genren 

manifest, en revolutionens poetik om man så vill.27 En politisk utsaga naturligtvis, men en sådan 

skriven i ett mer uppeggande, polemiskt syfte än säg exempelvis Kapitalet som är mycket men 

knappast kan kallas för poetisk. För det andra så är syftet med den politiska artikulationen att 

belysa kampen mellan klasserna som det centrala, om än inte det enda, fenomenet i historiens 

framåtskridande. Som sådan utgör dessa rader den socialistiska rörelsens absoluta 

grundfundament. Det är i mångt och mycket hela den marxistiska utvecklingsteorin kärnfullt 

sammanfattad i ett fåtal rader. Samtidigt som det är förutsättningen för arbetarklassens 

upphöjda roll inom marxismen, anledningen till att den klassen blev utsedd till det historiska 

subjektet.  

Ursprunget till denna kamp, eller konflikt, som är så central i frågan ligger i den 

mänskliga existensens själva förutsättningar. Marx utgångspunkt är materiell, det faktum att 

människan är bunden till att producera föremål som är nödvändiga för att överleva.28 Den 

ojämlika fördelningen i ägandet av medlen för denna produktion är klasskampens själva 

förutsättning. Några äger produktionsmedlen (kapitalisterna) och de flesta andra arbetar inom 

dem (arbetarklassen) är den förenklade beskrivningen av läget. Detta gäller oavsett historisk 

epok enligt Marx. Utan att förvilla mig allt för djupt i de ekonomiska teorierna så kan man 

konstatera att avtalet mellan kapitalist och arbetare vad gäller arbetskontrakt är ett sådant som 

är fattad på ojämlik grund. Arbetaren är så illa tvungen att gå med på de villkor som 

anställningen påbjuder och kapitalisten är i sin tur tvingad av konkurrensen att ge denne arbetare 

                                                           
26 Marx & Engels, “Det kommunistiska partiets manifest”, Marxist internet archive, 1848, Hämtad från: 

https://www.marxists.org/svenska/marx/1848/04-d037.htm#h7 2016-03-17. 
27 Martin Puchner, Poetry of the revolution, Princeton 2006. 
28 Karl Marx, ”Den tyska ideologin (urval)”, Marxist internet archive, 1845-46, Hämtad från: 

https://www.marxists.org/svenska/marx/1846/03-d036.htm#h2 2016-02-29. 
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en så låg lön som möjligt är.29 De som äger produktionsmedlen kan och har kunnat utkräva 

merarbete av de som inte äger, med hänvisning till den privata äganderätten. Merarbetet är kort 

det arbete som är extra, som utförs utöver det som krävs för det arbetande subjektets 

överlevnad.30 Arbetslönen motsvarar helt enkelt inte det värde som arbetaren producerar under 

en arbetsdag. Det är skillnaden häremellan, och det faktum att den skillnaden tillfaller kapitalet 

som håller den ägande klassen rik och mäktig. På grund av, eller tack vare, att det är proletariatet 

som står för produktionen av sagda merarbete ser Marx det som det revolutionära subjektet. 

Det är helt och hållet en produkt av dess samhälleliga position, en ekonomisk och objektiv 

sådan. Det har aldrig handlat om att arbetarklassen har varit det eländigaste, maktlösaste eller 

mest förtryckta av samhälleliga grupper, snarare tvärtom. Vladimir Lenin förtydligar när han 

skriver att klasser är stora grupper av människor som skiljer sig från varandra beroende på de 

olika positioner de innehar och vad de positionerna innebär för dem i den sociala 

reproduktionen av samhället.31 I och med att det är proletariatet som utför det produktiva arbetet 

så sitter de i en sits där makten till förändring av den sociala reproduktionen är möjlig, det är 

en dubbel position. Arbetarklassen är kapitalismens själva förutsättning och därmed också dess 

potentiella undergång.32 En viktig poäng att göra är att proletariatet kan tycka och tänka precis 

vad det vill om kapitalismen. Det kan vara dess främsta förespråkare och bästa vän, det 

förändrar inte proletariatets roll som det historiska subjektet. Marx skriver i Den heliga 

familjen, att frågan gäller vad proletariatet är och vad det i och med det är tvingat att göra för 

att befria sig självt.33  

Det här menar jag är ett lika grundläggande som än idag hållbart argument. 

Mycket vatten har runnit under världens broar sedan den analysen gjordes. Arbetarklassen har 

förändrats empiriskt, kapitalismens globala karaktär har blivit än starkare. Men utan en 

exploaterad arbetarklass kan den inte överleva eller ens existera. I sin grundläggande 

beståndsdel så är kapitalismen sig kvalitativt lik. I den här frågan skiljer jag mig en aning ifrån 

Filc och Ram som menar att ett hänvisande till klassen som den centrala faktorn i frågan om 

det historiska subjektet inte kan vara giltig utan ett vidare teoretiserande i så kallade 

överbyggnadsfrågor.34 Jag menar att överbyggnadsfrågorna inte kan vara vänsterpolitiskt 

                                                           
29 Gunnar Aspelin, Karl Marx som sociolog, Lund 1972 s. 83. 
30 Karl Marx, Kapitalet första boken, Lund 2013, s. 201-202. 
31 Vladimir Lenin, ”A great beginning. Heroism of the workers in the rear. ‘Communist Subbotniks’”, Marxist 

internet archive, 1919, Hämtad från: https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1919/jun/19.htm 2016-03-

08. 
32 Marx & Engels, 1948, s. 28. 
33 Karl Marx & Friedrich Engels, The holy family or critique of critical critique, Moskva 1956 s. 53. 
34 Filc & Ram, 2014 s. 305. 
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giltiga utan en hänvisning till klassen. Detta dock utan att medge att den samhälleliga basen är 

determinerande, se avsnittet ”Bas/Överbyggnad” nedan. En vänsterpolitik som misslyckas med 

att se relationen mellan arbete och kapital som (d)en central(a) konflikthärd(en) är inte en 

vänsterpolitik. I detta har Linderborg och Björk helt rätt, en kvalitativ förändring i detta 

förhållande kan bara innebära ”ett historiskt språng” för att tala i dialektiska termer. Ett dylikt 

språng är ekvivalent med revolutionen i det marxistiska språkbruket. En revolution som i Marx 

medvetande var lika oundviklig som positiv.  

Oundvikligheten är i sin tur även det en produkt av kapitalismens produktiva 

förhållanden, eller varuformens dominans. Utgångspunkten här är att det endast är mänskligt 

arbete som kan skänka ting värde. Eftersom arbetarnas produktion under kapitalismen syftar 

till att producera ting som skall säljas på en marknad frikopplad från deras arbete så är det just 

varor som är den gängse formen under kapitalismen. En produktion som tillika måste vara 

kvantitativt större än vad som krävs för att uppnå den nödvändiga konsumtionens nivå.35 Varan 

är kort och gott något som producerats av någon för någon annans behov.36 Detta har grava 

implikationer både för den enskilda arbetaren och för klassen som helhet. I sammanhanget är 

den kraftigaste av dessa den accelererade arbetsdelningen som varuformens dominans innebär. 

Arbetsdelningen har förekommit långt tillbaka i historien (fråga Durkheim) men aldrig i sådan 

utsträckning som under kapitalets era.37 I denna epok letar sig arbetsdelningen in i 

produktionens allra minsta former. Där man förut var hantverkare i benämningen att man 

utförde arbetet från råvara till färdig produkt blir man nu arbetare vars uppgift är att utföra ett 

moment i produktionskedjan om och om igen.38 Lönearbetet och arbetsdelningen leder till att 

arbetaren förfrämligas från sitt arbete, alieneras för att vara begreppsnära. Arbetet i sig självt 

blir till en vara som, oavhängig den enskilde arbetarens kropp, produceras för att göra någon 

annan rik. Arbetaren blir således fattigare och billigare ju mer den producerar. Kapitalisten blir 

rikare då det är denne som tillägnar sig ett större värde än vad de betalar för varan arbete, då de 

tillägnar sig mervärdet. Den praktiska följden av detta var att verkstäder blev till fabriker, och 

hantverkare, bönder och köpmän som tillhörde de så kallade ”mellanskikten” gick under då de 

inte var kapabla att svara emot den kapitalistiska produktionens mördande konkurrenskraft. De 

”sjönk ner i proletariatet” och blev till ”industrisoldater”. Detta var en process som Marx 

menade bara skulle förvärras. Proletariatet skulle fortsätta att växa och växa och den 

                                                           
35 Lukács, 1968, s. 141. 
36 Marx, 2013, s. 74f. 
37 Georg Lukács, Realismens seger, Lund 1983, s. 165. 
38 Marx, 2013, s. 313ff. 
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klassmässiga polariseringen skulle på så vis öka fram till dess att kampen klasserna emellan 

blev så svår att spänningarnas förlösning (revolutionen) var oundviklig.39 Kapitalets seger över 

feodalismen förenklade således klassmotsättningarna till en sådan som i huvudstriden stod 

mellan kapital och arbete.40 Detta betydde dock inte att Marx och hans gelikar inte erkände 

några andra samhälleliga konflikter, men klasskampen är i sammanhanget den centrala.  

För det första, om exploateringen av proletariatet är en förutsättning för 

kapitalismen så håller ännu tesen om alienationen. Den produktiva delen av samhället deltar 

inte i arbetslivet för sitt eget välbefinnande. Den gör det av tvång. För det andra, revolutionen 

kan knappast kallas oundviklig. Förvisso skall man inte läsa Marx som fan läser bibeln men de 

socialistiska revolutioner som hittills har ägt rum i historien är relativt lätträknade. Fler faktorer 

är uppenbarligen satta i spel i denna fråga än den dialektiska polariseringen och klassernas 

objektiva samhällspositioner. Resterande utrymme i detta kapitel skall ägnas åt att undersöka 

detta. Först och främst måste vi stanna till vid frågan om vem som befinner sig var någonstans 

och hur de hamnat där. 

ARBETARKLASSEN - PRODUKTION OCH REPRODUKTION 

 [Här slutar manuskriptet.]41 

Det något oortodoxa citatet ovan får i sammanhanget symbolisera den bristande komplexiteten 

i det marxistiska klassbegreppet. Det är slutorden i en fragmentarisk text ifrån Kapitalets tredje 

band i vilken man kan ana ett visst avancemang bortom den förenklade uppdelningen 

arbetarklass/kapitalist. Ett avancemang som aldrig ägde rum. Spekulationer om vart Marx var 

på väg med det hela överlåter jag dock till andra. Som det stod sig vid hans frånfälle så får vi 

dock krasst konstatera att klassamhället och dess aktörer inte bestod av människor, åtminstone 

inte i teorin. I teoretisk mening så är både arbetarklass och borgerlighet teoretiskt tomma 

positioner. Teorin som sådan är inte och har aldrig varit beroende av att fylla dessa med något 

slags empiriskt innehåll. Detta gör dock inte så mycket rent teoretiskt, analysen av 

klassamhället och dess implikationer för de objektiva klasserna är i allt väsentligt gällande. Men 

för den praktiska implementeringen av teorin, och vi skall minnas att de är formulerade i syfte 

att förändra världen, så genererar detta svårigheter. Utan någon slags hänsyn till de 

stratifieringar som råder inom klasserna så blir teorin allt trubbigare, och ju trubbigare teori 

                                                           
39 Marx & Engels, 1948, s. 21. 
40 Ibid., s. 19. 
41 Karl Marx, ”Kapitalet. Tredje boken. Den kapitalistiska produktionens totalprocess.”, Marxist internet archive, 

1894, Hämtad från: https://www.marxists.org/svenska/marx/1894/25-d308.htm#h108 2016-02-16. 
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desto svårare blir praktiken. Detta har lett till frän kritik (som kommer att utvecklas i kapitel 

tre) som i stora drag går ut på att det marxistiska klassbegreppet är implicit vitt och manligt. 

Dels eftersom Marx och hans ständige vapendragare Friedrich Engels otvivelaktigt verkade i 

ett eurocentriskt sammanhang och dels för att de i stora stycken blundade för det reproduktiva 

arbetets betydelse för kapitalismen. Deras teori om exploateringen av arbetarklassen var en 

sådan där arbetarklassen var ekvivalent med de manliga industriarbetarna, åtminstone implicit. 

Men positionerna är inte fyllda av vilka som helst, den produktiva respektive reproduktiva 

sfären av samhället har till största delarna bestått av två olika demografiska grupper. Den 

förstnämnda har vart manligt dominerad och den sista kvinnligt. Detta har lett till ett 

osynliggörande av det arbete som kvinnorna har varit satta att utföra, ett osynliggörande och ett 

undervärderande. Samma fenomen råder även i teoretiserandet om borgerligheten, Rosa 

Luxemburg kallade en gång bourgeoisiens kvinnor för ”parasiternas parasiter”.42 Ett uttalande 

som visar lika stor insikt i de klassmässiga frågorna som det är nedvärderande av kvinnan som 

agerande subjekt. De definieras i enlighet med deras relation till de ägande eller arbetande 

männen. Detta leder till en spricka mellan teori och praktik som innebär en problematik för den 

praktiska klasskampen, ett problem som måste hanteras.  

