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Indledning 

I. Endnu en bog om økonomi...

“Det er sådan noget økonom-pis.”
Således udbrød socialdemokraternes daværende skatteordfører Nick Hækkerup den 

26. januar 2011, da en række økonomer gjorde sig til talsmænd for en hævning af bolig-
skatten. Næsten præcis 150 år tidligere den 2. april 1851 sendte Karl Marx et brev til sin 
gode ven og kampfælle Friedrich Engels, hvori han træt og udmattet skrev om sine kapita-
lismekritiske undersøgelser: “Jeg er nået så langt, at jeg inden for fem uger vil være færdig 
med alt det økonomiske lort.” Det var han som bekendt langt fra, da han arbejdede videre 
indtil sin død mere end 30 år senere i 1883, hvor han efterlod et ufærdigt kæmpeværk om 
kapitalismen.
 I disse to latrinære bemærkninger ligger måske noget væsentligt gemt, nemlig at vi er 
udspundet mellem dels frustrationen over, hvorledes økonomien såvel som økonomerne 
dikterer vores liv og ønsker og dels det aldrig færdige arbejde med at forstå, hvorledes disse 
diktater virker og hvor tvingende de er. 
 Frustrationen over det “økonom-pis” er i kølvandet på finanskrisen – og ikke mindst de 
mange planer for at komme ud af den – også blevet udtalt af økonomerne selv. Ofte i en 
lidt mere akademisk og civiliseret tone, men ikke desto mindre ganske klart: Mange øko-
nomer er i stigende grad frustrerede over ikke bare deres modellers tiltagende afkobling 
fra den måde, hvorpå økonomien faktisk fungerer og udvikler sig, men også over nogle 
af deres kollegaer både på universiteterne, i bankerne og ministerierne, der tror, at øko-
nomiteori fortæller os noget klart, entydigt og sikkert om, hvordan økonomien fungerer, 
og hvordan vi som politikere, virksomheder og individer skal agere i den. Disse kritiske 
økonomer, hvis antal synes at stige både herhjemme og internationalt, stiller afgørende 



Indledning

8

spørgsmålstegn ved, hvad vi ved og kan vide om ”alt det økonomiske lort”.
 Der kan derfor være grund til at andre end økonomer forholder sig til, hvorledes vores 
økonomi fungerer, samt hvorledes den kobler sig til det politiske niveau og til hverdagsli-
vet. Vores form for økonomi, den kapitalistiske, synes at vare længere end Marx havde fore-
stillet sig. Men vigtigere så synes den også at kræve mere undersøgelse og diskussion, end 
han håbede den dag i 1851. Når økonomer opgiver at sige noget sikkert om økonomien; 
når politikere i Europa, USA og Japan ikke synes at kunne finde en formel for at sikre 
vækst og undgå gæld; når folks privatøkonomier presses eller kollapser som måske aldrig 
før i nyere tid i den vestlige verden; når virksomheder og offentlige instanser hyrer konsu-
lenter i hobetal for at finde formlen for succes; når Kina hastigt er ved at blive den største 
kapitalistiske økonomi; så kan der være grund til at spørge ind til ikke bare, hvad økonomi 
er i abstrakt forstand, men hvorledes den kapitalistiske økonomi i konkrete sammenhænge 
fungerer og udvikler sig. 
 Anledningen til denne bog er den krise for økonomien og økonomiforståelsen, som 
åbenbarede sig med de finansielle markeders sammenbrud. Finanskrisen har udviklet sig 
til andet og mere end en isolerbar finansieringskrise, idet den har udstillet økonomers og 
politikeres rådvildhed samt de nationale og de private økonomiers sårbarhed. Det er nu 
tydeligt, at økonomi er skæbne. Men hvor vi ellers tidligere mente, det var en skæbne, 
hvis retning og virkemidler vi så nogenlunde forstod og kunne kontrollere, så synes der at 
vise sig en genkomst af det gamle skæbnebegreb, hvor skæbnen er noget, der sker med os, 
mens vi mere eller mindre hjælpeløst ser på. Det er ikke vores intention her at diskutere 
skæbne som verdens almagt over os eller skæbne som vores almagt over verden, kun at 
registrere det stadigt tydeligere faktum, at der har bredt sig en følelse af kontroltab og for-
ståelsesmangel med hensyn til økonomien.

