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Jämviktsmarxismens 

psykopatologi

En del marxistiska ekonomer kommer 
förstås att vara ovilliga att medge »ar-
betsvärdeteorins« irrelevans, men det 
är nu allmänt erkänt att beviset för dess 
irrelevans är logiskt oklanderligt.1

Inledning
Det finns personer som är naiva nog 
att läsa Marx som en källa till kunskap. 
Till en sådan läsare – kanske en idealist, 
missnöjd med förtryck eller orättvisor, 
som vill förändra världen och därför vill 
förstå hur den fungerar – säger Marx 
i korthet: det finns folk som besitter 

egendom för sakens skull och folk som 
inte gör det. De senare skapar de rike-
domar utan vilka de förra inte skulle 
existera. De rika upprätthåller denna 
orättvisa genom förtryck, bedrägeri, 
korruption och tvång. De strider sinse-
mellan om rovbytet och bringar världen 
olycka och lidande. Med jämna mel-
lanrum undflyr objektet för deras begär 
all kontroll och anställer förödelse som 
drabbar skyldiga och oskyldiga med 
tragisk eller komisk likgiltighet. I den 
mån som de som skapar rikedom med-
vetet organiserar sig för att göra detta, 
ger emellertid processen dem möjlighet 

1. Ian Steedman (red), The value controversy (1981), s 11.

Fronesis 28 inlaga SLUT.indd   56 2008-08-10   20.46.55



57

JÄMVIKTSMARXISMENS PSYKOPATOLOGI

att överskrida denna ordning för att 
grundlägga en bättre.

De annars så livlösa ekvationer som 
sammanfattar Marx analys av den kapi-
talistiska ekonomin omfattar alla dessa 
påståenden, förutom möjligtvis det sista. 
Detta illustrerar McLellans uppfattning: 
»Läsningen av Marx som en ekonom 
bland andra kommer oundvikligen att 
i någon mån falsifiera hans tänkande. 
Marx ekonomiska och etiska tänkande 
var, som han själv påpekade så tidigt som 
1844, oupplösligt förenade.«2 Marx eko-
nomiska tänkande erbjuder en integre-
rad social, politisk och etisk förståelse.

Hos Marx döljer sådana »ekono-
miska« kategorier som framträder som 
omänskliga ting som lever sitt eget liv 
– priser, pengar, räntor – de verkliga 
relationerna mellan människor. Han 
förklarar inte bara varför de stiger eller 
faller, utan också deras sociala innebörd: 
vem som vinner, vem som förlorar och 
vem som härskar. Detta är nyckeln till 
det sätt på vilket folk handlar och blir 
behandlade; varför arbetare ställs mot 
arbetsgivare och fattiga länder mot rika 
samt varför det finns ojämlikhet, för-
tryck, krig och miljöförstöring, kort 
sagt de väsentligaste frågorna för livet 
på denna planet.

Här finner vi källan till hans enorma 
inflytande. Följaktligen spelar den eko-
nomiska analysen en speciell roll i hans 
tankesystem. Om den befinns vara fel-
aktig betjänas alla dem i vilkas intresse 

det ligger att vädja till den opersonliga 
marknaden som medlare i konflikter 
mellan personer – att rationalisera värl-
den så som den framträder snarare än så 
som den är.

Nationalekonomins historia, liksom 
dess teori, visar att närhelst en tjänst be-
hövs dyker en leverantör upp. Moderna 
akademiker framställer Marx »naiva« 
analys som tilltalande men felaktig. 
Häri spelar ekonomerna en speciell 
roll. Även då Marx politiska och sociala 
uppfattningar motvilligt erkänns ha ett 
värde, sägs hans ekonomiska teori ha 
logiska brister. Eftersom hans arbete 
grundas på hans politiska ekonomi, 
leder detta till anklagelsen att oavsett 
hur klarsynta hans insikter är, så är hans 
teori som helhet helt enkelt felaktig.

Bland mer eller mindre radikala na-
tionalekonomer är det ett trivialt på-
stående att den neoklassiska ekonomin 
– och de neoklassiska ekonomerna – har 
intresse av att misskreditera Marx. Men 
de flesta marxister accepterar själva an-
klagelserna, och många har varit aktiva 
i utarbetandet av dem. Eftersom en 
naiv iakttagare inte skulle förvänta sig 
att marxister har något intresse av att 
misskreditera Marx, ger detta en enorm 
tyngd åt uppfattningen att det finns 
verkliga, oöverstigliga brister i Marx 
ekonomiska analys.

Denna artikel har två syften. För 
det första visar den teoretiskt, med ut-
gångspunkt i Marx egna skrifter, att han 

2. David McLellan, The thought of Karl Marx: An introduction (1980).
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inte är skyldig till anklagelserna. Som 
människa var han felbar, men han hade 
inte fel om förhållandet mellan värde 
och pris, om profitens ursprung eller om 
dess fallande tendens. Därför har den 
naiva läsaren, vars läsning av Marx sam-
manfattades ovan, ett bättre grepp om 
nationalekonomi än experten. Det finns 
en förnuftig, logisk tolkning av mark-
nadsekonomin som är förenlig med just 
det som Marx säger, och som förklarar 
ekonomins observerade rörelser bättre 
än någon annan existerande teori.

Artikelns andra syfte är att förklara 
varför försvarets framställning har för-
klingat ohörd. Vi har att göra med en 
fråga som finns implicit i Steedmans 
kommentar: 

Denna typ av argument har undersökts i 
skiftande former av många olika förfat-
tare under de senaste åttio åren. Man 
har alltid dragit samma slutsatser och 
inget logiskt fel har någonsin påträffats 
i dessa argument.3

Om det finns ett logiskt fel i argumen-
ten mot Marx, varför har då ingen, 
inte ens marxisterna, upptäckt detta på 
åttio år?

Vi avser visa att anklagelsen om lo-
giska brister har fel adress. Den riktas 
mot en teori som inte är Marx teori. 
Den skyldiga parten är vad vi ska kalla 

jämviktsmarxismen.4 Det rör sig här, 
hävdar vi, om jämvikt i marxistisk för-
klädnad, en apologetisk anpassning av 
Marx till den neoklassiska teorin. Som 
en följd därav har Marx vetenskap-
liga politiska ekonomi legat begraven 
medan nationalekonomin som helhet, 
inklusive det mesta av dess »marxistis-
ka« element, har blivit allt sämre på att 
redogöra för de centrala tendenserna 
inom världsekonomin.