 Vidare så ligger det en problematik i underteoretiserandet av de stratifieringar 

som kan skönjas inom klasserna. Marx var förvisso medveten om problematiken och menade 

att konkurrenssituationen under kapitalismen tvingar klassfränder i konflikt med varandra. Men 

för att göra ett gemensamt uppror krävs det att man drar jämt och åt samma håll. Dialektiken 

mellan objektiv klasstillhörighet och subjektiv klasstillhörighet är i sammanhanget relevant att 

hantera. Att det läggs en stor tyngd vid den objektiva delen är tydligt och kommer att bli 

tydligare i kommande stycken. Men de människor som de facto utgör klassen måste också 

uppfatta sig som arbetarklass för att rörelsen skall kunna ta fart. Jag vill dock hävda att det finns 

en absolut teoretisk fördel med det hårdraget teoretiskt marxistiska perspektivet och att det 

dessutom till stora stycken är korrekt, åtminstone i teorin. Med det som utgångspunkt så blir 

den grundläggande samhällskonflikten tydlig och klar, problemet är lätt att formulera och den 

teoretiska lösningen likaså. Men det blir svårt att praktisera i ett samhälle som är mer 

komplicerat än de teoretiska abstraktionerna. I allt väsentligt så äger ju inte en hjärnkirurg några 

produktionsmedel, en lokalvårdare kan mycket väl vara aktieägare och en tiggare producerar 

måhända väldigt lite men har definitiv del i reproduktionen av sagda system. Att de delar 

objektiva intressen i den grundläggande konflikten må vara en sak, men det är en helt annan att 

                                                           
42 Rosa Luxemburg, ”Women’s suffrage and class struggle”, Marxist internet archive, 1912, Hämtad från: 

https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1912/05/12.htm 2016-03-30. 
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få dem att inse detta. Arbetarklassen som objektiv storhet har en revolutionär potential i och 

med sin position, den saken är klar. Men nyckelordet här är nog potential.  

Det tycks som om potential är en sak och förverkligandet av densamma en helt 

annan. Att ha objektiva intressen, att bara tillhöra arbetarklassen är uppenbarligen inte en 

tillräcklig faktor för att vilja befria sig själv. Som Lukácscitatet i inledningskapitlet också 

skvallrade om är ett av den ortodoxa marxismens försök till lösning av denna problematik 

teoretiserandet om klassmedvetandet. Eller hur man får en klass att inse vad den är tvingad att 

göra?  

SUBJEKTETS REVOLUTIONÄRA MEDVETANDE 

Georg Lukács är möjligen den främste av de marxistiska teoretikerna när det kommer till 

diskussionen kring det revolutionära medvetandet, eller klassmedvetandet som det heter i hans 

magnum opus Historia och klassmedvetande. Detta medvetande spelar en central roll i det 

teoretiska sammanhanget då det dels är ett oundgängligt fenomen för en lyckosam 

antikapitalism, dels så är det ett väsentligt verktyg för att förstå den marxistiska synen på 

klassen som sådan. Marx menade att klassen som sådan potentiellt innehar två simultana 

positioner. En “klass i sig” och en “klass för sig”, oavsett politisk mognad eller syn på sig självt 

så finns arbetarklassen där i samhället. Som en objektiv ekonomisk gruppering, vare sig man 

vill eller inte. Själva existensen av en arbetarklass innebär att klassen finns där i sig självt. 

Denna samhälleliga position innebär även att det finns objektiva intressen intimt knutna till den, 

klassintressen helt enkelt. När klassen som sådan handlar i enlighet med dessa intressen kan 

den sägas ha fått insikt om sig själv såsom klass. En självinsikt som ger klassen möjligheten att 

vara en klass för sig självt.43 I Den tyska ideologin skriver Marx: ”De enskilda individerna 

bildar en klass bara såvida de för en gemensam kamp mot en annan klass; annars är de som 

konkurrenter varandras fiender”. Detta är det nya med kapitalismen, kampen och klassen 

uppstår simultant och är beroende av varandra. Med detta accentueras återigen vikten av att 

klassen uppfattar sig själv som klass, utan den insikten kan inte kampen föras med en medveten 

riktning. Samtidigt skall man minnas att klassen i sig själv utövar ett tryck på den enskilde 

genom att rama in och vara en stor del av den enskildes materiella varande. Något som i teorin 

bidrar till skapandet av detta medvetande.44 En medveten klass är således en kvalitativ 

förändring av klassen. En klass som i sin egen existens innehar potentialen att upphäva sig 

självt, och med det klassamhället/kapitalismen. Lukács skriver på samma tema: 

                                                           
43 Karl Marx, Filosofins Elände, Stockholm 1949 s. 186ff. 
44 Marx, 1845-46, Hämtad från: https://www.marxists.org/svenska/marx/1846/03-d036.htm#h6 2016-05-18. 
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“Klassmedvetandet är den rationellt anpassade reaktion, som på detta sätt tillskrivs en viss 

typisk situation inom produktionsprocessen. Detta medvetande är alltså varken summan eller 

medelvärdet av vad de enskilda individer, som klassen utgörs av, tänker och känner tagna var 

för sig”.45 Det materiella varandet i världen bestämmer medvetandet inte tvärtom.46 Det 

medvetande som ens klassmässiga varande kan producera skiljer sig åt beroende på vilken klass 

du tillhör. Lukács menar att den enda klass som kan förstå samhället i sin totalitet är just 

arbetarklassen, på grund av att dessa inte kan förstå sig själva utan att samtidigt se samhället i 

sin helhet. Jämför detta med Nancy Hartsocks teser om de undertrycktas epistemologiska 

privilegium. Från arbetarklassens synvinkel kan en bättre kunskap om samhället nås helt enkelt. 

Häri ligger även den centrala skillnaden mellan den marxistiska vetenskapssynen och den 

borgerliga. Att inta den borgerliga ståndpunkten innebär att det är omöjligt att nå en helhetsbild 

av ett samhälle då ett sådant perspektiv oundvikligen skulle leda till insikten om det nödvändiga 

i kapitalismens undergång. Därför är den till sin karaktär partikulär.47 Påståendet om att det är 

möjlig att betrakta det proletära perspektivet som ett universellt sådant har blivit rätt hårt 

kritiserat genom åren, och är en av mitt tredje kapitels centrala byggstenar. 

 Teorin om klassmedvetandet är också en teori med några luckor. För det första så 

finns det gott om historiska exempel på hur en medveten arbetarklass valt andra stigar än 

revolutionens. Den svenska socialdemokratins splittring mellan revolutionärer och reformister 

1917 slutade som bekant med de senares totala seger och en nästan hundraårig kontroll över 

arbetarrörelsen. För det andra så överskattas den samhälleliga basens determinerande funktion 

på arbetarklassens medvetande, det räcker kort sagt inte med en specifik relation till 

produktionsmedlen för att ett dylikt medvetande skall uppstå, varken i den enskilde eller i en 

klass. Av de klassiska marxisterna så presenteras det kommunistiska partiet som lösningen på 

bryderiet. I Lenins Vad bör göras? så är detta fenomen kanske tydligast beskrivet, där han 

lanserade vad som kom att kallas ”vanguardismen”. I sitt försvar av bolsjevikernas politik 

menar Lenin att det medvetande som spontant kan uppstå inom arbetarklassen är till sin karaktär 

begränsat. Klassen kan tillägna sig ”embryot” till det revolutionära medvetandet förstått utifrån 

en marxist-leninistisk synvinkel. Klasspositionen som sådan kan bidra till insikten om 

organiseringens nödvändighet mer eller mindre baserat på desperation. Nöden kräver handling 

kort sagt, men inte handling i form av medveten klasskamp.48 Till det så krävs ett utbildat och 

                                                           
45 Lukács, 1968 s. 99. 
46 Marx, 1845-46, Hämtad från: https://www.marxists.org/svenska/marx/1846/03-d036.htm#h2 2016-05-18. 
47 Lukács, 1968 s. 71-73. Ett polemiskt och underhållande exempel på detta står att finna i Lukács Realismens 

seger, s. 165-173. Där sågar han Max Weber med ena handen och smeker honom med den andra. 
48 Lenin, 1969, s. 31. 
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medvetet kommunistiskt parti vars uppgift bestod av att utbilda och leda arbetarklassen på den 

snåriga vägen mot revolutionen. Samtidigt kan inget sådant parti lyckas utan proletariatets 

spontana motstånd, poängen är att partiet skall agera i enlighet med de objektiva intressen som 

klasspositionen skänker proletariatet och skapa rörelsen. Analysera och agitera utefter de lokala 

och historiskt specifika förutsättningar som råder vid det givna tillfället. Att vara klassens 

förtrupp, både praktiskt och teoretiskt.49  

Två saker bör kommenteras i detta, först bör man se detta i ljuset av det 

marxistiska postulatet om att människan skapar sin egen historia.50 Det här är en teori om att ta 

makten över den processen och sträva efter ett givet mål, den utstakade riktningen och syftet är 

rätt och riktigt. Det andra är att den, tvärtemot sitt syfte, till viss del avradikaliserar det subjekt 

som sägs vara världens räddning. Arbetarklassen kan i det här fallet på sin höjd organisera 

fackförbund på egen hand, i dess ställe placeras partiet och den marxistiska teorin. Något som 

kanske kunde försvaras inom den historiska kontext som Lenin befann sig i där och då men 

som knappast kan göra gällandes som den universella lösningen på att medvetandegöra klassen. 

Om något så ges här överbyggnaden företräde framför basen, ett misstag och ett tydligt tecken 

på att strukturen bas/överbyggnad behöver problematiseras och förändras. Vidare så har 

problematiken med den subjektiva klasstillhörigheten inte lösts. Att lära folk vilken klass de 

tillhör menar jag är att kämpa i motvind och innebär dessutom ett maktutövande som tigger om 

motstånd. Problemet kvarstår således även efter Lukács och Lenin.  

Detta till trots så är klassmedvetandet fortfarande oerhört viktigt för en 

vänsterrörelse som gör anspråk på att vara revolutionär. Det är inte så konstigt egentligen, skall 

kapitalismen bekämpas så måste det finnas människor som är medvetna om att det behövs. I 

detta måste man ge Kiros och Mulinari rätt, de som de facto ställer upp med kroppar och 

intellekt för att bekämpa kapitalismen eller dess bruna avart fascismen har tillägnat sig ett visst 

mått av revolutionärt medvetande och förtjänar stöd. Så även från de kommunistiska partierna: 

”In short, the Communists everywhere support every revolutionary movement against the 

existing social and political order of things”.51 Jag menar att kritiken ifrån Linderborg och Björk 

missar detta, den är rätt i sin inställning till ett motstånd uteslutande baserat på humanistiska 

värden, men felaktig eftersom den misslyckas med att se kopplingen till ett revolutionärt 

medvetande som ligger latent i själva aktionen. Möjligen är kritiken grundad i en skepticism 

                                                           
49 Lenin, 1969, s. 81ff. 
50 Karl Marx, “Louis Bonapartes adertonde Brumaire”, Marxist internet archive, 1852, Hämtad från: 

https://www.marxists.org/svenska/marx/1852/08-d028.htm#h3 2016-03-28. 
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gentemot motståndets klassmässiga sammansättning. Det är en annan undersökning som får 

svara på det men spontant så känns det som ett tämligen elitistiskt ”från ovan-perspektiv”. Klart 

är att problemet har en tydlig sociologisk karaktär. Frågan om vilken eller vilka processer som 

styr det handlande subjektets handlingar har diskuterats intensivt under vårt ämnes levnadstid. 

Den ämnesnära benämningen brukar vara frågan om struktur och aktör, jag vill hävda att den 

är intimt sammanbunden med marxismens uppdelning av samhället i bas och överbyggnad. 

BAS/ÖVERBYGGNAD 

Det materiella varandet i världen är bestämmande över den enskildes medvetande. Den 

formuleringen är nyckelingången till frågan om basen och överbyggnaden. Det är alldeles 

korrekt, men den ortodoxa marxismens syn på detta var just alldeles för ortodox. Basen är i 

sammanhanget den del i samhället som utgörs av produktionsmedlen och hur förhållandena i 

produktionen ser ut. Överbyggnaden är det som inte har direkt att göra med den produktiva 

processen, allting annat i det närmaste. När jag i det följande använder uttrycket kulturella 

processer syftar jag på överbyggnaden. Åtskilda men simultana och oskiljaktiga, den ena kan 

inte existera utan den andra och vice versa. Men i analysen av samhälleliga fenomen så är basen 

given det sista ordet. Den är determinerande i sista instans som det kallas. Överbyggnaden ses 

i det närmaste som en kausal produkt av basen, den växer och tar form utifrån hur samhället har 

organiserat sin produktion, och måste oundvikligen förändras när förhållandena inom 

produktionen gör detsamma.52 Därav är makten över arbetsplatserna en sådan central fråga. 

Detta är även en förstärkande faktor i frågan om varför arbetarklassen är den centrala 

komponenten i det historiska subjektet. De är ju dem som driver produktionen så att säga. Jag 

menar dock att det är den exploativa relationen mellan arbete och kapital som är 

nyckelformuleringen i förhållande till subjektets revolutionära potential. Det är en viktig 

distinktion att göra när man har i åtanke den ortodoxi som sedermera kom att regera i frågan 

om basens determinerande förmåga. Denna inställning förfäktades dock främst av senare 

marxistiska teoretiker, i första rummet självpåtagna leninister, som gav basen ett långt större 

inflytande än vad jag menar att Marx och Engels någonsin gjorde. De två tycks vara rätt väl 

införstådda med att man inte godtyckligt kan hoppa mellan mekanisk kausalitet och dialektik. 