III. Forholdet mellem økonomi og kapitalisme

2008 var året, hvor de fleste økonomiske overvejelser blev skrevet ind i den “globale fi-
nanskrise”. Når en virksomhed havde røde tal på bundlinjen, var det på grund af finanskri-
sen. Når politikerne skar ned på sociale goder, var det på grund af finanskrisen. Når bor-
gerne skar ned på forbruget, var det også på grund af finanskrisen. I den forstand har fi-
nanskrisen været en realitet, som vi alle har skullet forholde os til. De fleste har mærket 
effekterne på egen krop eller kender i det mindste nogen, der har.
 Samtidig har den generelle opfattelse dog også været, at finanskrisen var midlertidig. 
Finanskrisen er blevet udlagt som et udslag af, at nogle magthavere og brugere ikke har 
udvist rettidig omhu. Og den er videre blevet udlagt som noget, vi kan komme ud af, hvis 
vi handler klogt. I denne situation er det pudsigt at kunne konstatere en generel konsensus 
blandt økonomer om, at det kan være nødvendigt fra regeringshold at gå ind og under-
støtte de store økonomiske aktører for at forhindre et decideret kollaps på de nationale 
markeder – en understøttelse, der ellers stemmer dårligt overens med den generelle øko-
nomiske tiltro til de frie markedskræfter.
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 Dette paradoks er imidlertid ikke blevet reflekteret. Kunne man bruge finanskrisen 
som anledning til at genoverveje den kapitalistiske grundfortælling om mekanismerne på 
markedet? Hvad er en økonomisk udveksling? Er den kapitalistiske fortælling herom over-
bevisende?
 Vores helt grundlæggende tilgang til dette spørgsmål er, at økonomi er den passende 
forvaltning og udveksling af knappe ressourcer. Man kan f.eks tale om at økonomisere 
med sin sparsomme tid. På den måde har der altid været økonomi i spil i vores måder at 
indrette os på. Derfor har der både før, under og, måske, efter kapitalismen været økonomi 
som noget andet end kapitalisme.
 Økonomi og kapitalisme er altså ikke nødvendigvis sammenfaldende. Således kan vi 
historisk tale om flere forskellige typer af økonomi (f.eks. feudal-økonomi og gaveøko-
nomi). Og tilsvarende taler vi også f.eks. om økonomisering af vores tid, ressourcer og 
oplevelser, uden at dette nødvendigvis er hæftet til kapitalistiske former. Kapitalisme kan 
man derimod tænke som den særlige historisk opståede form for økonomi, hvor forvaltnin-
gen af de knappe ressourcer medieres gennem løn- og kapitalformen.
 Problemet med kapitalismen er imidlertid, at det er et meget uklart begreb. Kapita-
lisme-begrebet bruges ofte som en “blind-box” til at tale om noget uden at være forplig-
tede på yderligere uddybning. Men hvad er kapitalisme egentlig? Hvordan lever vi med 
det? Er kapitalismen i sin grundform bare én og den samme alle steder? Eller sagt på en 
anden måde: Findes der noget, man kunne kalde et ‘kapitalistisk minimum’, der bestem-
mer noget som kapitalistisk, hvorefter dette minimum får egentlige og specifikt forskellige 
former i sin konkrete historiske og lokale sammenhæng?
 Dykker man ned i den klassiske litteratur om kapitalismen, så kan man med nogen 
ret sige, at den har været artikuleret omkring (1) den monetære abstraktion, (2) mulighe-
der for akkumulation, (3) bestemte former for udveksling og (4) ejendomsretten. Men på 
alle disse fronter er der gennem de seneste årtier sket store forskydninger. Den monetære 
abstraktion hæfter ikke længere til mønten (guldet), mulighederne for akkumulation er 
af samme årsag eksploderet, udvekslingsrelationerne finder sted gennem nye medier og 
ejendomsretten er på den ene side truet af nye materialitetsformer, men er på den anden 
side også genstand for intense politiske konsolideringsbestræbelser.
 Derfor har vi de senere år set fremkomsten af en lang række bud på, hvordan kapitalis-
men må nytænkes. Nogle af disse bud foreslår, at vi skal tale om en efter-kapitalistisk æra, 
hvor økonomiske udvekslinger i højere grad vil foregå udenom traditionelt kapitalistiske 
mekanismer; andre foreslår at kapitalismen antager nye former, og gradvist indoptager nye 
mekanismer under sin kappe.
 Hvorom alting er, så tyder disse udviklinger på, at der er et behov for at få ekspliciteret, 
hvad vi egentlig forstår ved kapitalisme. Dette kan man gøre ved at lave et historisk over-
blik over, hvordan kapitalismen er opstået. Vi har imidlertid valgt at gøre det ved at bede 
forskellige forfattere om at artikulere deres bud på, hvordan kapitalismen leves ude i det 
pulserende økonomiske marked.
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III. Bogens temaer

Teksterne i bogen er samlet i tre tematiske grupper. Den første gruppe giver et indblik i 
kapitalismens forskellige former; historiske og aktuelle. Niels Albertsens artikel giver en 
oversigt over både kapitalismens former og de forskellige skoler, der findes i kapitalisme-
analysen. De tre øvrige artikler beskæftiger sig med hver sit nybrud i kapitalismens organisa-
tionsform: Marius Sylvestersen analyserer overgangen fra en materiel økonomi til en for en 
stor del immateriel brandingøkonomi. Ejvind Hansen diskuterer de afgørende transforma-
tioner i kapitalismens produktions og ejerformer som open source-økonomien giver løfte 
om. Thomas Loldrup-Hjorth og Sverre Raffnsøe beskriver, hvorledes den moderne kapita-
listiske organisation går fra at optimere sit indre til at navigere i en offentlighedsøkonomi. 
Endelig diskuterer Steen Brock og Bo Allersøe i en artikel, om oplevelsesøkonomien udgør 
en radikal ny organisationsform for kapitalismen og besvarer dette spørgsmål negativt.
 Derefter følger en gruppe af bidrag fra Hubert Buch-Hansen, Ove Kaj Pedersen, Li 
Xing, Roger Buch, Martin Marcussen og Søren Christensen, der beskæftiger sig med 
spørgsmålet om kapitalismens nationale, regionale og globale særtræk, altså om der findes 
en række territorial-politisk bestemte kapitalismer, der alle fungerer kapitalistisk, men som 
grundet deres forskellige tilknytninger til nationale kulturer, historiske forudsætninger, po-
litiske institutioner og andre forhold alligevel opererer forskelligt fra hinanden. Bidragene 
er spændt ud mellem Pedersen, der ser på udviklingen af en global kapitalisme, og Buch, 
der analyserer de danske kommuners interaktion med og intervention i kapitalismen. Den 
vestlige verden behandles af Buch-Hansen, der udlægger den amerikanske kapitalismes 
uvikling, mens Marcussen ser på, hvorledes EU har søgt at skabe en europæisk kapita-
lisme. De to sidste bidrag af Xing og Christensen analyserer den asiatiske udfordring af 
Vestens økonomiske dominans, nemlig henholdsvis Kina og Singapore som to forskellige 
udgaver af en offensivt planlagt kapitalisme. 
 Endelig rundes bogen af med teksterne af Morten Raffnsøe-Møller, Christian Olaf 
Christiansen, Mikkel Thorup, Jan Løhmann Stephensen og Henrik Jøker Bjerre. Bi-
dragene i denne gruppe giver et bud på mulige fremtidige udviklinger for kapitalistiske 
nyudviklinger. I takt med udfordringerne har kapitalismen forsøgt at legitimere sig gen-
nem ikke-økonomiske faktorer. Raffnsøe-Møller, Christensen og Thorup reflekterer over, 
i hvilken grad kapitalismen kan nylegitimeres, fordi den (mere effektivt end traditionelle 
institutioner) skaber rum for demokrati, politisk handlekraft og velgørenhed. Stephensen 
reflekterer over, i hvilken grad kapitalismen kan vinde ny aktualitet ved at fokusere på en 
kapitalisering af kreativitet. Til slut giver Bjerre et bud på, hvorfor kapitalismen måske er 
mere grundlæggende udfordret, end vi tror, fordi kapitalismen i fremtiden vanskeligt vil 
kunne kontrollere et systemnedbrydende økologisk selv.

