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 Karl Marx

KARL MARX (1818 – 1883) er den uden sammenligning betydelig-

ste analytiker og kritiker af kapitalismen. Marx’ værk er uhyre 

omstridt, og dele af det må betragtes som tilbagevist af den hi-

storiske udvikling. Samtidig rummer det fortsat så dybe indsigter 

og udfordrer så mange konventioner, at læsningen igen og igen 

giver anledning til både inspiration og anfægtelser. 

Den seriøse interesse for Marx kan naturligvis hæmmes af de 

mange ugerninger og rædsler, der er udøvet i marxismens navn. 

Men en læsning med åbent sind vil afsløre, hvor afgørende det 

er at skelne mellem Marx og senere ’marxismer’. For alle, der 

ser sammenhænge mellem dagens politik og kapitalismens måde 

at fungere på, er Marx svær at komme udenom. Og selve den 

virkelighed, statskundskaben studerer, er ubestrideligt blevet til 

under påvirkning fra Marx’ tanker, teorier og analyser. De sene-

ste par hundrede års politiske historie lader sig ikke skrive uden 

reference til sociale og politiske kræfter, konflikter og bevægelser, 

som er uløseligt forbundet med Marx. 

Jørn Loftager, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statskundskabens klassikere 
 
Redaktion: Professor Peter Nedergaard, 
Institut for Statskundskab, Københavns Universitet 
 
 
Hannah Arendt 
af Christian F. Rostbøll 

Robert A. Dahl 
af Palle Svensson 

David Easton 
af Henrik Bang 

Michel Foucault 
af Torben Bech Dyrberg 
& Henrik Bang 

N.F.S. Grundtvig 
af Ove Korsgaard 

Jürgen Habermas 
af Christian F. Rosbøll

Karl Marx 
af Jørn Loftager 

Nicos Poulantzas 
af Morten Ougaard 

John Rawls 
af Søren Flinch Midtgaard 

Carl Schmitt 
af Søren Hviid Pedersen 

Kenneth Waltz 
af Birthe Hansen

 
Denne bog er omfattet af lov om ophavsret. 

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk) 

1 



Jørn Loftager 

Karl Marx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jurist- og Økonomforbundets Forlag 
2012 

 
Denne bog er omfattet af lov om ophavsret. 

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk) 

1 



Jørn Loftager 
Karl Marx 
– i serien Statskundskabens klassikere 
1. udgave, 1. oplag  
 
© 2012 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag 
 
Alle rettigheder forbeholdes. 
Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller 
Anden gengivelse af eller kopiering fra denne 
bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk 
lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets 
skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. 
 
Omslaget er tilrettelagt af Bo Helsted 
Tryk: ScandinavianBook, Aarhus 
 
Printed in Denmark 2012 
ISBN 978-87-574-2379-2 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jurist- og Økonomforbundets Forlag 
Gothersgade 137 
1123 København K 
 
Telefon: 39 13 55 00 
Telefax: 39 13 55 55 
e-mail: forlag@djoef.dk 

 
Denne bog er omfattet af lov om ophavsret. 

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk) 

1 



 

Indhold 
Statskundskabens klassikere 

Karl Marx 

Redaktionelt forord ..................................................................  7 

Kapitel 1. Marx’ liv, indflydelse og relevans ......................  8 
Biografisk skitse...................................................................  12 
Fra utopisk til videnskabelig (?) socialisme....................  14 
Teoribygningen generelt: karakter og sigte....................  18 

Kapitel 2. Idealisme og materialisme ...................................  19 
Unghegelianerne .................................................................  19 
Materialismen......................................................................  20 

Kapitel 3. Teori og kritik – fortolkning og forandring .....  23 
Arven fra Marx....................................................................  24 
Diskursanalysen..................................................................  26 

Kapitel 4. En almen teori om historie og samfund? ..........  28 
Den kapitalistiske produktionsmåde ..............................  32 

Kapitel 5. Generaliseret vareproduktion: arbejdskraft 
som vare.......................................................................................  35 

»Frigørelsen« af arbejdskraften ........................................  37 
Marx som »strukturalist«...................................................  38 

Kapitel 6. Merværdi og udbytning – 
»samfundsmæssiggørelse« og retfærdighed ......................  42 

Marx og liberalismen..........................................................  43 
Marx og arbejdsdelingen ...................................................  45 

 5 
Denne bog er omfattet af lov om ophavsret. 

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk) 

1 