Med ett sådant synsätt får själva relationen en större tyngd än dess komponenter. Marx och 

Engels skänker överbyggnaden ett visst mått av autonomi som öppnar upp för en betydligt 
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bättre förståelse för ett samhälle än om så inte vore fallet. Engels förtydligar ståndpunkten i ett 

brev till Joseph Bloch: 

Den ekonomiska situationen utgör grundvalen, men överbyggnadens olika 

beståndsdelar […] påverkar också historien och får ofta en avgörande 

betydelse för den historiska kraftmätningens yttre gestaltningar. [---] Om det 

inte förhöll sig så, skulle det vara lättare att analysera historiska epoker än att 

lösa en enkel förstagradsekvation.53 

Vi ser här hopp om en öppning och därmed en möjlighet om att kunna skänka kulturella 

fenomen en större förändringsmässig potential än vad den ortodoxa marxismen har gett dem. 

Men där är vi inte riktigt än. För även hos Engels så är uppdelningen gjord, samhället är indelat 

i två skikt som trots ömsesidig påverkan har sina egna egenheter och distinktioner, och där den 

ene otvetydigt väger tyngre än den andra. Teoretiskt sett är det gott och väl nog för att låta 

arbetarklassen uppfylla det historiska subjektets position om än utan empiriskt innehåll. Men 

som vi redan sett och konstaterat så är inte de objektiva relationerna eller förhållandena inom 

produktionen nog för att ens teoretiskt tillåta arbetarklassen att bli det subjekt som det är. Svaret 

på detta bryderi måste sökas i en förändring av överbyggnadens status, eller som det skall visa 

sig så småningom i samhällsstrukturen som totalitet.  

SAMMANFATTNING 

Innan vi rör oss till den ”identitetspolitiska” sidan av myntet och dess kritik mot marxismen bör 

vi kort sammanfatta vad ifrån den ortodoxa marxismens syn på det historiska subjektet som är 

användbart. Vilka begrepp eller teoretiska fenomen är oundgängliga sådana för att kunna bygga 

en revolutionär teori som är grundad i arbetarklassen samtidigt som de är kapabla till att hantera 

den kritik som presenteras i kommande kapitel.  

 Först och främst menar jag att idén om det historiska subjektet i sig självt är 

nödvändigt. Några måste ha möjligheten att utföra det arbete som en samhällsförändring kräver. 

Jag motsätter mig anklagelser om nostalgi, det är samma sak som att säga att socialismen är 

historia. Det är nödvändigt att det är framtiden. Dessa samhällsförändrande ”några” kan inte 

heller bestå av vem som helst. Att påstå det är att släppa garden och tillåta sin politik och moral 

bli kidnappad av sina politiska motståndare. Precis det menar jag har skett i Pitchers beskrivning 

av den nya vänsterns hegemoni.  Dessa några måste dessutom föra en politik som är baserad i 

gemensamma materiella intressen som är grundade i idén om att ett lyckat motstånd är 

organiserat på klassmässig basis. Arbetarklassen måste vara delaktig kort sagt. Detta på basis 

                                                           
53 Friedrich Engels, ”Från Engels till J. Bloch (utdrag)”, Marxist internet archive, 1890, Hämtad från: 

https://www.marxists.org/svenska/engels/brev/1890_09_21.htm 2016-03-11. 
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av dess unika relation till kapitalismen. Minns problemen med distinktionen mellan 

bas/överbyggnad. Samtidigt är klassen som fenomen inte färdig i sin marxistiska abstraktion. 

Teorin behöver ta hänsyn till de empiriska subjekt som den utgörs av och därmed också ge 

likvärdig status till produktivt och reproduktivt arbete. Om så inte görs blir tanken om att kunna 

medvetandegöra klassen till den grad som krävs för att motståndet skall kunna vara lyckosamt 

omöjlig. Och om det inte finns några konkreta subjekt som kan medvetandegöras så har vi rejäla 

problem.  
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KAPITEL 3 – ANTITES 

DET HISTORISKA SUBJEKTETS TEORETISKA DÖD 

Vad som nu befinner sig i kris är en uppfattning om socialismen som vilar på 

arbetarklassens ontologiska centralitet, på Revolutionens (med stort ”R”) 

betydelse som det grundläggande ögonblicket i övergången från ett samhälle 

till ett annat, och på den illusoriska förhoppningen om en enhetlig och 

homogen kollektiv vilja som skulle onödiggöra den politiska instansen.54 

När Kiros och Mulinari i debatten anförde att man som progressivt sinnad borde ställa sig 

bakom den kamp och det motstånd som de facto förs i samhället idag så säger de på samma 

gång att det historiska subjektet är en kostym som i första rummet är en självpåtagen sådan. Att 

de som redan söker förändra historiens och samhällets riktning faktiskt är de som kommer att 

göra det. Ett argument som i sig självt förvisso är svårt att värja sig mot. I synnerhet med tanke 

på den svårighet som ligger inbyggt i utvecklandet av det marxistiska klassmedvetandet. 

Samtidigt har jag redan poängterat att ett lyckosamt antikapitalistiskt motstånd inte kan drivas 

utan en förankring i arbetarklassen. Där den marxistiska positionen tycks lägga allt för stor tillit 

på den materiella och objektiva samhällspositionens inneboende revolutionära kraft så menar 

jag att den identitetspolitiska rörelsen faller över kanten åt andra hållet. 

I det grundläggande teoretiska antagandet ligger det ett avståndstagande från hela 

idén om ett historiskt subjekt. Om motståndets kostym är en självpåtagen dress så kan det bara 

betyda att vem som helst, hur som helst kan göra anspråk på den, detta alldeles oavsett vilken 

roll man spelar i den ekonomiska strukturen. Detta menar jag öppnar fältet för det som Žižek 

kallar “liberala kommunister”, kapitalister som ”tvättar” sin exploatering av arbetarklassen 

genom filantropiskt arbete.55 Inte desto mindre så för den identitetspolitiska rörelsen fram 

relevanta poänger i sin kritik mot marxismen och den liberala feminismen, och jag menar att 

den tar sin början i en teoretisk vändning, i det följande representerad av Ernest Laclau och 

Chantal Mouffe. 

Det inledande citatet illustrerar här denna vändning som jag menar möjliggjorde 

vänsterns omfamnande av identitetspolitiken, eller det slutgiltiga brottet med ”modernismens 

marxism” och därmed också Kiros och Mulinaris positioner. Detta brott kan härledas till Laclau 

och Mouffes magnum opus Hegemonin och den socialistiska strategin. Däri utarbetas deras så 

kallade diskursteori vilken ligger till grund för det jag kommit att kalla för ”dekonstruktionen 

                                                           
54 Ernesto Laclau & Chantal Mouffe, Hegemonin och den socialistiska strategin. Göteborg/Stockholm 2008, s. 

37. 
55 Slavoj Žižek, Violence, London 2008, s. 19. 
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av det historiska subjektet”. De attackerar en av den ortodoxa marxismens själva grundvalar, 

den om arbetarklassen som en objektiv samhällsposition och därmed även dess status som det 

historiska subjektet. Istället framför de, i linje med en socialkonstruktivistisk sociologi, tanken 

på samhället som en diskursiv organisation.56 Härmed vill jag även mena att de upplöser 

distinktionen bas/överbyggnad fullständigt. Förvisso är diskursteorin inte frågan om en 

extremidealism som gör gällande att ingenting existerar utanför den mänskliga tanken. Den 

materiella verkligheten existerar, produktivkrafterna existerar. Men hur detta uppfattas är 

avhängigt den diskursiva strukturens sammansättning.57 De kulturella fenomenen blir 

fullständigt determinerande då ingenting kan uppfattas utanför den diskursiva delen av 

verkligheten kort sagt. Då kan man heller inte tala om objektiva materialiteter, åtminstone inte 

några som spelar någon roll då dessa blir onåbara för analys oavsett dessas materiella status.  

Utifrån detta synsätt kan inte förståelsen av klasserna vara en sådan som håller 

dem som objektiva samhällspositioner och utifrån det analyserar samhället. Laclau och Mouffe 

berövar därmed arbetarklassen sin priviligierade status inom kapitalismen. I sanning så berövar 

de hela verkligheten på idén om en revolution och med denna ett revolutionärt subjekt som 

sådant, något som de poetiskt benämner ”jakobinsk fantasi”.58 Förvisso menar dom inte att 

antikapitalismen som sådan är en aktörsbefriad sysselsättning. Men vem eller vilka det är som 

står för vilket slags motstånd kan aldrig vara historiskt givet, det historiska subjektet är i 

sammanhanget en historiskt tom position.59 Därmed klipper de även nödvändighetens band 

mellan socialismen och arbetarklassens intressen och försvarar detta med en kritik mot 

marxismens uppfattning om arbetskraften som en vara. De menar att detta synsätt är en fiktion 

varpå denna felaktiga nödvändighet är grundad. De menar att en dylik reduktion av konflikten 

arbete och kapital missar det faktum att kapitalisten måste få en arbetare att utföra arbetet, 

handlingen arbete helt enkelt. Därmed går stora stycken av den politiska konflikten den 

ortodoxa marxismen förbi och kampen arbete/kapital reduceras till dess ekonomiska 

determinism.60 De hänvisar i sin tur till Gramscis hegemonibegrepp (med vissa modifikationer) 

för att flytta den politiska konflikten från att vara centraliserad kring produktionen till att handla 

om antagonistiska politiska artikulationer. Dessa artikulationer kan i teorin ta sig vilka uttryck 

som helst. Med en sådan förflyttning förändras oundvikligen bilden av vad som är 

vänsterpolitik. Den kan utifrån ett dylikt perspektiv fyllas med vilket innehåll som helst. Det är 

                                                           
56 Laclau & Mouffe, s. 159. 
57 Ibid. s. 161f. 
58 Ibid. s. 37. 
59 Ibid. s. 137f. 
60 Ibid. s. 129. 
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just det här perspektivet som Björk kritiserar när hon betonar den skillnad hon uppfattar i synen 

på vänsterpolitik mellan hennes position och den identitetspolitiska rörelsen. Likaledes är det 

detta som Kiros försvarar i polemiken de två emellan. 

Laclau och Mouffes egna begrepp för progressiv vänsterpolitik benämns som 

”radikal demokrati”. Definierat som en expandering av den liberala demokratin i det närmaste: 

”Vänsterns uppgift är således inte att tillbakavisa den liberaldemokratiska ideologin utan 

tvärtom att fördjupa och utvidga den i riktning mot en radikal och pluralistisk demokrati”.61 De 

tar sin tilltro på revolutionen som intet mer än en fantasi på allvar, det är uppenbart. En kritik 

som jag menar är obefogad, eller åtminstone inte behöver utmynna i reformism. Revolutionen 

är ett fenomen höljt i dunkel, den får sina karaktärsdrag efter de förutsättningar som råder i dess 

själva moment. Att kalla den för en jakobinsk fantasi är att gå i sin egen fälla och förfalla i en 

essentialistisk beskrivning av ett till hela sin uppenbarelse kontingent fenomen. Att landa i en 

kritik utifrån den propagandistiskt beskrivna revolutionen i manifestet är att inte ta 

historiematerialismen på allvar. Men detta är inte deras största problem, och inte heller något 

centralt tema för mig att förhålla mig till. Den radikala demokratin syftar helt enkelt till att 

demokratisera den radikala politiska processen och därmed öppna möjligheten för att inkludera 

vem som helst i den politiska rörelsen, om de så må vara socialliberaler eller fackliga aktivister. 

Jag hävdar att denna postmarxistiska vändning har sina fördelar, men problemen 

först. Den största, vad mig anbelangar är dess underkännande av klasskampen som den centrala 

konflikten i en antikapitalistisk praktik. Deras ståndpunkt i frågan är en smula underlig vill jag 

mena, speciellt i refererandet till frågan om varan. Varför skulle ett underteoretiserande av 

överbyggnadens politiska påverkan underkänna arbetskraftens varukaraktär? Det är förvisso 

sant att det krävs fler faktorer för att hålla kapitalets hjul i rullning än de krasst ekonomiska, 

men att arbetet därför skulle förlora sin priviligierade status är ingenting jag kan hålla med om, 

eller något som de för i någon övertygande bevisning. Exploateringen av arbetarklassen är 

likväl det som är nödvändigt för kapitalets tillväxt och reproduktion, utan det inget mervärde 

och utan mervärde ingen kapitalism. I den här frågan bidrar Laclau och Mouffe mycket lite till 

en potentiellt lyckosam antikapitalistisk kamp. Samma sak gäller deras ovilja till att ta avstånd 

från den liberaldemokratiska ideologin. Bortsett deras antirevolutionära hållning så framstår 

deras önskan till en utvidgad liberal demokrati som radikal socialdemokrati, varken mer eller 

mindre. En medicin som ur ett antikapitalistiskt perspektiv inte gör susen för att uttrycka sig 

milt.  
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Dock har det ju visat sig att det finns tydliga tecken på politisk framgång med en 

dylik metodik. Som Ben Pitcher diskuterade i sin artikel, flertalet av de diskursiva kraven på 

demokrati är uppfyllda. Ingen politisk rörelse kan överleva som öppet rasistisk, men rasistisk 

praktik är fullt möjlig att utföra under förment falsk flagg.62 Kapitalismen, genom den 

liberaldemokratiska ideologin, har uppenbarligen varit fullt kapabel till att internalisera många 

av de radikala kraven, åtminstone i en diskursiv mening. Samtidigt finns det inga direkta tecken 

på att kapitalismen vacklar inför åsynen av denna ”nya radikalitet”. Precis som Pitcher avslutar 

med så återstår ännu problemet, men framgångarna är inte att rynka på näsan åt. Vänsterns 

uppgift kan inte vara att förkasta denna framgång, utan att arbeta med detta och söka vägar för 

att driva denna hegemoni längre än de liberaldemokratiska gränserna. Pitcher förkastar förvisso 

tanken på vad han kallar för ”nostalgisk upphängning vid tanken på ett radikalt subjekt” men 

levererar heller inget metodologiskt alternativ.63 Jag tror förvisso att metodologin skall sökas i 

fenomenet subjektet, dock befriat ifrån nostalgi. Klart är att vi måste ge Mulinari och Kiros rätt 

i deras hävdande av identitetspolitiken som ett ”överlevandets motstånd”, det är en lyckosam 

politik i frågan om att försöka göra samhället till en drägligare plats att befinna sig i för icke-

normativa identiteter, även om det finns många framsteg kvar att vinna. Dock tycks det mig, i 

linje med Pitcher, som om att detta motstånd inte är kapabelt att smida de verktyg som behövs 

för att montera ner härskarens hus. 