God læselyst,

Morten Raffnsøe-Møller, Mikkel Thorup, 
Thomas Vinther Larsen og Ejvind Hansen



Niels Albertsen

Kapitalismens krematistiske  
varieté: Gamle og nye numre

”Kapitalens bevægelse kender […] ingen grænser”
Karl Marx: Kapitalen I, bog 1, s. 265

Indledning

Beskæftiger man sig med kapitalismens forskelligheder, dens mange ansigter, så støder 
man på mindst følgende tre problemstillinger. Man må kunne redegøre for det fælles ved 
flerheden. Hvorved ligner de forskellige ansigter hinanden så meget, at de med rimelig-
hed kan kaldes kapitalistiske? Det er ikke ganske ligetil, for der er ikke enighed om, hvad 
kapitalisme ’som sådan’ er. Kapitalismers forskellighed kan såmænd bare skyldes, at der 
bag dem gemmer sig forskellige begreber om kapitalisme. Denne første problemstilling 
behandles i det følgende under overskriften Kapitalismeformer, hvilket altså i dette kapi-
tels sammenhæng henviser til, at termen kapitalisme foreligger i forskellige begrebslige 
former.   

Ud over at variere begrebsligt kan kapitalismer adskille sig fra hinanden på to forskel-
lige måder: diakront eller synkront, tidsligt eller rumligt. Kapitalisme kan optræde på for-
skellige måder i tid. I kapitalismens historie kan forskellige typer af kapitalisme følge efter 
hinanden. Denne anden problemstilling behandles i det følgende under overskriften Ka-
pitalismefaser. Forskellig slags kapitalisme kan også forefindes samtidigt, eksisterende ved 
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siden af hinanden forskellige steder i rummet. Denne tredje problemstilling kan kaldes 
kapitalismeformationer. 

I det følgende rettes opmærksomheden mod formerne og faserne. Hvad formationerne 
angår, må jeg nøjes med at henlede opmærksomheden på den efterhånden omfattende 
litteratur om kapitalismens variationer, som har set dagens lys siden murens fald (se for en 
kritisk oversigt Peck & Theodore 2007) og som eksempel pege på Bruno Amables undersø-
gelse ud fra data fra 1990erne af fem ved siden af hinanden eksisterende kapitalisme(ideal)
typer: markedsmodellen, den socialdemokratiske model, den kontinentaleuropæiske 
model, middelhavsmodellen og den asiatiske model (Amable 2005: 25). 

Hensigten med det følgende er for det første at vise, hvor varierede kapitalismens an-
sigter er på kapitalismeformernes plan samt implikationerne heraf for forestillingerne om 
kapitalistisk økonomi og kapitalistisk samfund. For det andet er hensigten at vise, hvad 
variationer indebærer på kapitalismefasernes plan, om fasedeling overhovedet tillægges 
væsentlig betydning og, hvis det er tilfældet, hvilken rolle variationer da spiller. Jeg forhol-
der mig til både gamle og nye ’numre’ i kapitalismens begrebslige varieté, i to betydninger: 
dels gamle og nye begrebslige former, dels begreber om gamle og nye faser. Det handler 
altså om begreber og teorier, hvilket jeg ikke skelner skarpt imellem. Hovedvægten ligger 
på sociologiske, marxistiske og marxistisk inspirerede opfattelser. 

Forskellighederne holdes sammen af et krematistisk kapitalismeprincip. Begrebet kre-
matistik hentes via Karl Marx hos Aristoteles. Kapitalens ”almene formel” er ifølge Marx 
”P–V–P’”. Det gælder ikke om at sælge varer (V) for penge (P) for at købe andre varer af 
samme værdi (V–P–V), men om ”at købe for at sælge dyrere”. Formlen er almen, for den 
omfatter både ”købmandskapitalen”, den ”industrielle kapital”, der forandrer varerne gen-
nem produktion og sælger dem for mere værdi (P–V…pr…V’-P’), og den ”rentebærende 
kapital”, hvor kapitalens bevægelse fremtræder ”så at sige i lapidarstil, som P–P’” (Marx 
1970: 268-69). Marx knytter her an til Aristoteles’ sondring i Statslæren mellem økonomik 
og krematistik. Økonomikken omfatter husførelsen, fremskaffelsen af de nyttige goder, 
som er tilstrækkelige for et godt liv i polis. Pengeformidlet varehandel (V-P-V) er middel 
til dette. I krematistikken er pengene derimod formål i sig selv. Her gælder det kunsten 
at tjene penge i varecirkulationen (P-V-P’), en grænseløs bestræbelse, hvis mål er ”abso-
lut berigelse. Økonomikken, ikke krematistikken, har en grænse […] den første tilstræber 
noget, der er forskelligt fra pengene selv, den anden forøgelse af penge” (Statslæren som 
citeret i Marx 1970: 265). Tilsvarende hedder det hos Marx, at ”kapitalens bevægelse […] 
ingen grænse” kender (Marx 1970: 265).