Den vetenskapliga politiska ekono-
min – beteckningen som Marx själv gav 
sitt arbete – måste redogöra inte bara 
för sin egen teori, utan också för andras. 
Jämviktsmarxismen är ett slutet, ratio-
nellt och koherent system med tydliga 
slutsatser. Varför har tre generationer 
av författare föreställt sig att dessa slut-
satser är Marx egna? Jag hävdar att an-
vändningen av simultana ekvationer, en 
formalism som egentligen tillhör den 
allmänna jämviktsteorin, har förvrängt 
inte bara beräkningen av pris och värde, 
utan också själva begreppen. Den har 
kastat om den rörelse från begrepp 
till system som är den vanliga inom 
det vetenskapliga tänkandet och har 
legitimerat en regression från system 
till begrepp.

Denna regression är anledningen till 
denna artikels ämnesval. Om vi kunde 
förvänta oss att nationalekonomin som 
disciplin skulle ta hänsyn till uppen-

3. Ian Steedman, Marx after Sraffa (1977), s 49, fotnot.

4. I den engelska originaltexten använder Freeman begreppet Walrasian marxism, efter eko-
nomen Léon Walras (1834–1910), den allmänna jämviktsteorins upphovsman. Vi har dock valt 
att översätta detta till jämviktsmarxism. Övers anm.
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bara sanningar, då skulle teorin bara 
kunna fastställa vad som är fallet och 
gå vidare. Denna debatts historia visar 
att den nationalekonomiska disciplinen 
har utvecklat effektiva och sofistikerade 
mekanismer för att försvara sig mot 
sanningen. Marx gick till väga på två 
sätt. För det första erkände han den 
rena teorins begränsningar. Om han 
och Engels inte hade spelat den roll de 
gjorde i den första och andra interna-
tionalen, så skulle deras skrivna verk 
troligen ha reducerats till en fotnot i de 
ekonomiska idéernas historia. Teoretis-
ka studier kan emellertid för det andra 
»avkorta och mildra födslovåndorna«5 
för praktiska lösningar genom kritiken 
av de befintliga teorierna, eftersom den 
praktiska aktiviteten använder vadhelst 
den kan lägga vantarna på i avsaknad 
av ett teoretiskt alternativ. Vårt mål 
är att frigöra jämviktsteorins outtalade 
axiom, i den simultana metodens rena 
form, från de explicita slutsatser som 
dras utifrån dem.

Målet för en modern kritik är an-
norlunda än på Marx tid, då den unga 
klassiska teorin fortfarande utryckte en 
rationalistisk respekt för sanningen, 
oavsett hur långt ifrån den man faktiskt 
befann sig. Det var inte orimligt att, 
som Marx gjorde, behandla den som 
en kunskapsmassa på frammarsch med 
sporadiska blickar bakåt. I dag gäller det 
motsatta. Det erkännande av verklighe-
ten som en Keynes eller en Kalecki då 

och då såg sig nödgade att göra kvävdes 
snabbt och har införlivats med vad som 
har blivit ett av de mest cyniska av alla 
yrken.

Kritiken av det rena förnuftet måste 
bereda plats åt en kritik av det rena 
oförnuftet. Därmed menar vi inte klan-
der, som ordet har kommit att betyda, 
utan ett systematiskt logiskt utforskan-
de av förutsättningarna för oförnuftets 
grundvalar. Vi vill förstå vilka begrepp 
den simultana formalismen med nöd-
vändighet kräver – vi vill förstå på vilket 
sätt jämviktstänkaren måste uppfatta 
världen om han eller hon ska kunna 
tillämpa sitt system på den.

Vi tror att det är möjligt att påvisa att 
den simultana formalism som introduce-
rades av Bortkiewicz och senare antogs 
av alla efterföljare nödvändigtvis döljer 
prisernas variation och utbudets avvi-
kelse från efterfrågan och inför mark-
nadsklarering vid konstanta priser som 
ett a priori postulat. Den bevarar i ma-
tematiskt renodlad form Jean-Baptiste 
Says dogmatiska och felaktiga antagande 
att utbudet skapar sin egen efterfrågan. 
Konkurrensen, mervärdets rörelse i jakt 
på högre profiter, är med nödvändighet 
frånvarande i de simultana ekvations-
systemen. Det normala vetenskapliga 
kausalitetsbegreppet, som uttrycker ett 
samband mellan händelser som följer 
på varandra i tiden, ersätts av ett tidlöst 
kausalitetsbegrepp där ett matematiskt 
postulat får en bestämmande funktion.

5. Karl Marx, Kapitalet: Första boken (1969), s 5.
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Formalismen ersätter med nödvän-
dighet priset så som det existerar i 
verkligheten – den kurs till vilken varor 
utbytes mot pengar, som är en bestämd 
vara – med utbytesförhållanden bestäm-
da före och oberoende av pengar, som 
därmed blir omöjliga att teoretisera. 
Värdet så som en social relation, den 
form i vilken mänskligt arbete framträ-
der i utbytet, ersätts med ett fetischbe-
grepp om värdet så som en egenskap hos 
tingen, bestämd av den teknologi med 
vilken de produceras. Slutligen har vi 
för avsikt att visa att de begrepp som blir 
resultatet av denna formalism varken 
kan uttrycka eller förklara kapitalet så 
som självförmerande värde, och framför 
allt inte ackumulationen, alla mänskliga 
strävandens underordning under pro-
duktionen av det relativa mervärdet.

Med utgångspunkt i dessa ickemarx-

istiska begrepp om värde, pris och be-
stämning har Marx enkla transparenta 
tolkning förkastats av tre generationers 
marxister som har avhänt sig medlen för 
att göra den begriplig.

Arbetsprocessens ekvationer
Vi börjar med den naiva Marxläsning-
ens ekvationer. Fyra ekvationer beskri-
ver arbetsprocessen – produktionen av 
varor för marknaden.