Denna politiks relativa framgång korrelerar väl med det jag menar är Laclau och 

Mouffes främsta teoretiska poäng. Deras diskursiva hållning öppnar utan tvekan det sociala 

fältet för tämligen avancerad kritik. Även om man inte går med på grundpremissen att samhället 

är alltigenom kontingent så är det likväl sant att det är endast genom verklighetens diskursiva 

uttrycksformer som man kan analysera densamma. Det möjliggör konstruktionen av allianser 

mellan vitt skilda undertryckta subjekt. Allianser som Laclau och Mouffe kallar 

ekvivalenskedjor. Dessa kedjors själva kärna är att de är allianser mellan olikheter, om inte vore 

det bara att tala om en identifiering.64 Om man betraktar samhälleliga grupper som saknande 

objektiva intressen grundade i deras materiella varande kan man således bygga gemenskap 

baserad på olikheter. Detta är i grund och botten en demokratisering, eller en politisering av 

varje instans i det sociala. Ett erkännande av att det finns potentiella konflikter mellan varje 

samhällsdel, mellan varje individ egentligen. Det progressiva motstånd som finns i samhället 

måste således hitta beröringspunkter och dialektiskt utarbeta en politik för att stärka och skänka 
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riktning åt den potentiellt brokiga alliansen. Visst är det ett utökande och ett fördjupande av den 

demokratiska modellen in i varje enskilt kampmoment, men det innebär också ett teoretiskt 

bekymmer. Här saknas den självklara riktning som en politik baserad i klassintressen erbjuder. 

Metodiken låter rätt och riktig men utifrån mitt perspektiv så måste denna kunna kombineras 

med idén om arbetarklassen som ett priviligierat subjekt för att den skall kunna leda till verklig 

framgång. Jag menar att man, för att kunna organisera ett sant demokratiskt och klassmässigt 

motstånd mot kapitalet, måste tillåta att arbetarklassen har en priviligierad position. Detta 

privilegium menar jag emanerar från den exploaterande relationen mellan arbete och kapital 

snarare än den materiella basens determinerande funktioner. Men detta kan även vara 

kompatibelt med en mer diskursteoretisk ansats. Om nu relationen mellan arbete och kapital är 

av kontingent karaktär så måste vänstern ändå agera som om det är fullt möjligt att förstå och 

analysera klassernas objektiva egenskaper och intressen. Det materiella är ju i allra högsta grad 

existerande, även från den diskursteoretiska horisonten. Trots vetenskapen och politikens 

begränsning till det diskursiva varandet så behöver vi lita på teoretiserandet av det materiella. 

Vi kan inte tänka bort konflikten men vi kan tänka fram den. Jag menar i linje med den franske 

filosofen Georges Sorel att vi inte bör haka upp oss på frågan om huruvida klassens privilegium 

är sant eller inte, vi bör snarare fokusera på de praktiska effekter som ett sådant 

ställningstagande inbegriper.65 Det objektivt materiella existerar, åtminstone måste vi agera 

som om det gjorde det, det vill jag mena är själva förutsättningen för att kunna formulera 

revolutionära alternativ. Annars tvingas vi hantera socialliberaler och Bill Gates som politiskt 

allierade, och det är dem inte. 

FOUCAULT & INTERSEKTIONALITET 

Intersektionalitetsperspektivet är en metodik för maktanalys som jag menar är i det närmaste 

designad för att lokalisera de radikala subjekt som borde ingå i dessa ekvivalenskedjornas 

allianser. Den kanske viktigaste teoretiska utgångspunkten för detta perspektiv är att 

maktanalyser inte är möjliga att reducera till att handla om en social kategori, vare sig denna 

kategori är klasstillhörighet, kön eller etnicitet.66 Tvärtom, i linje med Michel Foucault så håller 

det intersektionella perspektivet makten som något överallt existerande och ifrån alla håll 

ständigt emanerande.67 Därmed förkastar intersektionalitetens förespråkare (här främst 

                                                           
65 Georges Sorel, Reflections on violence, Cambridge 1999, s. 118. Sorel själv var, innan han förföll in i fascism, 

syndikalist och höll generalstrejken som det mytiska moment som skulle hållas levande oavsett dess koppling till 

idén om sanning. 
66 Paulina de los Reyes & Diana Mulinari, Intersektionalitet, Lund 2005, s. 14. 
67 Michel Foucault, Sexualitetens historia. Band 1 Viljan att veta, Göteborg 2002, s. 103. 
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representerade av Paulina de los Reyes och Diana Mulinari) den marxistiska maktsynen och 

vill inte ”[…]förfalla i en ontologisk rangordning om ojämlikhetens primat”.68 En dylik hierarki 

menar dom innebär en endimensionell syn på makt förstått ifrån en normativ position där det 

redan innan analysen är förutbestämt vilken maktrelation som är viktigast och vilka som är 

mindre viktiga. Vidare så menar de att analysen av samhället som bestående av motsatspar 

(arbete/kapital, man/kvinna o s v) är en essentialistisk föreställning som inte är kapabel att 

beskriva den maktprocess som ligger till grund för dessa.69 Dessa identitetskategorier förstås 

inte som distinkta och särskilda fenomen utan som något som först aktiveras i förhållande till 

och genom varandra.70 Fokus, åtminstone i Mulinaris och de los Reyes intersektionalitet, ligger 

snarast på hur makten utövas. Hur makten konstitueras av och konstituerar samhället och dess 

subjekt i en simultan rörelse. I det sammanhanget blir påtvingade grupptillhörigheter en negativ 

maktutövning som utesluter stora stycken av det enskilda gruppmedlemmarnas erfarenheter. 

Mulinari och de los Reyes kritiserar implicit marxismen och explicit den tidigare feministiska 

skolan för essentialism. De traditionerna håller som bekant klass respektive kön som de centrala 

kategorierna varifrån makt utövas och på vilka makt utövas. Mulinari och de los Reyes skriver: 

”Vi ser därför intersektionalitet som ett alternativ till den genusvetenskap som hittills 

konstruerar kön utan att ta hänsyn till den ojämlikhet som grundas på föreställningar om ’ras’, 

klasstillhörighet och nationella gränser”.71 Kön är således ett alldeles för abstrakt begrepp för 

att kunna plocka upp identitetskonstruktionens specifika former. Exakt samma mening kan 

skrivas om klass. 

 I detta ekar Foucaults beskrivning av maktens kännetecken. Makten som sådan är 

immanent i varje enskild relation och producerar i utövandet, och i motståndet (finns överallt 

där makten finns) mot det utövandet, samhället och subjekten.72 Häri ligger en av Foucaults 

verkligt fördelaktiga iakttagelser. Att makten är en produktiv kraft som inte bara förtrycker och 

utesluter, makten har en positiv, skapande funktion.73 Här går han hand i hand med Laclau och 

Mouffe och fråntar arbetarklassen sin position som motståndets primus motor. Makten som 

emanerar från kapitalet och dess institutioner kan (och måste) mötas i varje enskild sfär av 

samhället där den ena arenan omöjligt kan hållas som viktigare än den andra. Mulinari och de 

los Reyes formulerar den centrala frågan för det intersektionellt politiska projektet: ”Hur är det 

                                                           
68 de los Reyes & Mulinari, s. 11. 
69 Ibid. s. 90. 
70 Anne McClintock, Imperial leather. Race, gender and sexuality in the colonial contest, New York 1995, s. 4f. 
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72 Focault, 2002, s. 104f. 
73 Michel Foucault, Övervakning och straff, Lund 2003, s. 195. 
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möjligt att skapa en berättelse om makt och ojämlikhet som inte är förtryckande och 

stigmatiserande?”.74 Svaret på den frågan kräver den foucauldianska möjligheten i motståndet 

och Laclau och Mouffes radikala allianser. De menar att den intersektionella maktanalysens 

fokus måste ligga på den samhälleligt institutionella nivån, snarare än på abstrakta 

samhällsgruppers. Detta för att kunna utarbeta det historiskt specifika i den enskildes 

undertryckta situation. I dialektiken mellan den enskildas situation och den institutionella 

maktutövning som denne utsätts för hittar man således den rätta skärningspunkten för att förstå 

makten och därmed möjligheten för motstånd. Att inte lyfta den enskildes specifika erfarenheter 

skall enligt författarna ”[…]hindra formuleringen av kollektiva strategier mot makten”.75 Något 

som är målet med politiken naturligtvis. Jag menar att ”individualisera mera” blir den politiska 

kontentan av det hela.  

För att förstå maktutövningens specifika former och varje individs egna 

erfarenheter av förtrycket måste fler faktorer tas med i beräkningen än bara klass eller kön eller 

för den delen etnicitet. Det är i skärningspunkterna mellan olika identitetskategorier som vi 

hittar subjekten. Utgångspunkten för analysen ligger således i subjektens historiskt specifika 

position.76 Judith Kiros ord om ett begripliggörande av systemets förtryckande strukturer 

utifrån de undertrycktas horisont ekar här bekant. Likaså ekvivalenskedjornas logik, att 

identifiera vilka som är utsatta för förtryck och utarbeta politiska allianser dessa subjekt 

emellan. En rätt sympatisk inställning när det sammanfattas på det viset.  

Men huruvida det är en lyckosam väg för en antikapitalism är en annan fråga. Det 

vore heller inte förment att, likt Nina Björk, ställa frågan om detta överhuvudtaget är 

vänsterpolitik. Klart är att Foucaults insikter om makten är till stora stycken både viktiga och 

bra, men jag kommer att återkomma till problemen i kapitel fyra. Intersektionalitetsperspektivet 

är ett utmärkt analytiskt verktyg för att förstå hur maktstrukturer samverkar och hur subjekten 

blir till i dessas skärningspunkter. Att identitetskategorier är komplicerade processer där 

subjekten blir till i en korsväg av allehanda maktrelationer är ingenting att säga särskilt mycket 

om. Varje individ är en produkt av sin egen historiskt specifika tillvaro och genom en 

intersektionell analys så ges också möjligheten att upptäcka dessa. Men en effektiv strävan mot 

socialism kan det knappast kallas. Detta är ju även Kiros inne på, identitetspolitik måste föras 

med en socialistisk profil. Jag menar att man då börjar i fel ände, om man lokaliserar potentiella 

allianser i undertryckta grupperingar som inte är det minsta intresserad av att föra kamp med 

                                                           
74 de los Reyes & Mulinari, s. 128f 
75 Ibid. 
76 Ibid. s. 129. 



34 

 

en antikapitalistisk profil, vad leder då detta till? Att demonstrera tillsammans mot rasism och 

sexism, gott så, men det är en högst begränsad radikalitet i den rörelsen. Om man utesluter 

allianser som inte är socialistiska så är det inget annat än gammal hederlig socialistisk politik. 

Om syftet är, och det är det, att konstruera en vänsterpolitisk rörelse kapabel att utmana 

kapitalismen som ekonomiskt och politiskt system måste den grundas i arbetarklassen.  

Att i en samhällsvetenskaplig analys välja vilka maktrelationer som är viktigast 

för just den analysen menar jag inte är något underligt förfarande. Vad har vi teorier till om vi 

inte skall lita på dem? Naturligtvis innebär det att man intar en normativ position, men det är 

väl själva poängen med en politisk artikulation. Och det finns ingen poäng för en vänsterrörelse 

att internalisera kamper som inte syftar till samma mål som denna. Därmed inte sagt att en kamp 

mot heteronormen inte är en progressiv kamp, men jag håller med Nancy Fraser i att det är en 

klassöverskridande kamp och därmed inte möjlig att grunda antikapitalism på.77 Den 

intersektionella rörelsens svar till Fraser är en hänvisning till Judith Butler där hon menar att en 

sådan uppdelning mellan ekonomiska och kulturella kamper tenderar att brännmärka (i vårt 

sammanhang) den identitetspolitiska rörelsen som partikularistisk.78 En kritik som är svår att 

förstå när problemet snarare är det motsatta. Det är en så pass demokratisk och inkluderande 

teori och rörelse att den saknar riktning. Däremot så finns det mycket potential i frågan om att 

utarbeta ett revolutionärt medvetande med en utvidgad maktanalys, precis som med 

diskursteorins öppnande av det sociala så levererar intersektionalitetsanalysen verktyg för att 

kunna skänka teoretisk tyngd till subjektets självmedvetande som inte är avhängig den objektiva 

samhällspositionens påstått inbyggda processer. 