Dette sted hos Aristoteles kan tjene som et locus classicus for kapitalbegrebet, et para-
digmatisk sted, som beskriver, hvad et begreb om økonomisk kapital i sin mest generelle 
og minimale form drejer sig om. Begrebet kan rumme dels den etisk-moralske diskussion 
om profittens/rentens (P’÷ P = ∆ P) berettigelse, hvilket Aristoteles og mange andre var og 
er optaget af, dels forskellige forklaringer på, hvor profitten kommer fra (fra langdistance-
handel, fra fordelingen af produktionens nettoresultat, fra merarbejde i merværdiform, 
fra produktionsmidlernes fysiske produktivitet, fra abstinens med hensyn til umiddelbart 
til varekøb, fra tidspræference, dvs. viljen til at betale P’ senere, mod at disponere over P i 
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dag) (Lundkvist  2004: 6-21). Disse spørgsmål skal ikke beskæftige os her. Det afgørende 
er, at formen P-V-P’ kan rumme det hele som fællesbegreb for økonomisk kapital, uanset 
hvilken etisk-moralsk eller forklaringsmæssig status man end tillægger begrebet. 

Denne form kan man kalde kapitalismens princip, generiske form eller artsform (Mau-
courant 2010: 16-17) i den forstand, at hvad man end måtte forstå ved kapitalisme, så ind-
befatter det, at denne form spiller en afgørende rolle. Det er givetvis en omstridt påstand, 
men den fungerer i nærværende sammenhæng som rammen, kapitalismediskussionen 
føres i forhold til. Det er i denne forbindelse afgørende, at kapitalismens princip ikke i sig 
selv skaber et kapitalistisk system, en fase eller en formation. Der skal der mere til. 

Kapitalismeformer

Kapitalismebegrebet vandt bred udbredelse i begyndelsen af 1900-tallet som dels et poli-
tisk modbegreb til socialismebegrebet, dels et akademisk begreb med især Werner Som-
barts og Max Webers undersøgelser. For så vidt står kapitalismebegrebet i lige så stor gæld 
til ”historikere og sociologer, som var kritiske overfor marxismen, som til marxismen selv” 
(Wrong 1992: 147, 149).  I århundredets sidste år spejler denne dobbelte gæld sig i en 
diskussion om kapitalismen mellem den liberalistisk inspirerede historiske sociolog Jean 
Baechler og den marxistisk inspirerede sociolog Immanuel Wallerstein. 

Jean Baechler og Immanuel Wallerstein

For Baechler er ’kapitalisme’ begreb for ”et økonomisk regime” (Baechler & Wallerstein 
1997: 22), som defineres ved 1) privat ejendomsret til alle produktionsfaktorer, 2) mar-
kedsøkonomisk allokering af alle knappe ressourcer og 3) iværksætterøkonomi, hvor ini-
tiativrige aktører skaber nye produkter for markedet. Mest afgørende for Baechler er dog, 
at 4) kapitalisme ikke blot er økonomi, men en tilstand af civilisation, kultur og skikke, 
som skyldes, at ejendomsretten, markedsøkonomien og iværksætteriet medfører økono-
misk vækst, hvilket giver de økonomiske værdier primat og medfører, at alle andre sociale 
aktiviteter tenderer mod at tjene økonomien. Kapitalismen er, netop med Aristoteles’ be-
greb, krematistisk, hvor berigelse foregår for berigelsens egen skyld, og økonomien er ble-
vet menneskenes mål (Baechler & Wallerstein 1997: 14). 

Wallerstein er kun enig med Baechler i det fjerde punkt. Nøgleelementet i kapitalis-
mens system er den uophørlige akkumulation af kapital, og i forhold hertil er de andre 
elementer sekundære. Kapitalakkumulationen kan forløbe gennem andre mekanismer 
end privatejendommen, markedet og iværksætteren. Den kapitalistiske økonomi er et ver-
denssystem, som også prægede de såkaldt socialistiske stater, der stræbte efter at forbedre 
deres position i systemet (Baechler &  Wallerstein 1997: 15, 23-24), hvis basale institutio-
ner inden for den overgribende akkumulationsdynamik er stater, klasser, etno-nationale 
statusgrupper og husholdninger (Wallerstein 1980: 169). 
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Max Weber og Karl Marx

I Den protestantiske etik og kapitalismens ånd afgrænser Max Weber kapitalismebegre-
bet til at omfatte kontinuert efterstræbelse af profit gennem formelt fredelig udnyttelse 
af byttemuligheder og styret af rationel kalkulation, som systematisk sammenligner ka-
pitaludlæg og kapitalafkast med hinanden (Weber 1972: 5-8). Det er ”ældgamle fæno-
mener”, som har været ”ganske universelt udbredt” i ”alle jordens kulturlande” (Weber 
1972: 7). 