P = c + v  1)
c´= c + L  2)
m = L - v  3)
därav
c´= c + v + m  4)

På svenska: en kapitalist börjar med 
pengar P, värdets yttre mått och rena 
form.6 Dessa delas upp i konstant ka-

6. Freeman använder sig av formaliserad algebra och bokstavsbeteckningar för centrala 
variabler i mycket större utsträckning än Marx själv gör i Kapitalet. I första boken använder 
Marx enhetliga beteckningar endast för de vanligast förekommande variablerna som c, v och 
m, medan andra variabler aldrig tilldelas några sådana beteckningar. Till exempel behandlar 
Marx det av arbetet nyskapade värdet, som Freeman här betecknar L, utan att tilldela det någon 
algebraisk beteckning. I allmänhet står de variabler som betecknas med gemener hos Marx för 
ett enskilt kapital, eller en del därav, medan motsvarande versal betecknar en summa. Detta 
bruk har Freeman dock frångått. Accenten, som uttalas »prim«, betecknar storleksökning. 
Det bör uppmärksammas att beteckningarna har fått olika svenska översättningar i första 
respektive andra och tredje boken. I första boken står således P och V för pengar respektive 
varor i formeln P–V–P´, medan samma formel i andra och tredje boken är direkt hämtad från 
tyskan: G–W–G´ (Geld respektive Waren). På denna punkt har jag valt att följa första bokens 
bruk. K och L är variabler som inte förekommer hos Marx, men som är vanliga inom dagens 
nationalekonomi. Produktionspris ges ingen bokstavsbeteckning hos Marx, och får här heta PP 
för att undvika förväxling med P, pengar. Se översättarens anmärkning angående detta i Karl 
Marx: Kapitalet: Andra boken (1971), s 25, samt teckenförklaringen på s 469, som dock skiljer 
sig något från tredje bokens bruk: exempelvis betecknas profit där p, och profitkvot p´, vilket 
är ett exempel på en annan användning av »prim«-tecknet. Övers anm.
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pital c och variabelt kapital v. Härav 
ekvation 1). För c köper han varor 
som förvandlas till andra varor med 
hjälp av varan arbetskraft, ovillkorligen 
bunden till dess ägare arbetarna, som 
säljer den för v. I produktionen skapar 
arbetskraften nytt värde L, som tillförs 
det ursprungliga värdet c så att den nya 
produkten får värdet c´. Härav 2). Ju 
längre, hårdare och bättre arbete, desto 
större L.7

Arbetsprocessen skapar ett samman-
lagt materiellt värde c´ som är större än 
de pengar c + v som lades ut för att pro-
ducera det – såvida inte kapitalisterna 
gör en allvarlig felbedömning, i vilket 
fall de snart upphör att vara kapitalister. 
Skillnaden m, mervärdet, ges av 3) och 
är därför i vanliga fall positiv. Följaktli-
gen ges c´ av 4).

Arbetarnas handlingsutrymme, som 
ges av landets och ekonomins lagar, 
begränsas av dessa ekvationer. Arbe-
tarna kan öka v, så att m faller utan att 
något annat förändras. De kan minska 
L, varpå både c´ och m faller. I båda fal-
len äger kapitalisterna fortfarande hela 
slutprodukten c´, men förfogar över 
mindre av dess frukter, m.

Kapitalisternas handlingsutrymme 
begränsas i samma utsträckning. De 
kan öka L genom att, inom biologins 
gränser och tidens och rummets lagar, 

få arbetarna att arbeta längre, hårdare 
eller bättre. De kan minska v. Att mins-
ka c leder inte till något för klassen som 
helhet, även om individer kan överföra 
värde från andra kapitalister genom att 
minska sina kostnader utan att pruta 
på sina priser, en fråga som diskuteras 
nedan. Allt detta förblir sant oavsett 
vilka faktiska rikedomar, det vill säga 
materiella varor eller bruksvärden, som 
dessa värden representerar.

Cirkulationens ekvationer
I cirkulationen köps och säljs varor för 
pengar enligt följande:

P´ = P + p  5)
P´ = c + v + p  6)

Varje kapitalist säljer sin produkt (värd 
c´) för en summa pengar P´, produktens 
marknadspris vid tiden för varuutbytet. 
Skillnaden är en summa pengar p, pro-
fiten. Nu förhåller det sig så att P´ kan 
skilja sig från c´ – en person kan sälja 
något värt 60 kronor för 70 kronor, och 
tjäna 10 kronor på affären. Men någon 
annan förlorar 10 kronor, vilket betyder 
att vinster och förluster utjämnas i varje 
sluten uppsättning utbyten. Det totala 
värdet förblir oförändrat i utbytet:

ΣP´ = Σc´  7)

7. Det sammanlagda värde som tillsätts av alla arbetare i samhället mäts i det antal timmar 
som de arbetar; det värde som tillsätts av arbetarna i en bestämd arbetsprocess mäts också i 
det antal timmar som de arbetar, men kan vara en större eller mindre multipel av denna tid 
(det vill säga en större eller mindre andel av den totala arbetstiden) om arbetarna är mer eller 
mindre kvalificerade eller arbetar hårdare eller mindre hårt än genomsnittet.
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För samhället som helhet är summan av 
P´ lika med summan av c´, även om en-
skilda kapitalister kan erhålla mer eller 
mindre än deras respektive c´. Av 6) och 
4) följer att om något säljs till sitt värde 
(P´ = c´), så är p = m, det vill säga profi-
ten är lika med mervärdet. Men oavsett 
om P´ = c´ eller p = m för ett enskilt 
kapital, ger en subtraktion av 6) från 4) 
och en summering av alla kapital:

Σm = Σp  8)

Det vill säga att den sammanlagda pro-
fit som har realiserats under en given 
period är lika med det sammanlagda 
mervärde som har skapats. Följaktligen 
kan inget värde överföras från arbetare 
till kapitalister eller tvärtom i själva ut-
bytet; dessutom kommer varje uppsätt-
ning priser att överföra värde från en 
kapitalist till en annan. Om P� är högre 
än c´ för en säljare, då måste skillnaden 
kompenseras av försäljning under vär-
det någon annanstans. Konkurrensen 
mellan kapitalister är alltså en strid mel-
lan fiender av samma kött och blod om 
en andel av Σm, vilken tar sig uttryck i 
en kamp för att öka inkomster och skära 
ned på utgifter med alla medel som visar 
sig framgångsrika. De mest extrema av 
de kända formerna för denna kamp är 
krig och fascism.