ARBETARKLASSEN EMPIRI VS. TEORI 

Den teoretiska vändningen och den nya maktanalysens försök att dekonstruera subjektet är en 

väg att vandra i sin kritik mot subjektet. En annan med många beröringspunkter både till 

marxismen och dekonstruktionen av subjektet har en rätt vass udd riktad mot den marxistiska 

synen på klassernas empiriska sammansättning, eller brist därpå i det närmaste. Jag berörde 

detta kort i kapitel två. Den feministiska kritiken mot just denna punkt är förtjänstfullt 

sammanfattad i Joan Ackers Class questions feminist answers. Ett grundfundament i kritiken 

är att den marxistiska synen på klass är en vit och manlig syn. En syn i vilken de ”vita männens 

                                                           
77 Nancy Fraser, “From redistribution to recognition? Dilemmas of justice in a ‘post-socialist’ age”, New left 

review, 1995: 212, Hämtad från: https://newleftreview-org.ludwig.lub.lu.se/I/212/nancy-fraser-from-

redistribution-to-recognition-dilemmas-of-justice-in-a-post-socialist-age 2016-04-22. 
78 Judith Butler, “Merely cultural”, Social text, 1997: 52/53, s. 265, Hämtad från: 

http://www.jstor.org.ludwig.lub.lu.se/stable/466744 2016-04-22. 
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ekonomiska erfarenheter” diskuterades med betydligt större frenesi än kvinnornas eller 

rasifierades dito.79 Därmed osynliggjordes också stora arbetargruppers erfarenheter och 

självmedvetande i den marxistiska teoritraditionen. Genom att betrakta klass som en process, 

något som görs, snarare än ett ”tillstånd som är”, så öppnar Acker fenomenet för att fyllas med 

ett ständigt förändringsbart innehåll.80 Hon ser klass som ett alltigenom genuskodat och 

rasifierat fenomen och ger därmed sig själv möjligheten att betrakta klass som ett mer 

komplicerat begrepp än vad de tidiga marxisterna gjorde.81  

Robert Connell (numera Raewyn) förklarar fenomenet med strålande pedagogik: 

”An employee entering a firm is given job X if a woman, job Y if a man”.82 Ett lika rimligt 

tillägg är att samma fenomen råder när man byter ut kvinnan och mannen i exemplet mot en 

rasifierad kontra icke-rasifierad. Detta förändrar förvisso inte det faktum att exploateringen av 

arbetet som utförs är teoretiskt lika oavsett om du arbetar inom kvinno- eller mansdominerande 

yrken. Men de förutsättningar under vilka arbetarklassen lever och som skänker den dess 

erfarenheter, av både arbete och kapital, kommer inte att vara lika mellan de olika demografiska 

grupperingarna i ett samhälle. När, enligt Mulinari och Neergard, närmare två tredjedelar av 

Sveriges kvinnor och tre fjärdedelar av utlandsfödda tillhör arbetarklassen (2004) så blir 

diskrepansen mellan en teori baserad på vita mäns erfarenheter och verkligheten ett verkligt 

problem.83 

 Connell och i förlängningen även Acker argumenterar för att kapitalismen i sin 

kärna, i sin organisering av produktionen, är genuskodad och rasifierad. Där den tidiga 

marxistiska analysen har stannat vid att produktionen är uppdelad och definierad enligt 

klassrelationerna, söker denna kritik ta analysen ett steg längre.84 I och med att organiseringen 

av produktionen ses som genuskodad och rasifierad så ger Acker och Connell oss möjligheten 

att lösa problemet med de tomma klasspositionerna. En fråga som den tidigaste marxismen och 

dess omedelbara efterföljare inte lyckades hantera med någon större framgång. Den 

reproduktiva processen, som historiskt sett har dominerats av kvinnors arbete, ses helt sonika 

som en lika vital del av kapitalismens reproduktion av sig självt som det produktiva arbetet. 

                                                           
79 Joan Acker, Class questions feminist answers, Lanham 2006, s. 1. Acker använder sig av begreppen gender 

och race. Begrepp som inte låter sig översättas med någon lätthet. I min text använder jag kön/genus i betydelsen 

gender. Istället för race använder jag mig av etnicitet för att undvika ett alltför essentialistiskt språkbruk. Detta 

fullt medveten om att man diskutera distinktioner däremellan. 
80 Ibid. s. 5. 
81 Ibid. s. 45. Genuskodad i original gendered. En lämpligare översättning tycks inte finnas. Rasifierad definieras 

efter Mulinari & Neergard, 2004, s. 19.  
82 Robert W. Connell, Gender and power. Society, the person and sexual politics, Cambridge 1987, s. 99.  
83 Diana Mulinari & Anders Neergard, Den nya svenska arbetarklassen, Umeå 2004, s. 28. 
84 Connell, s. 103. 
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Uppdelningen mellan de två samhälleliga sfärerna menar Connell är en produkt av 

kapitalismen. De patriarkala och rasistiska strukturerna är inte bara ett tillägg till eller en 

produkt av den klassinterna stratifieringar. Det är en, i Ackers och Connells ögon, lika central 

del av kapitalets överlevnad som exploateringen av arbetarklassen. Borgerligheten är, likt alla 

andra klasser, även den genuskodad och rasifierad. De stora stålarna hamnar i vita mäns fickor 

för att tala i tydliga termer.85  

Detta skänker kapitalismens ackumulationsprocess, exploateringen kort sagt, inte 

bara klassmässiga utan även genusmässiga och rasifierade egenskaper.86 Exploateringens 

riktning går från kvinna/icke-vit till man/vit, för att ställa upp det schematiskt, vilket i 

förlängningen även måste påverka klasskampens struktur. Stratifieringen, skillnaden i lön, 

arbetsuppgifter, status med mera, inom arbetarklassen är således klart kopplade till frågor om 

kön och etnicitet och är inte bara en produkt av konkurrenssituationen inom den ”tomma 

klassen”. Denna brist inom marxismen gör den både teoretiskt och praktisk blind för dessa 

stratifieringars karaktärsdrag, som i sig måste bidra till svårigheten att utarbeta ett gemensamt 

medvetande för klassen som sådan. Den materiella positionen är inte nog, den dialektiska 

rörelsen mellan basen och överbyggnaden måste tas på allvar. Acker är tydlig, historien och det 

sociala skapas i och av all mänsklig aktivitet. Den kulturella inte minst. Förvisso under 

förutsättningar de inte själva valt men som de alltid söker att förändra på det ena eller andra 

sättet. Dessa förändringsförsök kommer således att ta sig annorlunda uttryck baserat på vilka 

sociala sammanhang de utförs i. Sammanhang som alltid är historisk lokaliserade och specifika 

för ett bestämt tillfälle.87 Därför spelar klassens sammansättning roll, kanske inte så mycket för 

att fullständigt underkänna den marxistiska klassteorin, som för att kunna konstruera ett 

trovärdigt antikapitalistiskt motstånd från densamma. 

Argumentationen är mycket övertygande, i synnerhet eftersom Acker inte faller 

för att söka efter de ”mest” förtryckta subjekten, utan håller fokus på vilka processer som är de 

centrala för att upprätthålla kapitalismen. Där följer hon samma argumentation som Nancy 

Fraser och landar i klass, kön och etnicitet.88 I detta kan jag inget annat än att hålla med, 

samtidigt som jag vill kasta in den för mig nödvändiga brasklappen att det finns väsentliga 

skillnader mellan de tre. Jag tror att Acker gör ett misstag när klass enbart ses som en 

processuell skapelse. Exploateringen av arbete är ekonomiskt materiell i sitt fundament, om än 

                                                           
85 Connell, s. 104. 
86 Acker, s. 99. 
87 Ibid. s. 46. 
88 Ibid. s. 7; Fraser, 1995. 
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att det finns skillnader mellan vissa grupper inom klassen. Men exploateringen, som är 

centralnerven i kapitalismen, sker på basis av ens position inom produktionen. En position som 

i teorin måste förekomma genuskodning och rasifiering. Det ”extra” förtryck och den ”extra” 

stigmatisering som kvinnor och rasifierade utsätts för är förvisso materiella praktiker 

(sexismen, rasismen) men de saknar självklara materiella subjekt. Teoretiskt sett kan vi låta 

genus och etnicitet vara helt socialt konstruerade. Men inte klassamhället, för motståndets skull 

kräver klassen en materiell grund. Genus och etnicitet är intrikata processer för att upprätthålla 

kapitalet men enbart genom en samkörning med klassprocessen. Ja, klasserna är genuskodade 

och rasifierade, ja kapitalet är vitt och manligt och arbetarklassen svart och kvinnlig. Men den 

dubbla exploateringen av kvinnorna och de rasifierade är avhängigt deras klasstillhörighet. Fler 

kvinnliga och/eller rasifierade kapitalister är inte ett framsteg det är bara en estetisk förändring. 

MOTSTÅNDET 

Det kanske inte behöver nämnas men det kommunistiska partiet tycks inte vara den 

motståndsform som hålls högst i rang inom den identitetspolitiska rörelsen. Inte enbart baserat 

i kritiken mot marxismen och leninismen som manliga och eurocentriska, utan även för den 

elitistiska tradition som ett självpåtaget avantgarde oundvikligen befinner sig inom. Även den 

feminism som drev den hårdaste kritiken mot den tidiga marxismen får sin släng av slevarna 

ifrån den teoretiska och politiska rörelse som har de kanske allra tydligaste kopplingarna till 

den identitetspolitiska rörelsen, den postkoloniala. 

Jag vill mena att mycket av det som här har blivit benämnt som överlevandets 

motstånd går att härleda till Judith Butler och hennes teori om performativitet. Hon menar att 

det är mänskliga, vardagliga handlingar som skapar och upprätthåller normativa processer. När 

man språkligt benämner förment manliga fenomen som manliga, det är också då som dessa 

föreställningar kommer till liv och blir sociala sanningar.89 Men en dylik subjektifiering är dock 

aldrig total, och Butler menar att det är här utrymmet för motståndet finns. Subjekten är aldrig 

spegelbilder av vare sig materiella förutsättningar eller semantiska uttryck. Tack vare 

diskrepansens mellan subjekt och subjektifiering finns det luckor i vilka det går att göra 

motstånd mot dessa externa processer.90 Butlers motstånd är performativt, om normen ”gör oss” 

kan vi också göra om normen, detta genom att agera normbrytande.  Teoretiskt sett kan således 

vilka handlingar som helst ses som motstånd mot normen, helt beroende på kontext naturligtvis. 

Samhället gör sociala identitetskategorier snarare än att subjekten ”är” dem. På basis av det är 
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Butler likaledes kritisk mot idén om ett universellt kvinnobegrepp (likväl som ett klassens dito) 

och ser således stora problem med att bygga en gemenskap på objektiva och allmängiltiga 

attribut.91  

Butler är sannerligen inte ensam om detta. I den korta, men polemiska och 

kärnfulla texten Härskarens verktyg kommer aldrig montera ner härskarens hus presenterar 

poeten och aktivisten Audre Lorde ett motståndets metodik som vida skiljer sig från den som 

förfäktades av Lenin med anhang. I linje med Laclau och Mouffes radikala demokrati menar 

hon att vägen till ett effektivt motstånd innebär att bejaka skillnader i erfarenheter och utnyttja 

dessas kreativa potential.92 Vidare beskyller hon (den vita och västerländska) feminismen för 

akademisk arrogans i utarbetandet av feministisk teori utan att ta dessa skillnadens aspekter i 

åtanke. Andra talar om ”feministisk imperialism” när denna söker att hegemonisera sig som 

den enda legitima teoritraditionen baserad på likhet i genus.93 Med liknande argumentation som 

Acker och Connell i förhållande till marxismen och dess klassuppfattning menar Lorde med 

flera att denna epistemologiska förändring av den feministiska teorin måste förändra dessa 

teorier i grunden. En epistemologisk revolution om man så vill.94 Chandra Talpade Mohanty 

konstruerar sin teori om globalt motstånd genom att poängtera att ett sådant måste vara baserat 

i just dessa, de undertrycktas erfarenheter. Varje kampmoment i en global antikapitalism har 

sina egna förutsättningar och motståndsstrategier måste byggas där utefter, står man i granris är 

det rekommendabelt att börja med det. Mohanty agerar i samma dekonstruerande tradition som 

övriga teoretiker i detta kapitel. Ett letande efter ett enhetligt subjekt är i hennes värld ett slöseri 

på tid. 95 Mohantys lösning på problemet är att betrakta moståndets möjligheter utefter likhet i 

politisk opposition. Den solidaritetskedja som är kapabel att knyta samman subjekt med 

fundamentalt olika förutsättningar är trots allt byggd av en viss likhet: ”Det är följaktligen den 

gemensamma kontexten av att befinna sig i kamp mot specifika exploaterande strukturer och 

system som möjliggör våra politiska allianser”.96 Det är en intressant lösning på ett svårlösligt 

problem.  