Herfra adskiller den moderne kapitalisme, som alene er opstået i Vesten, sig radikalt. 
Den forudsætter og organiserer formelt fri arbejdskraft, hvilket igen forudsætter adskillelse 
af virksomhed og husholdning, rationel bogføring (Weber 1972: 8-9) og en livsførelse, en 
etos, som modsvarer den kapitalistiske rationalitet. Denne etos, den moderne kapitalismes 
ånd, fandt oprindeligt sine ressourcer i den asketiske, calvinistiske protestantisme, hvis 
kaldsetik gjorde forfølgelsen af erhvervsinteresser til pligt for kapitalisterne og nøgternt, 
samvittighedsfuldt og ualmindeligt arbejdsvilligt arbejde til pligt for arbejderne (Weber 
1972: 28, 110). Er den moderne kapitalisme først etableret, så står den imidlertid på egne 
ben. Den reproducerer sig ved egne kræfter, den virker som et ”jernbur”, der fremtvinger 
arbejdsvillighed ”uden præmier fra det hinsidige”. Den moderne kapitalisme har ”frigjort 
sig fra de gamle støtter”, den ”opdrætter” gennem det kapitalistiske systems økonomiske 
tvang ”de økonomiske subjekter – dvs. arbejdsgivere og arbejdere – som den behøver” 
(Weber 1972: 113, 150, 42, 30). 

Max Weber sondrer her mellem den moderne kapitalisme og det, jeg vil kalde et bredt, 
krematistisk (jf. Weber 1972: 42) kapitalismebegreb, der omfatter mange forskellige histo-
riske sammenhænge. Sondringen rejser to spørgsmål til temaet om kapitalismens mange 
ansigter. For det første: Hvilke andre kapitalismetyper end den moderne kan gemme sig 
under det brede krematistiske kapitalismebegreb? I sit senere arbejde er Max Weber inde 
på dette. Han skelner (Weber 1976: 95-96) mellem seks indbyrdes ”artsforskellige” typer 
af kapitalistisk erhvervsorientering, hvoraf to er karakteristiske for den vestlige kapitalisme. 
Andre kan med Webers betegnelse sammenfattes i et begreb om en ”politisk orienteret 
kapitalisme”, og de øvrige, som Richard Swedberg foreslår, i et begreb om traditionel han-
delskapitalisme. Interessant i et aktuelt perspektiv er her især den politiske kapitalisme, 
hvor politiske autoriteter på en eller anden måde skaber betingelserne for den kapitali-
stiske profitorientering (Swedberg 2002: 239). Under et krematistisk kapitalismeprincip 
åbner der sig hermed en verden af kapitalismer ved siden af den moderne vestlige. Den 
moderne kapitalisme beror på en adskillelse af stat/politik og økonomi, af suverænitet og 
privatejendom og en rationel, bureaukratisk retsstat, som matcher bureaukratiet i den ka-
pitalistiske virksomhed (Maucourant 2010: 22-23; Swedberg 2002: 238-39). Herfra adskil-
ler den politiske kapitalisme sig ved fraværet af en principiel sondring mellem suverænitet 
og privatejendom, offentligt og privat. Politik og økonomi er ikke autonomiseret i forhold 
til hinanden, men det forhindrer ikke kapitalistisk ”indfangning af økonomiske strømme” 
i kollektive former (hvilket vel også er Wallersteins pointe). Man kan her pege på den 
kinesiske hærs rolle som ejer og kapitalistisk iværksætter, på iranske religiøse instanser, 
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som også er kollektive økonomiske aktører og på den libanesiske kapitalisme, som har et 
klientilistisk præg (Maucourant 2010: 27-31).

For det andet kan man stille spørgsmålet om, hvorvidt det moderne kapitalistiske ’jern-
bur’ nu også er holdbart. Luc Boltanski og Éve Chiapello (B&C), som opererer med det 
weberske begreb om moderne kapitalisme (B&C 1999: 37-41, 45), mener det ikke. Jern-
buret holder ikke, for dets samlede dynamik er ”absurd” og ”amoralsk”. Det låser kapitali-
sterne fast i en abstrakt og uendelig akkumulationsproces og berøver arbejderne frugten af 
deres arbejde og dermed muligheden for et selvstændigt liv. Kapitalismen kritiseres derfor 
til stadighed for kritik og behøver følgelig fortsat ”ånd”, en ideologi, som leverer de gode 
grunde til at engagere sig med systemet (B&C 1999: 41-42). 

I et aktualiseret webersk perspektiv kan kapitalisme således antage en flerhed af an-
sigtstræk afhængigt af såvel politisk-institutionelle forhold, som adskiller sig fra den mo-
derne ’rationelle’ vestlige kapitalisme, som af ideologisk-legitimeringsmæssige, ’åndelige’ 
årsager, som den vestlige kapitalisme ikke kan være foruden.  Det sidste vender jeg tilbage 
til under ’faser’. 

Karl Marx taler sjældent om kapitalisme eller kapitalistisk samfund (Wrong 1992: 
147; Altvater 2007: 37), men derimod om den ”kapitalistiske produktionsmåde og de dertil 
svarende produktions- og udvekslingsrelationer” og om ”kapitalens hovedform, dvs. den 
form, i hvilken den bestemmer det moderne samfunds økonomiske organisation” (Marx 
1970: 92, 278, mine kursiveringer). Produktionsmåden forudsætter og indebærer, at alle 
produktions- og livsmidler indgår i kapitalens kredsløb, og at der forefindes fri arbejdskraft, 
som ikke besidder produktionsmidler og i udgangspunktet heller ikke livsmidler, og som 
derfor må opretholde livet ved at sælge arbejdskraften til udbytning som arbejde i den ka-
pitalistiske produktion. Med denne ”polarisering af varemarkedet er grundbetingelserne 
for den kapitalistiske produktion givet. Kapitalrelationen forudsætter, at arbejderne adskil-
les fra ejet af betingelserne for virkeliggørelse af arbejdet. Når den kapitalistiske produk-
tion først står på egne ben, opretholder den ikke blot denne adskillelse, men reproducerer 
den i stadigt voksende målestok” (Marx 1971: 999, min kursivering). 