Vad som just har sagts förutsätter 
att samma summa pengar representerar 

samma kvantitet värde under den givna 
perioden. Med denna utgångspunkt är 
ekvation 7) sann per definition, och 
ekvation 8) är en härledning från den. 
Därav följer att en avvikelse mellan 
summan av värden och summan av pri-
ser bara kan uppstå om den mängd värde 
som en given summa pengar utrycker 
förändras av utbytet. I det fallet är lik-
ställdheten mellan de totala värdena och 
priserna i utbytet mer komplex, men 
fortfarande giltig. Framför allt måste 
pengarna själva inkluderas i summan.8

Ackumulationens ekvationer
Under varje period kan kapitalisterna 
göra av med m, mervärdet, på två sätt. 
De kan konsumera värde eller lägga det 
till kapitalstocken, från vilken c kom-
mer. Dessa två källor till efterfrågan 
utgör tillsammans summan av m, eller 
summan av p, profiter, vilket är samma 
sak. Genom att öka kapitalstocken – att 
investera – kan kapitalisterna vanligtvis 
producera mer varor. Om de därigenom 
också höjer produktiviteten kan dessa 
varor produceras för mindre pengar. 
Marknadens största mysterium, som 
den neoklassiska ekonomin inte förkla-
rar, är på vad sätt dessa tekniska fram-
steg alstrar socialt förfall: på vad sätt mer 
varor för mindre pengar frambringar 
mindre profiter och större fattigdom, 
på vad sätt befrielse från naturen leder 
till förslavning under maskinerna; på 

8. Detta ämne behandlas utförligt i Alan Freeman, »Price, value and profit – a continuous, 
general, treatment«, i Alan Freeman och Guglielmo Carchedi (red), Marx and non-equilibrium 
economics (1996).
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vad sätt privat välstånd ger upphov till 
samhällelig misär och på vad sätt mark-
nadens utbredning kastar hela länder i 
krig, kaos och fattigdom. Denna pro-
cess, ackumulationen, härskar över varje 
människas jordeliv. Den är intill denna 
dag den främsta källan till irrationalitet, 
framstegstankens vagga och grav.

Ackumulationen förändrar kapital-
stockens sammansättning. Det beror 
på att dess drivkraft är produktionen 
av det relativa mervärdet – ökningen 
av arbetets produktivitet genom mer-
värdets omvandling till kapital. Ingen 
enskild kapitalist kan kringgå detta 
resultat av konkurrensen. Innovation 
och ackumulation är därför oskiljbara.9 
Producenter som investerar blir mer 
effektiva än andra. För en lika stor el-
ler mindre investerad summa, och med 
samma eller mindre mängd arbete, kan 
de producera mer av samma produkt. 
Produktens värde per enhet blir där-
för lägre. Om de sålde produkten för 
detta nya värde – dess individuella värde 
– skulle de utkonkurrera sina konkur-
renter. Men prissystemet medför ett 
enda pris och ett enda värde för varje 
vara, som lägger sig som ett genomsnitt 

över alla producenter av den aktuella 
varan. De effektivaste producenterna 
inkasserar en profit över genomsnittet, 
en extraprofit. Denna utjämningseffekt 
är varken tillfällig eller ideell, utan be-
ständig och reell, eftersom en enhetlig 
teknologi aldrig uppnås. Jakten på ex-
traprofiter är den ekonomiska utveck-
lingens verkliga drivkraft.

Även om kapitalstockens samman-
sättning förändras, så stiger dess värde 
så länge som kapitalisterna investerar. 
Låt K vara dess pris. Antag att kapi-
talisterna skjuter till K = 1 000 kronor 
och tar ut c = 100 kr och v = 100 kr till 
produktion. Om L = 200 kr kommer de 
att sluta med:

• kapitalstocken K, genom uttaget 
av c och v minskad till 800 kr;

• en ny produkt c´ = 300 kr = c + L.
Deras totalkapital är nu följaktligen 

800 kronor + 300 kronor = 1 100 kro-
nor. Av detta är 100 kronor den gångna 
periodens mervärde. Deras kapitalstock 
kommer därför att växa om de tar ut 
mindre än 100 kronor till sin privata 
konsumtion, oavsett vad denna kapital-
stock är sammansatt av. Ju mindre de 
konsumerar, desto mer växer den. Låt 

9. Detta har en ytterligare konsekvens som Marx noterade, men som vi inte kan utveckla 
här, utan som måste förstås som en del av ackumulationen. Antag att kapitalisterna, genom 
innovation, kan starta om produktionen i samma skala till en mindre kostnad: till exempel till 
en kostnad av 50 kronor för arbete och 50 kronor för råvaror. Av deras rörliga kapital (från 
försäljning av produkten c´) på 300 kronor, behövs nu bara 100 kronor för att återuppta pro-
duktionen i samma skala. Förutom mervärdet m = 100 kronor, har därför ytterligare kapital 
om 100 kronor frigjorts och finns nu tillgängligt för att utöka produktionen. Förändringar i 
arbetets produktivitet får därför både direkt och indirekt genomslag på ackumulationen genom 
mervärdekvoten. Se Karl Marx och Friedrich Engels, Collected works, vol 34 (1994), s 219.
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B representera de pengar som kapita-
listerna lägger ned på konsumtion, och 
I deras investeringar. Alltså:

m = B + I  9)

Om kapitalisterna omvandlar mervärde 
till kapital, kommer I att vara positiv. K 
ökar under varje period med I. För att 
beskriva detta måste vi förse arbetspro-
cessens ekvationer med ett tidssuffix, 
alltså:

c´ t+1 = ct + vt + mt 10)
så att
Kt+1 = Kt - (ct + vt) + It 11)
Därav
Kt+1 = Kt + mt - Bt 12)

Ekvation 12) uttrycker ackumulatio-
nens allmänna lag. Kapitalstocken K 
växer med skillnaden mellan mervärdet 
och kapitalisternas konsumtion. Den 
kommer alltså att växa såvida kapitalis-
terna inte konsumerar mer än sin profit, 
det vill säga att kapitalstocken bara kan 
minska genom att dess värde överförs 
till konsumtion.

Profitkvoten 
Den genomsnittliga eller allmänna pro-
fitkvoten p´ är kvoten mellan totalprofi-
ten Σp (=Σm) och kapitalstocken K.

p´ = Σm / K  13)

Så länge som kapitalisterna inte desin-
vesterar och – det vill säga konsumerar 
kapitalstockens värde – faller profitkvo-

ten såvida Σm inte stiger, men Σm kan 
inte överskrida det tillförda värdet un-
der en given period, alltså L. Det senare 
begränsas av tidens och biologins lagar. 
Om vi antar ett konstant penningvärde 
kan profitkvotens fall alltså motverkas 
genom större mänsklig ansträngning, 
men det kan stoppas helt bara genom 
att kapitalstocken antingen konsume-
ras eller förstörs – vilket i praktiken är 
samma sak.