                                                           
91 Judith Butler, Gender trouble, New York/London 1990, s. 3ff. 
92 Audre Lorde, , ”Härskarens verktyg kommer aldrig att montera ned härskarens hus”, i Postkolonial feminism 

1, red. Paulina de los Reyes, Hägersten 2011, s. 246. 
93 Valerie Amos & Pratibha Parmar, ”Att utmana den imperialistiska feminismen”, i Postkolonial feminism 1, 

red. Paulina de los Reyes, Hägersten 2011, s. 53. 
94 Paulina de los Reyes, “Inledning”, I Postkolonial feminism 1, red. Paulina de los Reyes, Hägersten 2011, s. 

238. 
95 Chandra Talpade Mohanty, Feminism utan gränser. Avkoloniserad teori, praktiserad solidaritet, Hägersten 

2003, s. 62. 
96 Ibid. s. 65. 
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Det är svårt att inte sympatisera med kritiken från dessa teoretiker. Nog är det 

frågan om ett maktutövande och lika lite som Marx satt i en position där han med någon 

trovärdighet kunde detaljbeskriva erfarenheterna hos de som var fastlåsta i den obetalda 

reproduktiva sfären, lika lite kan den västerländska akademiska feminismen beskriva de 

rasifierade kvinnornas historiespecifika situationer från en von oben-position. Det gör de 

naturligtvis bäst själva. Men problemet är (ännu) i första hand ett klassmässigt sådant. Den 

västerländska feminismen har lika stora problem att beskriva den västerländska kvinnan som 

ett enhetligt subjekt som den ”tredje världens” kvinnor.97 I Beverly Skeggs Att bli respektabel 

visar hon med all önskvärd tydlighet att problemen den teoretiska feminismen har med att 

implementera sin politik i en postkolonial kontext är lika stora när det kommer till att begripa 

sig på den kvinnliga erfarenheten på sin egen bakgård, i ”den egna” arbetarklassen.98 Så snarare 

än att i första rummet vara en eurocentrisk rörelse (även om det naturligtvis är frågan om detta 

också) är akademins problem att den inte skriver sina berättelser med hänsyn till eller särskild 

insikt i samhällets klassmässiga uppdelning. 

Problemet menar jag är att dessa kritiker söker lösningen på fel håll. Vad vi har 

är två sekvenser av kritik som egentligen bygger på samma resonemang. Det är två vågor som 

attackerar föreliggande teoretiska traditioner för att vara allt för abstrakta för att kunna uppfatta 

och ge röst åt olika gruppers erfarenheter. Marxismen tystade kvinnor och rasifierade under 

klassens våta filt. Dess kritiker kvävde de rasifierade kvinnorna enligt samma metodik. Varje 

kritik dekonstruerar i ytterligare ett steg och landar, utdraget till sin spets, i exakt den extrema 

form av individualistiska politik som Linderborg anklagar den identitetspolitiska rörelsen för 

att driva. I slutändan blir varje erfarenhet lika mycket värd i alla sammanhang. I teorin blir då 

byggandet av solidaritetskedjor mellan undertryckta subjekt ett sådant som bara består av en 

lång radda individer utan något givet gemensamt intresse. Jag tror att vi måste vrida om hela 

den kritiska apparaten och närma oss modernismens ”stora berättelser” igen. Åtminstone om vi 

skall kunna formulera ett trovärdigt alternativ till det gigantiska narrativ som är kapitalismen. 

Det är kommande kapitels tematik.  

SAMMANFATTNING 

Inför mitt förslag till syntetisering av positionerna tar jag med mig ett par centrala punkter i 

vilka kritiken mot marxismen har hittat rätt. Först och främst innebär försöket att dekonstruera 

det historiska subjektet den teoretiska möjligheten att släppa stora delar av den ekonomiska 
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determinismen och därmed underlätta byggnationen av ett revolutionärt medvetande. Med den 

vändningen är byggandet av medvetandet inte längre beroende av givna historiska processer 

som aldrig tycks infinna sig. Den intersektionella politiken har den poängen att den 

uppmärksammar oss på att samhället inte är endimensionellt i sina förtryckarstrukturer. Detta 

är dock bara användbart i en vänsterpolitisk kontext om man släpper kravet på absolut 

epistemologisk jämlikhet. En rasifierad, homosexuell kapitalist är i första rummet en kapitalist 

och därmed en del av problemet inte av lösningen. Om man däremot vidhåller 

klasstillhörighetens ontologiska privilegium så kan det ytterligare förstärka den bild av 

arbetarklassen som Acker och Connell förtydligade för oss. Vi vet redan vem som är det 

potentiellt samhällsomvandlande subjektet. Med en bredare empirisk förståelse för klassernas 

sammansättning och en skarpare maktanalys vet vi även vilka som tillhör detta vem. Det med 

hjälp av en effektivare maktanalys ger oss utmärkta teoretiska verktyg för att kunna utarbeta ett 

revolutionärt medvetande för det subjekt vi alltjämt behöver. Vidare finner jag även hopp i 

Mohantys förslag på ”likhet i olikheten” och Butlers performativitet. Det förstnämnda kan 

troligen bidra till att öppna klassen för de subjekt som inte är sådana som jag. Det är trots allt 

Lordes rasifierade arbetarkvinnor som har mest att vinna på en effektiv vänsterpolitik, inte 

aspirerande akademiker till stor del försörjda av staten. Butler ger det faktiskt handlande 

subjektet en liten, men ändock förändrande potential även om jag vill mena att teorin i sig kräver 

en lyft blick för att vara verkligt användbar. 
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KAPITEL 4 – SYNTES 

DEN TEORETISKA ÅTERUPPSTÅNDELSEN 

The isolated forms of resistance only delay the inevitable. Only a broadly 

based revolutionary movement can regain for labour what will otherwise 

almost certainly be lost.99 

För att kunna syntetisera de två teoritraditionerna och samtidigt återupprätta det historiska 

subjektet tycks det mig som om vi behöver hantera fem punkter. För det första behöver vi ett 

subjekt, vi behöver namnge det, fylla det med innehåll. För det andra behöver det, om något 

hopp om en lyckosam antikapitalistisk kamp skall finnas, vara grundat i den arbetande klassens 

objektivt ekonomiska intressen. För det tredje måste vi teoretiskt förstå hur detta subjekt själv 

kan förstå vad det är. För det fjärde behöver vi vara medveten om de interna maktskillnaderna 

inom subjektet och hitta en teoretisk ansats där dessa kan överkommas. Slutligen måste det 

utarbetas en teoretisk yta varpå detta kan projiceras, ett utrymme för syntetiseringen. En sådan 

uppstår, menar jag, i en förändrad syn på fenomenet bas/överbyggnad. Den ortodoxt 

marxistiska synen var alltför statisk och den diskursanalytiska alltför uppluckrande och 

idealistiskt anstruken. Vad som behövs är en gemensam grund på vilken både marxismen och 

kritiken mot den kan mötas och utvecklas. 

En sådan förändring menar jag ger mig möjligheten att anslå den väg som jag 

antydde i slutet av förra kapitlet. Jag ämnar rikta min kraft åt ett håll som går från det lilla till 

det stora, från den konkreta kritik som riktats mot marxismen till en än högre nivå av 

abstraktion. Jag menar att mötet mellan den individualisering som den identitetspolitiska 

rörelsen har gjort till sin och den klassmässiga politik som marxismen så hårt håller på inte skall 

sökas mitt emellan dem. Istället bör man rikta blicken bortom dem och söka efter en lösning 

som tillåter förtryckta subjekt att utan att göra avkall på sitt motstånd inlemmas i det 

antikapitalistiska motståndet. Ett sådant där klassen sätts i förarsätet men utan att köra ifrån 

eller över de övriga. På så vis kan vi kanske plocka upp de isolerade öar av radikalitet som 

existerar i dagens motstånd och rädda det undan historieböckernas marginaler. För det 

ändamålet har jag i första hand vänt mig till Benedict Anderson och hans begrepp den 

föreställda gemenskapen. Det är frågan om att betrakta det antikapitalistiska motståndet som 

en föreställd gemenskap, en sådan som både är och måste byggas. Med ett öppnande av den 

dialektiska korrespondensen mellan det materiella och kulturella i samklang med Foucaults 

produktiva maktbegrepp så har jag de verktyg vi behöver för att åstadkomma den syntetisering 
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som har varit den här uppsatsens mål. Mer om det så småningom, först skall vi stanna till vid 

Fredric Jameson. 

BAS/ÖVERBYGGNAD – DEN JAMESONSKA VÄNDNINGEN 

Jameson förkastar idén om samhällsstrukturen som en vertikal struktur. Idén om ett samhälle 

uppdelat i två hierarkiskt skilda men sammankopplade skikt är en felaktig ståndpunkt. En sådan 

syn på samhället kommer alltid att behöva brottas med spörsmål om kausalitet och frågor om 

den ena eller andra riktningen i det dialektiska förmedlandet är viktigare än den andra. Fokus 

bör snarare ligga på just dialektiken, vilket tillåts om vi betraktar strukturen som en platt sådan. 

Detta skänker samtliga samhällsfenomen två klangbottnar, både en materiell och en 

överbyggnadsmässig.100 Förhållandena i produktionen, eller sättet på vilket ett samhälle 

producerar, blir då större än att bara kretsa kring arbetsmässiga spörsmål. Hela samhället och 

dess fenomen, det som ”förut” befann sig i basen respektive överbyggnaden blir nu 

sammanslaget till ett totalt produktionssätt. Kulturen och dess kamper förstås därmed inte 

längre som en ren effekt av förhållandena i den materiella basen och förståelsen för samhället 

nås genom en analys av förmedlingen mellan dess olika strukturer.101 Här kan vi således närma 

oss Butler och hennes kritik gentemot uppdelningen av materiella och kulturella kamper i och 

med det att samtliga samhälleliga fenomen anses som ständigt tillhörande både och, eller 

åtminstone ständigt i korrespondens med varandra. Det betyder dock inte att man är av nöd 

tvungen att hierarkiskt likställa kamperna, det är ännu beroende på vad det är man bekämpar, 

men det betyder att det oundvikligen finns beröringspunkter kamperna emellan. 

För vårt vidkommande så innebär en dylik position några möjligheter och ett 

problem. Problemet är att man med ett sådant här system löper en risk att deradikalisera teorin 

som sådan. Raymond Williams förtydligar argumentationen och poängterar att den jamesonska 

(och i viss mån althusserianska) förändringen av bas/överbyggnad till en total och platt struktur 

kan leda till en syn på samhället där klassen får en undanskuffad position, en bland många andra 

identitetsbyggande samhällskategorier. Exakt det fenomen som utspelar sig inom diskursteorin 

och i förlängningen den identitetspolitiska rörelsen. För att klassen skall kunna upprätthålla sin 

centrala position som historiens subjekt krävs insikten om att klassamhället består, trots den 

akademiska vändningen, trots att basen förlorar sitt privilegium som determinant. Samhället är 

i alla instanser genomsyrat av den härskande klassens intressen.102 Klassamhället är 
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kapitalismens dominerande struktur och som Acker upplyste oss om, en patriarkal och rasistisk 

sådan. Som vi redan har konstaterat är det denna, den härskande klassens antites som måste 

engageras för att förstå och förändra den sociala tillvaron. Detta görs genom en hänvisning till 

klassernas roll som samhällsbärare. Som Lukács mycket riktigt menade, det är bara från den 

tolkningshorisonten som en analys av samhället teoretiskt sett kan bli total och därmed 

korrekt.103 Detta alldeles oavsett om klasserna är materiellt objektiva eller diskursivt 

konstruerade. 

Det är det här jag menar när jag poängterar min skillnad i perspektiv gentemot 

Filc och Ram. Klassens privilegium är baserat i deras relationella och undertryckta position, 

inte i produktionens determinerande effekt på samhället. Vad gäller möjligheterna för 

fortsättningen av kapitlet är den första och möjligen den största det faktum att vi med den här 

struktureringen kan förklara bristen på revolutionär glöd bland den klass där den bör pyra per 

automatik. Anledningarna är många och kan inte hanteras här och nu, men den teoretiska 

öppningen är där och tillåter oss att ta ett par steg från det ortodoxt marxistiska postulatet. 

Varför söker sig arbetarrörelsen till reaktionära alternativ när deras objektiva samhällsposition 

borde leda dem åt andra hållet? Denna teoretiska förändring tillåter oss att svara på det, vad mer 

är så öppnar det även för en bättre förståelse av den identitetspolitiska rörelsens teoretiska 

fundament. Ett identitetspolitiskt motstånd inom den socialistiska kontexten, som Kiros skriver 

om, är helt klart kompatibelt med en syn på samhället som en alltigenom sammansatt totalitet 

med den borgerliga hegemonin liggandes som en vår filt däröver. Men den tvingar oss också 

att välja och välja bort, att exkludera vilket är ett kraftigt steg iväg ifrån den inkluderande 

berättelsen om makt som Mulinari och de los Reyes filosoferar omkring. En antikapitalistisk 

praktik behöver använda makten, inte låta sig skrämmas av den, något jag skall utveckla i det 

kommande. Nu vill jag mena att min teoretiska yta är presenterad, en sådan där det är möjligt 

att teoretiskt bygga ett socialistiskt och inkluderande motstånd grundat i arbetarklassens 

intressen. 

VEM ÄR SUBJEKTET? 