Ifølge Weber og Marx har  det moderne samfunds økonomiske system en selvstændig 
egendynamik, som bidrager til at opretholde og udvide den kapitalistiske produktions-
måde. Dynamikken er basalt begrundet i kapitalens grænseløse krematistiske bevægelse 
P-V-P’, hvori der er indbygget en ”bestandig fornyende bevægelse” (Marx 1970: 265) mod 
mere værdi, dvs. mod kapitalens akkumulation gennem gentagen anvendelse af allerede 
indvundet merværdi som kapital (Marx 1971: 820). 

Spørgsmålet er nu, om det moderne samfund, hvis ’økonomiske organisation’ har ka-
pitalistisk karakter, dermed også bliver et kapitalistisk samfund, domineret eller determi-
neret af den kapitalistiske økonomi. Marx er som sagt tilbageholdende med begrebet ka-
pitalistisk samfund (se dog Marx 1971: 1000); han taler ifølge Wrong (1992: 147) hellere 
om et borgerligt samfund. Friedrich Engels er mindre tilbageholdende, han karakteriser 
eksempelvis Italien som ”den første kapitalistiske nation” (Altvater 2007: 37). Jeg skal dog 
her lade klassikerne ligge for i stedet at se på nogle forskellige marxistiske eller marxistisk 
orienterede forståelser af forholdet fra anden halvdel af det 20. århundrede. 
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Anthony Giddens og Bob Jessop

For Anthony Giddens er Marx’ skrifter uundværlige for at forstå kapitalismen både som 
økonomi og som samfundstype (Giddens 1981: 7f). Giddens skelner mellem stammesam-
fund, klassedelte samfund og klassesamfund. Sidstnævnte er den moderne kapitalisme, 
som er et klassesamfund af to grunde: kapitalrelationens afgørende rolle i økonomien og 
økonomiens primat i samfundet. I modsætning til klassedelte samfund, hvor lokalsam-
fund, tradition og slægtskabsrelationer forbliver afgørende, bygger kapitalrelationen klas-
sekonflikten ind i selve ”konstitueringen af arbejdet”. Med økonomiens primat får klas-
semodsætningen samtidig en ”centralitet i magtens dynamik langt hinsides hvad man kan 
finde i klassedelte samfund” (Giddens 1981: 120-21). Staten blander sig dog ikke i ”den 
kapitalistiske arbejdskontrakt”, af hvilken grund klassesamfundet kendetegnes af en sær-
skilt ”institutionel adskillelse” af økonomi og politik. Rammesat af denne adskillelse kan 
statens overvågningsaktiviteter ekspandere enormt, og den kan bestræbe sig på at styre den 
nationale økonomi og varetage den langsigtede beskyttelse og konsolidering af kapitalis-
men (Giddens 1981: 125, 128, 218). 

Ifølge Bob Jessop, som skylder Marx sin forståelse af den kapitalistiske produktions-
måde (Jessop 2002: 12-18), kan produktionsmåden ikke reproducere sig i kapitalens øko-
nomiske kredsløb alene. Selv om den påvirker samfundet som helhed gennem klassekamp 
og konkurrence, kræver den understøttelse fra ekstraøkonomiske forhold (Jessop 2002: 16, 
18-19). Økonomien er derfor hverken determinerende for samfundet i ”første, sidste eller 
mellemste instans” (Jessop 2002: 23). Relationerne mellem den kapitalistiske produkti-
onsmåde og samfundet, herunder den kapitalistiske stat, som er institutionelt adskilt fra 
økonomien (Jessop 2002: 38), har en kompleks, ikke-determinerende karakter, som Niklas 
Luhmanns teori om selvstændige autopoietiske systemer hjælper til at forstå (Jessop 2002: 
8). Ganske vist består ifølge Luhmann ”samfundets basiselement” af ”kommunikation”, 
hvilket er ”fuldstændig uspecifikt” med hensyn til teoretisk forhåndsprioritering mellem de 
forskellige systemer (økonomi, politik, videnskab, kunst, ret, religion) (Werber 2008: 449). 
Alligevel finder Jessop, at teorien kan forenes med marxismen (Jessop 2002: 8), hvilket 
formidles gennem et begreb om økologisk dominans, hvor et selvorganiserende system kan 
dominere andre ved at påvirke disse mere, end det selv påvirkes af dem (Jessop 2002: 25). 

Reguleringsskolen

Med den Marx-inspirerede reguleringsskole deler Jessop (Jessop 2002: 5) opfattelsen, at 
den ’rene’ kapitalistiske produktionsmåde ikke kan reproducere sig selv. Dertil er produk-
tionsmåden ifølge reguleringsskolen så krisebefængt, at kriser burde være reglen snarere 
end undtagelsen (Boyer 1987: 43-45). Det er de imidlertid ikke, hvilket skyldes, at den 
kapitalistiske økonomi hviler på mere end produktionsmåden, nemlig akkumulationsre-
gimer, sociale regulariteter, som sikrer ”en generel og relativ kohærent progression i kapi-
talakkumulationen”. Dette sker gennem specifikke organiseringer af produktionen, lønar-
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bejdet, ledelsesformerne, fordelingsrelationerne og den samfundsmæssige efterspørgsel. 
Hertil kommer så de bredere rammer, reguleringsmåden, dvs. de procedurer og adfærds-
mønstre, som reproducerer de fundamentale sociale forhold i historisk bestemte institu-
tionelle former (Boyer 1987: 46, 54). 