Konkurrensen
I konkurrensen söker de individuella 
kapitalen största möjliga profitkvot. Ju 
mer utvecklat kreditsystemet är, och ju 
mindre hinder som finns för kapital-
transfereringar, desto snabbare och mer 
utvecklad är denna process. Detta leder 
till en systematisk omvandling av priser, 
så att c´ kommer att avvika från P´ (för 
individuella kapital) även utslaget som 
ett genomsnitt över tid för att undvika 
slumpmässiga fluktuationer.

Denna kvantitativa avvikelse har ett 
dubbelt ursprung. Det första är den 
ovan beskrivna produktionen av det 
relativa mervärdet, som sker inom en 
given produktionsgren. Men konkur-
rensen har också en andra effekt, som 
existerar bara i form av en tendens mot 
en ideell eller hypotetisk genomsnitts-
profit, som kapitalisterna tar med i be-
räkningen för att bestämma till exempel 
räntesatsen. För varje vara uppstår ett 
ideellt pris, produktionspriset, till vilket 
varan skulle säljas om sektorn som pro-
ducerade den erhöll den genomsnittliga 
profiten. Denna genomsnittsprofit är 
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den allmänna profitkvoten i ekvation 
13); tillämpad på en godtycklig andel 
av kapitalstocken ger den en summa 
pengar i avkastning, som lagd till utgif-
terna ger ett hypotetiskt pris

PP = c + v + Kp´  14)

där produktionspriset PP är det (to-
tala) priset för att producera varorna 
i fråga, p´ den profitkvot som ges av 
ekvation 13), och c, v och K avser en 
viss sektor, inte samhället som helhet. 
Ekvationerna 7) och 8), Marx »två lik-
heter«, förblir lika giltiga som för alla 
marknadspriser.

Den profit som ges av ekvation 14) 
blir den allmäna samhälleliga uppfatt-
ningen av en »normal« avkastning på 
kapital. För medvetandet framträder 
konkurrensen som en kamp för en av-
kastning högre än denna normalnivå. 
Men i samma utsträckning som några ka-
pitalister förvärvar en högre avkastning, 
kommer andras avkastning att pressas 
under normalnivån. Dessa skillnader i 
profitkvot är den synliga formen av den 
kapitalistiska konkurrenskampen. 

   

Experternas vederläggning
Vederläggningen av denna naiva upp-
fattning, som enformigt har upprepats 
i över hundra år, vilar på två påståen-
den:

Påstående 1: Marx misslyckades med 
att »omvandla insatserna«. I ekvationen

c´ = c + v + m  4)

kan kvantiteterna c och v inte vara de-
samma som i

P = c + v + p  6)

eftersom insatsvarorna måste köpas till 
de priser som produkterna säljs för. 
Marx kände till detta men slätade an-
tingen över det eller underlät att ta itu 
med det. Det var ursprungligen Eugen 
von Böhm-Bawerks anhängare J. V. Ko-
morzynskij som år 1897 påstod detta. 
Den ryske marxisten Michail Ivano-
vic Tugan-Baranovskij gick längre och 
»korrigerade« Marx »fel«. Hans mo-
difiering populariserades av Ladislaus 
von Bortkiewicz och introducerades 
i den engelskspråkiga världen av Paul 
Sweezy. Den består av en alternativ 
prisberäkning som baseras på tre pre-
misser:

• Alla varor köps till det pris som 
de säljs för.

• Profitkvoten är densamma över-
allt.

• Pengars värde bestäms samtidigt 
som priser.

Modifieringen inbegriper en ny de-
finition av både värde och pris. Likväl 
har den kommit att bli standardtolk-
ningen av Marx värdeteori och utgör 
sedan Ian Steedmans kodifiering i Marx 
after Sraffa grundvalen för kritiken av 
denna teori. Den ger sitt stöd åt tre slut-
satser som anses förödande för Marx 
ekonomiska teori:

• De två »likheterna« 7) och 8) kan 
inte båda vara sanna.

• Värden och priser ges av två olika 
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uppsättningar ekvationer som inte står 
i något uppenbart förhållande till var-
andra.

• Marx profitkvot skiljer sig från den 
»verkliga« profitkvoten. Hans näm-
nare, K, är värdet av varorna i K; men 
den verkliga profitkvotens nämnare är 
deras pris. 

Den första slutsatsen anses påvisa 
att Marx angreppssätt är logiskt in-
konsekvent. Den andra anses påvisa 
att hans profitkvot inte är den verkliga. 
Den tredje anses påvisa att värden är 
logiskt överflödiga eftersom de inte 
ingår i »bestämningen« av priser, en 
»bestämning« som implicit är liktydig 
med »beräkning«.

Påstående 2: Beräkningen av den 
fallande profitkvoten redogör inte för 
effekten av kapitalstockens förbilli-
gande. Värdet av (och priset på) de 
varor som utgör kapitalstocken kan 
falla på grund av tekniska framsteg, 
och på så sätt permanent uppväga 
en kvantitativ ökning.10 Tillsammans 
med de två första slutsatserna ovan 
anses detta ge tyngd åt slutsatsen att 
Marx värdeteori inte erbjuder någon 
egentlig vägledning till vad som hän-
der i verkligheten.