Arbetarklassen är ännu det korta svaret på frågan, dess befrielse måste som bekant vara dess 

eget verk.104 Den måste åtminstone utgöra en väsentlig del av motståndet. Teorier som sätter 

sitt hopp till andra samhälleliga grupperingar har hittills inte varit lyckosamma och har likaledes 
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saknat den relationella dialektik som ligger till grund för klassen som subjekt. Marcuse och 

studentrörelsen i slutet av sextiotalet är väl det exempel som ligger främst i minnet. I den frågan 

var det otvetydigt så att man lät sig förblindas av frågan om vilka som faktiskt utgjorde den 

radikala rörelsen. Han skriver:  

The search for specific historical agents of revolutionary change in the 

advanced capitalist countries is indeed meaningless. Revolutionary forces 

emerge in the process of change itself; the translation of the potential into the 

actual is the work of political practice.105 

Också Marcuse är skyldig till det många gånger upprepade misstaget att stirra sig blind åt ena 

hållet. Det här är klassromanitikens antites, och vad som behövs är att omvandla klassen till 

den revolutionära kraften. Det måste vara den politiska praktikens själva mål.  

Den feministiska och postkoloniala kritiken mot klassens särställning vill jag 

hålla som lyckosam, men bara till en viss grad. Denna är synen på dess empiriska 

sammansättning. Kanske räcker det på många sätt att som Acker påvisa hur kapitalismen i sitt 

fundament inte bara är klassmässigt organiserad utan även uppbyggd enligt patriarkala och 

rasistiska strukturer för att sluta oss till vilka kamper som behöver samverka i konstruktionen 

av teorin om det nya historiska subjektet. Problemet vad Acker anbelangar är hennes ovilja att 

se klassens befrielse från exploateringen som nyckeln till kapitalismens undergång. I hennes 

sammanfattande kapitel syns den bristen smärtsamt väl då hon listar en rad förslag på 

förbättring av det nuvarande samhällets organisering, och förfaller från sin antikapitalistiska 

hållning till gammal beprövad (och i sammanhanget misslyckad) reformism.106 En kapitalism 

med mänskligt ansikte sammanfattad i punktform. Hon förkastar därmed också tanken på ett 

historiskt subjekt, något som jag menar är ett måste för att lyckas med det socialistiska projektet. 

När Pitcher beskriver den ”nya vänsterns” framgångar efter det radikala subjektets död som en 

positiv hegemoni men som hittills har varit oförmögen att bryta sig ur kapitalismens ramar står 

svaret redan skrivet även om han inte vill se det.107 Utan ett radikalt subjekt grundat i 

klasspolitik har den nya vänstern nått vägs ände. Den politiska riktningen är således redan klar 

och dessutom stora delar av dess innehåll. 

Eftersom det här inte är platsen för en empirisk analys av klassernas 

sammansättning och interna stratifiering blir frågan vilka som utgör subjektet i all väsentlighet 

obesvarad. Men genom att den intersektionella teorin öppnar upp beröringsytor eller så kallade 
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skärningspunkter mellan olika förtrycksformer och klassförtrycket, så finns det genast fler 

ingångar till det antikapitalistiska motståndet. Klass upplevs i förhållande till andra fenomen av 

subjektet och den kopplingen skall inte underskattas.108  Men märk väl, för att den för 

motståndet väsentliga solidariteten skall uppstå och samtidigt vara riktat mot samma politiska 

horisont så är någon punkt i relationen det objektiva klassamhället och kampen mot densamma 

vid skriande behov att uppfyllas. Mulinari har lika rätt när hon och de los Reyes 

uppmärksammar det politiska ställningstagandet som en viktig erfarenhet i identitetsbyggandet 

som hon riskerar att ha fel när hon basunerar ut självsäkra ord om Malmös nya radikalitet.109 

Någras radikala agenda kan mycket väl vara dess tillfälliga demonstrationskamraters själva 

undergång. Distinktionen mellan politiska motståndare är inte bara viktig, utan det är den 

revolutionära politikens själva centrum. Om vänsterpolitikens moraliska hegemoni skall kunna 

etablera sig utanför och bortanför kapitalismens ramar så måste skillnaderna synas. Motståndets 

subjekt måste söka att förtydliga konfliktytorna, öka antagonismen, snarare än att söka allianser 

där inget finns att vinna. Ett upprättande av tydliga ideologiska gränser mellan höger och 

vänster helt enkelt. Om inte annat så är ett tydligt tecken på att en dylik politik är rätt väg att gå 

det faktum att motsatsen, ett överbryggande av distinktionen höger/vänster, har varit på agendan 

hos kapitalismens tillskyndare under många år. Exempelvis har Sydsvenskans borgerliga sänke 

Per T. Ohlsson sökt att objektifiera klassamarbete och en politik bortom partiernas ideologiska 

gränser som ekvivalent till ”ansvarigt” under en längre period.110 

Ett fördjupande av de ideologiska gränserna är ett projekt vars framgång är helt 

beroende av mötet mellan den existerande vänsterrörelsen och det historiska subjektet. Hur 

skall det av Mulinari och Kiros förfäktade överlevandets motstånd bli ekvivalent med 

arbetarklassens dito? Det är frågan jag vänder mig till nu. 

MAKTEN OCH MOTSTÅNDETS MAKT 

Foucaults kritiska projekt går vid första anblick stick i stäv med det som jag har gjort till mitt 

eget. Hans hårda attacker mot universalism och så kallade stora narrativ måste ses som 

grundfundament som möjliggjort mycket av den feministiska och ”dekonstruktiva” kritiken 

mot marxismen, och som i förlängningen har möjliggjort den individualistiska sväng som 
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vänsterpolitiken har gjort under de senaste decennierna.111 Samma stora narrativ som jag söker 

att rädda delar av med hjälp av en ännu större. Men han är användbar, speciellt i frågan om 

makten. Det är dock en fråga som kräver ett specifikt tillägg. Vad som behöver göras är samma 

sak som jag gjort i denna uppsats själva utgångspunkt, man måste positionera sig politiskt. I det 

foucauldianska maktschemat blir relationen arbete/kapital alltid en produkt av kunskap, av 

maktutövande helt enkelt. Marxismens anspråk på att etablera den konflikten som den absolut 

centrala blir samma sak. Ett utövande av makt genom ett försök att etablera viss kunskap som 

sanning. I den rörelsen söker han inte bara att dekonstruera det grundläggande fundamentet i 

marxismen utan jag menar att han också positionerar sig politiskt i ett i det närmaste 

extremindividualistiskt fack. Den marxistiska synen på samhället blir i det foucauldianska 

momentet ett maktagerande i syfte att utarbeta och etablera en sanning, en sådan som är 

förtryckande i sitt fundament. 

 Han har nog rätt i det här, men effekten av detta är oönskad vad mig anbelangar. 

För att undvika att kliva i sin egen fälla och komma ur sitt eget ställningstagande utan att förfalla 

i relativism så krävs det av Foucault en total dekonstruktion av politiken som sådan. Det krävs 

en kritik av sanningen som sådan, vilket han också gör, sanningen är den ultimata politiska 

frågan i hans horisont.112 Jag vill dock mena att en kritik av allting blir till samma sak som en 

kritik av ingenting. Draget till sin spets så hamnar vi i den extremindividualism som jag (och 

Åsa Linderborg) vill försöka att undvika. Libertarianismens motton om total frihet så länge du 

inte skadar någon annan klingar här oroväckande bekant. Ett fullkomligt samhällsfrånvänt 

perspektiv. Det är lätt att uppmärksamma sanningsanspråkens förtryckande karaktär men 

svårare att acceptera det som en oundviklig följd av att ta ställning i konflikten mellan kapital 

och arbete. Politiken, eller för den delen samhällsvetenskapen, är måhända inte ekvivalent med 

sanningen men den är lika med en maktkamp mellan olika grupperingar i syfte att etablera sin 

världsåskådning som den korrekta. En antagonism mellan motstående artikulationer i syfte att 

utarbeta en hegemoni för att tala i diskursteoretiska termer. Klassamhällets dominans påvisar 

att den ena grupperingen är fullt medveten om denna konflikt, att bygga ett motstånd vars syfte 

är att gå den motsatta vägen är att ge upp på förhand. 

 Men Foucault ger oss en möjlighet. I den teoretiska insikten om maktens 

produktivitet ligger även det uppenbara, motståndet är i stånd att kreativt omvandla inte bara 
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sin självbild utan även bilden av dess antagonist och dess produkter. Hegemonin kan aldrig 

etablera sig totalt.113 Det första som gäller är således att skapa en berättelse om samhällelig 

makt vars förtryckande och stigmatiserande är riktat utåt, från gemenskapen mot den politiska 

fienden. Ett alltigenom inkluderande motståndsnarrativ är helt enkelt inte önskvärt, då tappar 

vi återigen riktningen. Vi måste istället utarbeta ett narrativ med utgångspunkt i de förtryckta 

subjektens objektiva och subjektiva intressen. Här hjälper återigen Foucault oss: precis som han 

gjorde i sina genealogier om vansinnet och sexualiteten så måste analysen starta i de av 

kapitalismen undertryckta.114 Det är i förmedlingen mellan det objektiva och subjektiva som 

vårt problem för tillfället befinner sig. Om så samtliga av de exploaterade subjekten säger sig 

vara belåtna med sin situation betyder inte det att exploateringen är rätt. Det subjektiva måste 

ekvivaleras med det objektiva, vi behöver skänka subjektet en radikal moral för att återigen 

lyfta Marcuse.115 En moral som naturligtvis är till hela sin karaktär en maktutövning. Samtidigt 

som vi behöver vara medvetna om subjektens historiskt specifika förutsättningar. I Butlers 

performativa motståndsaktioner så ges förvisso möjligheten för individen att bryta sig fri ifrån 

subjektifieringens makt och förändra sin tillvaro. Det är inte att underskatta men i det ligger 

också den uppenbara risken att passivisera och individualisera motståndet, något som både 

Björk och Linderborg är inne på. Det är inte den normbrytande handlingen som sådan som utgör 

det revolutionära. Ingen handling är självklart progressiv bara på grund av att den inte rättar in 

sig i ledet. Semantiska förändringar såsom ett inkluderande och icke förtryckande språkbruk är 

i sig ingen negativ sak, men det är heller ingenting som kapitalismen inte klarar av att 

internalisera, minns Pitcher. Det är troligare att kapitalismen, med dess extrema 

anpassningsbarhet i stunder av kris, hittar sätt att skapa en marknad i frågan och profitera på 

det än att enbart enskilda performativa handlingar på allvar skulle hota dess existens.116 Om 

ingen annan metod för motstånd finns till hands så går vi sannerligen en dyster framtid till 

mötes. 

 Men metoden finns, klasskamp, i samarbetet mellan Foucault och Butler hittar vi 

metoden för att konstruera en klasskamp som ger oss möjligheten att både inkludera och 

exkludera genom performativa aktioner och semantiska förändringar. När klassens empiriska 

sammansättning är klarlagd återstår att hitta en metod för att samla klassen i gemensam kamp 

för dess intressen. Det görs helt klart inte längre med ständigt ensidiga hänvisningar till ett vitt 
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och manligt industriarbetarsubjekt. Ett subjekt vars materiella förutsättningar naturligtvis 

skiljer sig ifrån Audre Lordes dito men som inte desto mindre har beröringspunkter, samma 

relation till kapitalismen. Materiella analyser av de undertrycktas subjektiva förutsättningar och 

diskursiva sådana av dessas semantiska uttryck ger oss således alla möjligheter att vrida den 

implicit manliga och vita och därmed exkluderande klasskampen (i den ortodoxt marxistiska 

versionen), till en inkluderande och bättre empiriskt sammansatt kamp. Detta utan att behöva 

förlora den mot klassamhället riktade udden. Det är frågan om en Mohantysk solidaritetskedja 

där länkarna är likhet och svetsfogen olikheten.  

SUBJEKTETS FÖRESTÄLLDA GEMENSKAP 

In fact, all communities larger than primordial villages or face-to-face contact 

(and perhaps even these) are imagined. Communities are to be distinguished, 

not by their falsity/genuineness, but by the very style in which they are 

imagined.117 

Med subjektet och motståndets sammansättning och riktning klara återstår alltså frågan om hur 

vänstern måste agera för att detta återupprättade subjekt skall begripa att det är just dem som är 

dem. Och det är i den här, absolut centrala frågan (minns Lukács), som jag lutar mig mot 

abstraktionen och Benedict Andersons magnum opus Den föreställda gemenskapen. Andersons 

arbete är en omsorgsfull analys av de materiella förutsättningar som låg till grund för 

nationernas bildande och uppkomsten av nationalismen som idé. Det är förvisso inte direkt 

nästgårds med det som jag söker att göra. För det första eftersom han grundar sin teori i en 

historiematerialistisk analys av diverse fenomen såsom tryckmedia och kartor och utifrån det 

driver sin tes, jag å andra sidan befinner mig redan i en abstrakt skapelse av teser och antiteser 

utan att ha grundat min egen tes i någon materiell verklighet. Vi går således motsatta vägar. 