For reguleringsskolen findes der således rigtignok en kapitalistisk økonomi, men ikke 
et kapitalistisk samfund. ”At sige om et samfund, at det er kapitalistisk, fortæller ikke noget 
om, hvordan man lever”. Kapitalismen ”er ikke et princip for social sammenhæng”, sam-
fundets sammenhæng kan man ikke finde ”i en generel, abstrakt og ensartet lov”. Et sam-
funds sammenhæng residerer i ”dets lokale strukturer”, i de komplekse relationer mellem 
”en forskellighed af adfærdsformer, måder at producere og leve på”, fundamentalt set ”i 
differentieringen af samfundets medlemmer” (Aglietta & Bender 1984: 7). 

Michel Callon og Bruno Latour

Så vidt marxismen og marxismeinspirationen om forholdet kapitalistisk økonomi-sam-
fund. En kapitalismeforståelse, som under ingen omstændigheder vil hævde et kapitali-
stisk samfund, leveres af Michel Callon og Bruno Latour (C&L), to af aktør-netværkste-
oriens fædre. Kapitalismen ”eksisterer ikke som et hele”, hævder de og advarer i samme 
åndedrag kapitalismekritikere mod at ”tro på kapitalismen” i ”ental”. Det styrker blot op-
fattelsen af, at kapitalismen er drivkraft for sin egen udvikling (C&L 1997: 67) og dermed 
forestillingen om, at den er svær at forandre. Kapitalismen er ikke et homogent system, 
den forefindes tværtimod i forskellige former og med forskellige markeder, hvor der kon-
stant forhandles etiske og politiske spørgsmål (Callon i Barry & Slater 2002: 297-298). 

Kapitalisme er altså først og fremmest i flertal, men flertal af hvad? Callon og Latour 
svarer således: Kapitalisme er ”en form blandt andre for organisering af markeder” (C&L 
1997: 45). Kapitalisme er ikke blot marked, heller ikke blot markedsøkonomi, men en 
særlig slags markedsøkonomi. Markeder består af decentraliserede beslutninger, kalkule-
rende og optimerende agenter og interessekonflikter, som løses i transaktioner, der etab-
lerer ækvivalens målt i priser. Agenterne træder ind og ud af markedet som fremmede for 
hinanden, og når transaktionen er afsluttet, er de hinanden kvit. En markedsøkonomi be-
står af en flerhed af markeder, hvilket forudsætter ordnede ejendomsrettigheder og penge 
som alment ækvivalent. Kapitalisme er markedsøkonomien gjort til program, et aldrig fær-
diggjort program for skabelse og udvidelse af ’markedsøkonomien’, som retter sig imod 
”formalisering, forbinding, aggregering og koordinering af spredte og lokale markeder”, 
hvilket altid forgår på meget forskellige måder. Bestræbelsen drives frem af en uafladelig 
konstruktion af profitcentre, hvor økonomiske agenter kæmper for at forøge deres evne til 
kalkule og spekulation for at integrere andre agenter heri (C&L 1997: 46). 

Den økonomiske videnskab leverer de dispositiver, som gør det muligt for agenterne 
fortløbende at stræbe mod at udvide markedsøkonomien (C&L 1997: 49). Men den øko-
nomiske kalkule kan ikke måle hvad som helst. Den måler kun det, der kan afsluttes, det 
man kan blive kvit, således at det klart kan afgøres, hvem varerne og profitten tilfalder. 
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Udenfor falder det, den økonomiske videnskab kalder eksternaliteter, hvad enten de som 
positive indirekte fremmer økonomiske transaktioner eller som negative hæmmer den 
(C&L 1997: 51-52, 62-63). Der findes således mange andre relationer mellem mennesker 
og ting end de økonomisk kalkulerbare. Kapitalismen frembringer selv uafladeligt ekster-
naliteter, men dertil kommer en mangfoldighed af relationer, gavegivning og tillid f.eks., 
hvor det netop ikke gælder om at blive kvit, men om at forblive sammenviklet. Det gælder 
også tillidsrelationer i selve den kapitalistiske markedsøkonomi (C&L 1997: 55, 57, 63). 

Set i dette lys er det vigtige i kapitalismen ikke det, der foregår i udvekslingen af ækvi-
valenter, men ”inkommensurabiliteten” mellem ækvivalent-udveksling og den ”diffuse 
og inkalkulerbare mangfoldighed af eksternaliteter”. Uden inkommensurabiliteten ville 
”intet […] ækvivalere noget andet” (C&L 1997: 63). Begge dele, det kapitalistiske marked 
og gaven, det at blive kvit og forblive forbundet, er nødvendige for det ”sociale maskineri”. 
Reguleringen af det indbyrdes forhold mellem disse er et politisk spørgsmål, dog ikke for-
stået som et forhold mellem stat og marked. Politikken er ikke en sfære, som skal tilføjes 
økonomien, ligesom økonomien heller ikke er en sfære, der holder politikken bundet på 
hænder og fødder. Politik optræder, så snart nogen beskæftiger sig med at flytte på den 
inkommensurable forskel mellem internaliteter og eksternaliteter (C&L 1997: 69, 70).  