Marx omvandling av insatser
Marx metod för omvandling framkom-
mer i Teorier om mervärdet:

Omvandlingen av värde till kostnadspris 
sker på två sätt. För det första kan den 
profit som läggs till det förskotterade 
kapitalet vara antingen större eller min-
dre än det mervärde som ingår i själva 
varan, det vill säga att den kan represen-
tera mer eller mindre obetalt arbete än 
vad själva varan innehåller. Detta gäller 
kapitalets variabla beståndsdel och dess 
reproduktion i varan. Men därutöver 
kan på samma sätt kostnadspriset för det 
konstanta kapitalet – eller de varor som 
ingår i den nyproducerade varans värde 
som råmaterial och maskiner [eller] ar-
betsförhållanden – ligga över eller under 
dess värde. Varan innefattar alltså en an-
del av priset som avviker från värdet, och 
denna andel är oberoende av kvantiteten 
nytillsatt arbete, eller det arbete genom 
vilket dessa produktionsförhållanden 
med givna kostnadspriser förvandlas till 
en ny produkt. Det står klart att vad som 
gäller för skillnaden mellan kostnadspri-
set och värdet av varan som sådan – vilket 
är ett resultat av produktionsprocessen 
– gäller på samma sätt för varan såtillvida 
som den, i form av konstant kapital, blir 
en ingrediens, en förutsättning, för pro-
duktionsprocessen. […] Å andra sidan 
inlemmas skillnaden mellan kostnadspris 
och värde, i den utsträckning den ingår i 
priset på den nya varan oberoende av sin 
egen produktionsprocess, i den nya var-
ans värde som ett tidigare element.11

10. Detta uttrycktes mycket elegant i Nobuo Okishios teorem, som slår fast att profitkvoten 
måste stiga kontinuerligt förutsatt att de individuella kapitalisterna alltid investerar i kostnads-
besparande teknologi. Profiterna kan bara falla till följd av stigande löner. 

11. Karl Marx, Theories of surplus value, Part III (1972), s 167, kursiv och tillägg i original.
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Detta är fullkomligt klart. Citatet slår 
fast att om en insats i produktionen 
prissätts över eller under sitt värde, så 
överför den i motsvarande grad mer 
eller mindre värde till produkterna. På 
samma sätt är det variabla kapitalets 
värde i motsvarande grad högre eller 
lägre om lönevarorna prissätts över el-
ler under sitt värde. Alltså:

• Det värde som det konstanta ka-
pitalet c överför till c´ är lika med dess 
pris, det vill säga värdet av pengarna 
som betalades för det.

• Värdet av det variabla kapitalet v 
är, i analogi med det förra påståendet, 
lika med dess pris, det vill säga värdet av 
de pengar som betalas ut i löner.

Detta överensstämmer fullständigt 
med den kontroversiella passus i Kapi-
talets tredje bok som ofta har åberopats 
som bevis på att Marx var medveten 
om problemet, men inte erbjöd någon 
lösning.

Vi har sett, hur produktionsprisernas 
avvikelse från värdena uppkommer:
1. genom att genomsnittsprofiten ad-
deras till varans kostnadspris i stället för 
det mervärde den innehåller;
2. genom att det sålunda från värdet 
avvikande produktionspriset för en vara 
ingår som element i kostnadspriset för 
andra varor, så att alltså redan i kost-
nadspriset för en vara en avvikelse från 
värdet av dess konsumerade produk-

tionsmedel kan vara innesluten, bort-
sett från den avvikelse, som kan gälla 
själva varan genom differens mellan 
genomsnittsprofit och mervärde.
[…]
Antag att den genomsnittliga samman-
sättningen är 80 c + 20 v. Det är nu 
möjligt, att i de verkliga kapital som 
är sammansatta på detta sätt, 80 c är 
större eller mindre än värdet av c, det 
konstanta kapitalet, därför att detta c 
är sammansatt av varor, vilkas produk-
tionspris avviker från deras värde. Även 
20 v kan avvika från dess värde, om i 
konsumtionen av arbetslönen varor in-
går, vars produktionspris är olika deras 
värde. Arbetaren måste alltså då arbeta 
längre eller kortare tid för att återköpa 
dessa varor (deras ersättning), utföra 
mer eller mindre mängd nödvändigt 
arbete än som skulle behövas, om pro-
duktionspriserna för de nödvändiga 
existensmedlen sammanföll med deras 
värden.12

Vilken ekonomisk teoretiker som helst 
kan förstås hävda att detta tillväga-
gångssätt är felaktigt och att både det 
konstanta och variabla kapitalet överför 
sitt värde, inte sitt pris, till den nya 
varan. En sådan teori är öppen för den 
kritik som under hundra års diskussion 
kring transformationsproblemet har 
riktats mot Marx. Den teorin är emel-
lertid inte Marx.

12. Karl Marx, Kapitalet: Tredje boken (1973), s 185–186.
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Marknadspriser och 
omvandlingen av insatser
Denna metod är inte bara tillämplig på 
inköp av varor till deras produktions-
priser. Den är giltig närhelst insatsvaror 
eller lönevaror köps till ett pris som av-
viker från deras värde; kort och gott vid 
utbyte till godtyckliga marknadspriser. 
Den följer av Marx analys av utbytet 
och återfinns inte i tredje boken, utan 
i Kapitalet, första boken, första kapit-
let, grunden för hela Marx opus, som 
Suzanne de Brunhoff har påpekat.13 
Metoden är en explicit konsekvens av 
pengarnas existens. Marx behövde inte 
omvandla insatser i tredje boken, efter-
som omvandlingen ges redan i första 
boken. 

Varans värdestorlek ger alltså uttryck 
för en nödvändig, i dess framställning 
inneboende relation till den samhäl-
leliga arbetstiden. Med värdestorlekens 
förvandling till pris visar sig denna nöd-
vändiga relation som bytesförhållan-
det mellan en vara och den utanför 
densamma existerande penningvaran. 
[…] Sannolikheten för att pris och vär-
destorlek inte ska överensstämma, dvs. 
prisets avvikande från värdestorleken, 
ligger alltså i själva prisformen. Detta 
är inte någon brist hos prisformen utan 
gör den tvärtom till en tillfredställande 
form för ett produktionssätt, där regeln 

endast gör sig gällande som regellöshe-
tens blint verkande genomsnittslag.14

Första bokens antagande att varor säljs 
till priser som är lika med deras värden 
har fått en viss grad av mytisk status. 
Antagandet är faktiskt mycket viktigare 
i andra boken, där Marx (till skillnad 
från i tredje boken) abstraherar bort inte 
bara avvikelser mellan pris och värde, 
utan också förändringar i värdet. I första 
boken finns avvikelsen mellan värde och 
pris alltid i bakgrunden och den stora 
merparten av formuleringarna förblir 
lika giltiga om antagandet överges. Vik-
tigast är att härledningen av värdets och 
prisets kategori inte beror av detta anta-
gande. Om det överges så kommer om-
vandlingen av insatser bara att så att säga 
återföras till första bokens teori. Man 
behöver bara anta att det värde som för-
skotteras av kapitalisterna representeras 
av de pengar som de betalar och inte av 
värdet av det som de köper för att teorin 
ska bli fullständigt koherent.