Vidare så finns det en redan inbyggd problematik i förhållandet mellan marxismen och 

nationalismen. Anderson skriver: ”Eric Hobsbawm is perfectly correct in stating that ’Marxist 

movements and states have tended to become national not only in form but in substance, i.e., 

nationalist’”.118 Exemplet på hur andra världskriget kom att betecknas som ”det stora 

fosterländska kriget” i Sovjetunionen illustrerar detta fenomen väl. Devisen att klasskampen är 

nationell endast till form och inte till innehåll är således en i stora stycken teoretisk ide.119 Men 

en idé som likväl borde utgöra det enda rimliga riktmärket i arbetet för att konstruera ett 

revolutionärt medvetande. Att då medvetet dra paralleller mellan vänstern och dess fiende och 
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avart är en manöver som kräver att man håller tungan rätt i mun. Inte desto mindre vill jag mena 

att här finns en potential. 

Potentialen kan väckas, menar jag, om man minns att det revolutionära 

medvetandet är en ständigt pågående process. En sådan som har sin grund i dialektiken mellan 

subjektets objektiva materiella vara och dess kulturellt subjektiva dito. Det är något som är och 

som görs i samma rörelse. Och Andersons teori håller en sund balans emellan materialism och 

konstruktivism. Nationen som gemenskap är förvisso föreställd men likaledes en materiell 

produkt av den föreställningsprocessen. En process som i sig har materiella faktorer som jag 

var inne på ovan. Detta är som citatet i början av detta avsnitt antyder, en sanning för samtliga 

gemenskaper och jag menar att det historiska subjektet inte kan vara undantaget detta. 

Subjektet, som ju nu är teoretiskt sammansatt, har således i uppgift att konstruera ett 

medvetande, det måste vara vänsterns politiska mål. Marx citeras i Historia och 

klassmedvetande: ”Det kommer då visa sig, att världen sedan länge drömmer om något, som 

den endast måste vara medveten om för att verkligen vara i besittning av”.120 Denna 

medvetenhet menar jag borde teoretiskt modelleras i enlighet med Andersons nationalism. 

Detta utan att förfalla till politisk nationalism, som sådan är den i motsättning till socialismen 

och därmed subjektets revolutionära medvetande.  

Anderson definierar nationen efter tre grundprinciper förutom dess föreställda 

karaktär. 1) Nationen är föreställd som begränsad. Samtliga nationer har ändliga om än elastiska 

gränser. Detta är även sant för subjektet, det finns en konkret och tydlig avgränsning gentemot 

dess motsats, men gränser som är möjliga för de enskilda att passera ut och in över och även 

möjliga att transcendera i viss mån. Detta utan att skulle innebära att gränsen skulle suddas ut, 

om så händer menar jag att subjektet och därmed även klassamhället är upplöst. 2) Anderson 

menar att nationen är föreställd som en gemenskap. I det här anar jag både teoretiska likheter 

som skillnader mellan nationen och vad som måste vara subjektet. Andersons gemenskap 

konstitueras av en ”djup, horisontell kamratskap” som är rådande alldeles oavsett dess interna 

splittringar och ojämlikheter.121 Den gemenskap som subjektet teoretiskt kan uppbära är även 

den beroende av en dylik kamratskap, men en sådan som bara kan uppbringas genom att vara 

uppmärksam på och motarbeta interna splittringar och stratifieringar. Den kräver intern enhet 

men också en extern och vertikal konflikt. Nationen som gemenskap kräver inget annat i 

sammanhanget än yttre gränser. Gränser som kan vara fyllda med vilket innehåll som helst, fred 

eller konflikt, det är egalt. Skillnaden ligger således i att nationen kan överbrygga subjektets 

                                                           
120 Lukács, 1968, s. 40f. 
121 Anderson, s. 6f. 
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gränser och subjektet nationens. Där nationen måste hålla fred måste subjektets konfliktyta 

ligga och vice versa. På det här måste man även bygga den viktiga distinktionen dem emellan. 

Parollen om att arbetarna inte har något fädernesland är i det här viktig att ta på allvar för att 

tydligt kunna hålla sig ifrån nationalismens samarbetspolitiska karaktär.122 Internationalismen 

är ett måste för socialismen och den historiska materialismen då vägen till denna framgång, 

makten över produktivkrafterna, inte låter sig begränsas av nationens elastiska gränser.123 

Påpekas bör att det inte handlar om att utarbeta en internationalism i ordets vidaste bemärkelse, 

den enskilde skall inte förstås som ”världsmedborgare” utan som en medlem av subjektet som 

gemenskap. Alltid lokalt anknutet till en specifik geografisk plats och de förutsättningar som 

där råder, men samtidigt inbegripen i horisontella solidaritetskedjor som dock har alla 

möjligheter att korsa nationsgränserna. Konstruktionen av denna vertikala kedja är vänsterns 

kamp kort sagt, det är ekvivalent med Mohantys solidaritetsbygge. 3) Slutligen är nationen 

föreställd som suverän, en suveränitet som måste ses som själva målet med det historiska 

subjektets politiska mission. Åtminstone i betydelsen att dess underlydnad upphör. Subjektets 

eventuella suveränitet kanske snarast skall betraktas som möjligheten att upphäva sig självt.124  

Upphovet till det nationella medvetandet, det som utgör möjligheten att betrakta 

ett lands medborgare som kamrater i en gemenskap härleder Anderson till en rad olika fenomen. 

Dels konkret materiella utvecklingar (tryckkapitalismens språkliga likriktning), dels politiskt 

motiverade aktioner (1800-talets nationalistiska projekt) och dels kulturella förändringar 

(förändringen i tidsuppfattning som gjorde det möjligt att ”tänka nationen”).125 Det är inte 

nödvändigt här och nu att gå in på dessa fenomen i mer detalj, det räcker att konstatera att den 

nationalistiska processen är möjlig att mer eller mindre replikera. För att skapa en föreställd 

gemenskap med förmågan att agera som ett enhetligt politiskt subjekt är alla teoretiska 

förutsättningar på plats. De undertryckta kan kommunicera, de kan intellektuellt transcendera 

sig själva och internationella gränser i syfte att stärka band mellan varandra. Nu måste detta bli 

vänsterns huvudprojekt. De ”mohantyska” solidaritetskedjorna som diskuterades under 

föregående rubrik ger oss subjektets innehåll. Vad Anderson ger oss är dess form, dess ramverk 

och metoden för att bygga detta. I teorin finner vi det historiska subjektets dåtid och eventuella 

framtid. Dess existens som gemenskap, dess politiska kamp och dess slutgiltiga mål. 

Linderborgs och Björks kritik mot identitetspolitiken som en faktor som drar vänsterns 

                                                           
122 Marx & Engels, 1948, s. 28. 
123 Michael Löwy, ”Marxismen och den nationella frågan”, Marxist internet archive, 1980, Hämtad från: 

https://www.marxists.org/svenska/tidskrifter/fi/fi80-2/lowy-nationella_fragan.html 2016-05-13. 
124 Anderson, 2006, s. 6f. 
125 Ibid. s. 19ff & 37. 
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uppmärksamhet från klassfrågan har vissa poänger. Klassen är trots allt det historiska subjektets 

minsta gemensamma nämnare och som sådan en faktor som skulle kunna, teoretiskt, fungera 

på samma abstraktionsnivå som nationstillhörigheten gör. En sådan som är tillräckligt svag för 

att demokratiskt kunna införliva ett sådant heterogent sällskap som subjektet men samtidigt 

tillräckligt stark för att kunna utgöra en central nod i konstruktionen av ett gemensamt 

medvetande. 

Problemet med den andersonska vägen är att hans gemenskap är en effekt av en 

materiell analys. En sådan gjord i syfte att utarbeta subjektets härstamning kan teoretiskt sett 

landa i en annorlunda definition än den här presenterade. Men jag menar att det inte gör särskilt 

mycket, vad jag har velat göra är att staka ut en produktiv riktning för motståndet. Med den 

jamesonska öppningen som ger kulturella kamper en större inverkan på den materiella 

verkligheten menar jag att en samlad rörelse med en idé som riktmärke kan komma att bidra 

med något konstruktivt till kampen. Inte i benämningen att man kan omskapa verkligheten 

genom tanken utan i syfte att ena och konstruera en rörelse med ett konkret mål. Marx skrev i 

sin tidiga Hegelkritik: ”Kritikens vapen kan naturligtvis inte ersätta vapnens kritik, den 

materiella makten måste störtas med materiell makt, men också teorin blir till materiell makt så 

snart den griper tag i massorna”.126  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
126 Karl Marx, “Till kritiken av den hegelska rättsfilosofin. Inledning.”, Marxist internet archive, 1843, Hämtad 

från: https://www.marxists.org/svenska/marx/1844/01-d003.htm 2016-05-15. 
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KAPITEL 5 - AVSLUTNING 

RESULTAT OCH KRITIK 

Political and class consciousness is not forged, after all, by appeal to 

theory.127 

Innan jag sammanfattar hela kalaset vill jag poängtera att jag i själva verket inte åstadkommit 

särskilt mycket alls. Inte baserat på en misstro gentemot mina egna funderingar och teoretiska 

analyser utan för att jag, förvisso något genrebunden, inte kan påstås ha skrivit som jag lär. 

David Harvey ligger bakom citatet ovan och sammanfattar problemet rätt väl. Om mitt mål har 

varit att bidra med något till en konkret vänsterpolitisk praktik så är det nog dags att tänka om. 

Att låsa fast sig till teoriernas förlovade verklighet är i sammanhanget inte rätt väg att gå. Även 

om jag menar att öppningen mellan teori och praktik nu finns i den tydligare dialektiken mellan 

materiell/kulturell så är den här uppsatsen ytterligare ett exempel på den distans som finns 

mellan akademin och den politiska praktikens verklighet. En sådan som är så förtvivlat svår att 

överbrygga. Men det har varit en självvald och likaledes självupptagen stig. Empiriska 

undersökningar finns det alltid någon annan som vill göra. För nog finns det akademiska 

poänger i det jag har skrivit. Om inte annat så har jag gett utrymme åt frågor som inte ges den 

plats jag menar de förtjänar inom den akademiska kontexten. 

 Med det menar jag inte den intersektionella teoritraditionen eller diskursteorin, 

vars problem till stor del är anknutna till dess akademism. Dessa perspektiv har redan sin 

välförtjänta plats på institutionerna. Jag menar att jag med deras hjälp har aktualiserat den 

ortodoxa marxismens fokus på klasserna som samhällets grundläggande stöttepelare. Klasserna 

i bemärkelsen de abstrakta storheter vars relation ligger till grund för upprätthållandet av det 

kapitalistiska systemet. Med den teoretiskt uppdaterade synen på klassen som ett fenomen vars 

empiriska sammansättning är betydelsefull så hävdar jag att Marx stora abstraktioner blir 

relevanta igen. Judith Kiros allra viktigaste inlaga i debatten vill jag mena var den korta passage 

där hon ifrågasätter socialismen som ett Shangri-La där konflikter och problem tycks vara 

bortblåsta. Hon har helt rätt i det här, det finns ingen anledning att tro att det finns 

universallösningar på några problem. Men utan klassen i fokus för den antikapitalistiska 

praktiken så kommer vi aldrig lyckas ge oss själva chansen att hantera samtliga konflikter som 

kan uppstå i ett samhälle. Åtminstone inte de som kan uppstå och måste finnas i ett kapitalistiskt 

organiserat samhälle. Lindeborg och Björk har i sin tur rätt i den frågan, det finns dock ingen 
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självklarhet i att den identitetspolitiska rörelsen dränker klasspolitiken under 

representationsfrågor, åtminstone inte teoretiskt. Det är inte heller tal om någon självklarhet 

vad gäller frågan om ett motstånds progressivitet. Mulinaris Malmö består säkert av stora delar 

progressiva och ärligt revolutionära grupper men också av fjorton procent Sverigedemokrater. 

Motståndet tillåts bara sätta agendan när det blir ekvivalent med massorna och det är möjligt 

först när vänsterns teoretiska bryderier är riktade åt samma håll. Med tanke på det krampaktiga 

fastklamrandet vid det teoretiska så är det svårt för mig att hävda att mitt försök till syntetisering 

har löst problemet. Kanske har det inte gjort det fullt ut i teorin heller, men det har undersökt 

vilka stigar som kan leda framåt. Jag hävdar att någonstans i teorin så hittar vi även den 

praktiska lösningen. Men en sådan som också kräver sina teoretiska offer. Den ortodoxa 

marxismen måste tänka om i frågan om den materiella basens determinerande funktioner och 

den andra sidan måste göra avkall på sitt krav på nedtoning av klassens centrala roll. Mitt eget 

förslag hade varit att fortsätta utveckla den identitetspolitiska rörelsen som en 

organisationsbyggande praktik snarare än en antikapitalistisk metodik och teori, samt för den 

klassmässigt organiserade rörelsen att införliva den praktiken i sin dagliga verksamhet. När det 

är gjort så öppnas möjligheten för att de facto konstruera en inkluderande metodik för 

klasskamp. Korrespondensen mellan den materiella basen och den kulturella överbyggnaden 

och erkännandet av klassens centrala roll ger den teoretiska potentialen att medvetet bygga upp 

ett självmedvetet subjekt med en metodik som är känslig för maktstrukturer och subjektets 

empiriska sammansättning. Detsamma gäller i frågan om subjektets revolutionära medvetande. 

Om vänstern kan tillägna sig insikterna om att det revolutionära medvetandet är oundgängligt 

för antikapitalismen och att det är någonting som görs, en ständigt pågående process som inte 

är en absolut produkt av en samhällelig position så har vi kommit någon vart. Och vi har inget 

annat att förlora än våra bojor. 
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