Kapitalismeformer: Sammenfatning

I de forskellige former er ovennævnte kapitalismebegreber fælles om at hævde, at kapi-
talistisk økonomi ikke kan reduceres til markedsøkonomi alene. Der er også overvejende 
enighed om, at kapitalistisk økonomi er krematistisk, profitdrevet og orienteret mod øko-
nomisk vækst eller akkumulation, dog med Callon og Latour som mulige undtagelser. 
De lægger på den ene side stærk vægt på de økonomiske transaktioners afslutning snarere 
end på deres akkumulerende fortsættelse. På den anden side opererer de ikke blot med 
centre, men med profitcentre, som til stadighed stræber mod at udvide markedsøkono-
mien. Denne bestræbelse ”uden ende” (C&L 1997: 46) peger på det krematistiske ele-
ment i den kapitalistiske økonomi. Callon og Latour viger formentlig tilbage for begrebet 
kapitalakkumulation, fordi det for dem signalerer et abstrakt, homogent og overgribende 
kapitalismebegreb. Callon tager således klart afstand fra, at der skulle findes en ”kold og 
abstrakt” kapitalistisk ”maskine”, som ”lever af en eneste lov, akkumulation”. Det kapitali-
stiske marked fungerer tværtimod gennem en ”multiplicitet af formidlere og mediatorer af 
alle slags”, men denne multiplicitet præges så, vil jeg mene, gennemgående af krematistik, 
for den består af agenter, som kan ”kalkulere profitter, maximere værdi for aktionærer, 
reducere omkostninger” og i øvrigt skabe knapheder, så profitterne normalt hentes hjem 
gennem monopolisering af markederne (Callon 2005: 15). 

Der er til gengæld en klar forskel mellem de begreber om en moderne kapitalisme, som 
lægger vægt på, at kapitalismen omfatter det, Marx kalder kapitalrelationen mellem lønar-
bejde og kapital, og de begreber, som ikke betoner kapitalrelationen. Ud fra dette kriterium 
forenes Marx, Weber, Boltanski & Chiapello, Giddens, Jessop og reguleringsskolen om-
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kring kapitalrelationen, mens Baechler, Callon & Latour og Wallerstein (se kritisk Giddens 
1981: 197) enten negligerer eller underbetoner dette forhold. De ikke marxistisk oriente-
rede begrebsliggørelser er endvidere tilbøjelige til at understrege, at moderne kapitalistisk 
økonomi omfatter noget mere end selve kapitalrelationen og den kapitalistiske dynamik: Et 
kalkuleringsinstrumentarium (Weber, Callon & Latour), en iværksætterånd (Baechler), en 
praktisk-rationalistisk etos (Weber), en kapitalistisk ånd (Boltanski & Chiapello). 

Hvad den kapitalistiske økonomis virkning på og sammenhæng med bredere sam-
fundsmæssige sammenhænge angår, tegner der sig et kompliceret billede. Max Webers 
tese om jernburet peger på en stærk samfundspåvirkning fra den moderne kapitalistiske 
økonomi med fokus på kapitalen og kapitalrelationens økonomiske tvang, og i øvrigt også 
påvirket af den bureaukratiske stat (Swedberg 2002: 239). Baechler, som her vedkender sig 
sin gæld til Marx (Baechler & Wallerstein 1997: 16), tillægger den kapitalistiske økonomi 
så stærk gennemslagskraft, at hele samfundet tenderer mod at blive krematistisk. Klassefor-
holdet er ikke afgørende for Baechler, men det står til gengæld stærkt i Giddens’ forståelse 
af kapitalismen som klassesamfund om end modificeret af en institutionel adskillelse af 
økonomi og stat. For Jessop er det mere indviklet. Her træder den kapitalistiske økonomi 
og de heraf genererede dynamikker i relation til en flerhed af uddifferentierede selvre-
producerende systemer, hvilket ikke kan reduceres til en gennemgribende kapitalistisk 
dynamik eller en central klasselogik (Jessop 2002: 31-32). I lighed med reguleringsskolen 
hævdes det, at den kapitalistiske produktionsmåde må understøttes af ekstra-økonomiske 
forhold. I Webers politiske kapitalisme ser det anderledes ud. Her smelter politik og kapi-
talisme sammen som følge af fraværet af en adskillelse af politik og økonomi, af suveræni-
tet og privatejendom. 

På den anden side står reguleringsskolens insisteren på, at et samfund ikke kan være 
kapitalistisk, og Callon & Latours markante understregning af, at kapitalistisk økonomi så 
at sige forudsætter, at den netop ikke påvirker hvad som helst, men forbliver økonomi i sin 
’inkommensurerende kommensurabilitet’. Der findes ingen ”kapitalistisk maskine”, som 
gennemtrænger alt, ”ødelægger naboskabsrelationer, tømmer familierelationer for enhver 
substans og underminerer de bånd og følelser, som binder folk sammen” (Callon 2005: 14). 

Kapitalismefaser

Fasedeling af kapitalismen er en omstridt sag såvel med hensyn til, hvordan der sættes skel 
i kapitalismen, som med hensyn til selve operationens berettigelse. Fasedelinger forekom-
mer mindre interessante og relevante, hvis man hævder en alt gennemtrængende kapita-
listisk ’maskine’, en global kapitalismes ”gennemtrængning af alle livsforhold” (Sørensen 
2009: 47), et jernbur af økonomisk og bureaukratisk tvang. Paradoksalt nok gælder det 
samme, hvis man finder, at kapitalisme begrænser sig til profitcentres udvidelse af mar-
kedsøkonomien i en kompleks verden af inkommensurable sammenviklinger. Fra dette 
synspunkt ligner fasedelinger nemlig strukturelle forandringer, der skyldes modsætninger 
i kapitalens overgribende akkumulationslogik (Callon 2005: 13). 