Detta antagande spelar en viktig roll 
i Marx dispyt med dem av hans tids eko-
nomer som sökte profitens ursprung i 
utbytet, i »försäljningsprofiten«. Vad 
han hävdar är att utbytet bara kan om-
fördela redan existerande värde mellan 
cirkulationens parter:

De konsekventa representanterna för 
illusionen, att mervärdet beror på ett 

13. Suzanne de Brunhoff, Marx on money (1976), s 27.

14. Karl Marx, Kapitalet: Första boken (1969), s 88–89, min kursiv.
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nominellt pristillägg eller på säljarens 
privilegium att sälja varan för dyrt, 
förutsätter därför att det finns en klass, 
som bara köper utan att sälja, alltså 
också konsumerar utan att producera. 
[…] Vi får alltså hålla oss inom varu-
bytets gränser, där säljare är köpare 
och köpare är säljare. […] Varuägaren 
A är kanske så smart, att han kan dra 
sina kollegor B och C vid näsan, utan 
att de med bästa vilja i världen kan ta 
revansch. A säljer vin till ett värde av 40 
p.st. till B och får i utbyte spannmål till 
ett värde av 50 p.st.15 A har förvandlat 
sina 40 p.st. till 50 p.st., av mindre 
pengar gjort mer pengar och förvandlat 
sin vara till kapital. Låt oss se närmare 
på saken! Före varubytet fanns 40 p.st. 
i vin hos A och 50 p.st. i spannmål hos 
B, ett totalvärde på 90 p.st. Efter varu-
bytet har vi samma totalvärde, 90 p.st. 
Det cirkulerande värdet har inte ökats 
med en enda penny; det som har för-
ändrats är fördelningen mellan A och 
B. […] Alltså kan man vrida och vända 
på saken, hur man vill: resultatet blir 
detsamma. Om lika stora värden bytes 
med varandra, uppkommer inget mer-
värde, och om värden som inte är lika 
stora bytes, uppstår inte heller något 
mervärde. Cirkulationen eller varubytet 
skapar inget värde. [---]

Det har visat sig, att mervärdet inte 
kan ha sitt ursprung i cirkulationen, att 
det alltså måste försiggå något utanför 
omsättningen, något som inte kommer 
till synes i den.16

I denna passage finner vi fröet till hela 
Marx begrepp om omvandlingen. Lik-
ställdheten mellan summan av priser 
och summan av värden är en konse-
kvens av uppfattningen att värde inte 
kan skapas i utbytet, inte ett godtyckligt 
normaliseringsvillkor. Den är en effekt 
av cirkulationen, som inte kan skapa 
värde. Produktionen, vari värdet har 
sitt ursprung, måste först isoleras från 
cirkulationen, som omfördelar värdet. 
Därför skriver Marx i första boken:

Kapitalbildning måste vara möjlig, 
även när varupriset är lika med varu-
värdet. Den kan inte förklaras med att 
varupriserna avviker från varuvärdena. 
Om så verkligen sker, måste man 
reducera priserna till värdena, dvs. 
man måste bortse från avvikelserna 
som tillfälligheter för att kunna ställa 
frågan om kapitalbildning med hjälp 
av varubyte i sin renhet och utan 
att förvirras av störande och för det 
egentliga förloppet främmande biom-
ständigheter.17

15. Notera återigen att detta varubyte till priser som avviker från värdena uppträder i första 
boken, där Marx enligt vad som påstås ännu inte har nått fram till värdets omvandling till pris. 
Notera också att pengar fungerar som värdemått, och slutligen att byteskurserna inte har något 
med produktionen att göra, utan är ett rent cirkulationsfenomen.

16. Karl Marx, Kapitalet: Första boken (1969), s 140–142.

17. Ibid., s 143, fotnot 37.
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Att bortse från något är inte detsamma 
som att förneka dess existens. Marx 
ställer frågan till sina motståndare: Ni 
säger att mervärdet har sitt ursprung 
i cirkulationen. Nå, låt oss eliminera 
alla cirkulationens effekter och se vad 
som händer. Om ni har rätt, så borde 
det inte finnas vare sig någon profit 
eller något mervärde. Men till och med 
under sådana antaganden existerar både 
profiten och mervärdet.

Första boken framställer följaktligen 
inte ett hypotetiskt samhälle i vilket varor 
inte kan bytas till priser som avviker från 
deras värden: den skiljer cirkulationens 
effekter från produktionens effekter. 
Den andra sidan av myntet är att cirkula-
tionen, och värdets avvikelse från priset, 
inte glöms bort utan för tillfället lämnas 
åsido. Dess effekter förklaras så att vi kan 
veta exakt vad det är som vi måste bortse 
från. Effekten av värdets omvandling till 
pris framställs i första bokens första del 
som en process i vilken varor kan utbytas 
till godtyckliga marknadspriser, och inte 
alls till det hypotetiska produktionspri-
set. Det är bara när det handlar om den 
omedelbara produktionsprocessen som 
Marx gör förbehållet att varor måste 
säljas till ett pris som svarar mot deras 
värde. Vi bör inte glömma bort att Marx 
i första boken antar att kapitalisterna 
»finner vad de behöver på marknaden«. 
Det faktum att de säljer sina produkter 
till deras värden medför alltså på inget 

sätt att de också köper sina insatsvaror 
till deras värden.

När man väl begriper att omvand-
lingen av insatser är giltig för mark-
nadspriser i allmänhet, ser man att pro-
ceduren stöds av många andra passager i 
Marx arbeten, som syftar på andra priser 
än produktionspriset. Till exempel:

Om bomullspriset skulle falla, till ex-
empel som en följd av en särskilt god 
skörd, så faller i de flesta fall priset 
under sitt värde, återigen genom lagen 
om utbud och efterfrågan. Följaktligen 
stiger profitkvoten – och möjligen, som 
vi såg ovan, den totala profiten – inte 
bara i den omfattning den skulle ha sti-
git om den nu billigare bomullen hade 
sålts till sitt värde, utan även eftersom 
det färdiga plagget inte har förbilligats 
i samma totala omfattning som den i 
vilken bomullsproducenten sålde sin 
råbomull under dess värde, det vill säga 
eftersom tillverkaren har lagt en del av 
mervärdet i egen ficka på bekostnad av 
bomullsodlaren.18

Monopolpriset på vissa varor skulle 
bara överföra en del av de andra va-
ruproducenternas profit till varorna 
med monopolpriser. […] Om varan 
med monopolpris ingick i arbetarens 
nödvändiga konsumtion, så skulle den 
höja arbetslönen och därigenom minska 
mervärdet […].19

18. Karl Marx, Theories of surplus value, Part III (1972), s 223.

19. Karl Marx, Kapitalet: Tredje boken (1973), s 762–763.
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I själva verket måste varje produkt från 
jorden, som uppbär jordränta, säljas 
till ett pris som i regel permanent av-
viker från dess produktionspris; hos 
Marx modifieras därmed det värde som 
sådana produkter överför till dess kon-
sumenter. 

Den »kontroversiella« passusen i 
Kapitalets tredje bok uttrycker också 
denna idé: 

Vad det variabla kapitalet angår, så är 
den genomsnittliga dagliga arbetslö-
nen visserligen alltid lika med värde-
produkten för det antal timmar som 
arbetaren måste arbeta för att produ-
cera de nödvändiga livsmedlen; men 
detta timantal är själv åter förfalskat 
genom att de nödvändiga existens-
medlens produktionspriser avvika från 
deras värde.20

Denna analys förblir densamma oavsett 
om resultatet presenteras i form av 
abstrakt arbete eller i form av kronor. 
Skillnaden är denna: framställt i timmar 
påverkas resultatet inte av förändringar 
i penningvärde, men framställt i kronor 
kräver det ytterligare en korrigering då 
det presenteras, annars verkar det som 
om värde har skapats i utbytet, medan i 

själva verket endast dess monetära mått 
har förändrats.21 Detta är anledningen 
till att det monetära värdemåttet är 
ofullständigt och illusoriskt om det 
isoleras från sitt ursprung i arbetet. 
Men att som många har gjort dra slut-
satsen att det sker ett byte av enheter då 
värden omvandlas till priser, att värde 
består av timmar och att pris består av 
pengar, är uttryck för en väldig förvir-
ring. 

Överallt i Marx arbeten ges värden 
i form av pengar. Detta innebär varken 
att enheter förväxlas eller att tredje 
bokens kategorier vårdslöst introdu-
ceras i första bokens analys. Detta är 
absurda fel att tillskriva en författare 
med Marx intellektuella skärpa. För 
Marx är pengar ett värdemått, dess 
framträdelseform:

Det arbete som här ingår i produktions-
medlen är ett bestämt kvantum allmänt 
samhälleligt arbete och framträder därför 
i en viss värdestorhet eller penningsumma, 
in fact priset på dessa produktionsme-
del.22

En bestämd kvantitet arbete represente-
rar vid varje given tidpunkt ett bestämt 
antal arbetade timmar. Försäljningen av 

20. Ibid., s 146.

21. För en utförligare undersökning på denna punkt, se Alan Freeman, »The psychopathology 
of walrasian marxism«, i Freeman och Carchedi (1996).

22. Karl Marx, »Den omedelbara produktionsprocessens resultat«, i Karl Marx och Friedrich 
Engels, Skrifter i urval: Ekonomiska skrifter (1975), s 597, kursiv i original. (Denna text utgör 
det sjätte kapitlet i ett av utkasten till Kapitalets första bok, men publicerades aldrig av Marx 
själv. Övers anm.)
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varor för pengar representerar varken 
mer eller mindre än en omfördelning 
av dessa arbetade timmar mellan säl-
jare och köpare, skillnaden mellan de 
pengar som betalas för varorna och 
penninguttrycket för deras värde. Om 
jag betalar 11 kronor för varor vilkas 
värde är 10 kronor, så omfördelas en 
krona värde från mig till producenten. 
Före utbytet hade hon/han 10 kronor 
värde och jag 11; efteråt har jag 10 
kronor och hon/han 11. Om en krona 
representerar en timme, så har en tim-
mes samhälleligt nödvändigt abstrakt 
arbete överförts från mig till producen-
ten som ett resultat av marknadens sätt 
att fungera. Dessa uttryck är två sidor 
av samma sak.

Slutligen motsäger omvandlingen 
av insatser inte ett enda ord av första 
avdelningen ovan. Övergången från 
försäljning av varor till deras värden till 
försäljning av varor till penningpriser 
kräver att vi mildrar ett antagande i 
Kapitalets första bok: antagandet att 
c och v är numeriskt lika med värdet 
av de varor som de köper. Det ersätts 
av det antagande som uttrycks klart i 
första boken, men som sedan läggs åt 
sidan till förmån för diskussionen av 
produktionen, nämligen att c och v är 
numeriskt lika med värdet av de pengar 
som används för att köpa dessa varor. 
De förkättrade »två likheterna« blir 
då uppenbart sanna. De gäller varje 
uppsättning marknadspriser oavsett 
om profiterna är utjämnade och inte 
minst det speciella hypotetiska fall där 
marknadspriser är lika med produk-

tionspriser, vilket nittonhundratalets 
nationalekonomer har ägnat så mycken 
omsorg och uppmärksamhet.

Kapitalets kretslopp och  
distinktionen värde–pris
Den moderna läsarens reaktion på 
ovanstående kan uttryckas ungefär en-
ligt följande: Om insatsvarornas värde 
är lika med deras pris, vad har då hänt 
med omvandlingen av värden till pri-
ser? Uttrycks nu inte alla produktions-
förhållanden i priser och har nu inte 
värde blivit ett överflödigt begrepp?

Som vi senare ska försöka visa be-
tingas detta synsätt av den numera djupt 
rotade idén att priserna på insatsvaror 
och produkter bestäms simultant, en 
främmande idé för Marx och i själva 
verket för alla ekonomer fram till Wal-
ras. I samma stund som man medger att 
priser och värden under en given period 
bestäms av den föregående periodens 
priser och värden blir frågan en helt 
annan. Marx lade fram saken enligt 
följande: i början av varje produktions-
period förskotterar kapitalisterna ett 
kapital som representeras av summan 
av nedlagda pengar, som förstås ad-
deras till de pengar som redan har lagts 
ner på fast kapital, vilket vi strax ska 
återkomma till. Arbetskraften överför 
detta värde till produkten och tillför 
sitt eget bidrag, värdeprodukten. Pro-
dukten framträder med ett nytt värde, 
som skiljer sig från den förra periodens 
värde. Utslaget på hela produktionen 
av denna vara är detta nya värde den 
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samhälleligt nödvändiga arbetstid som 
krävdes för att producera den under 
de historiskt givna förhållandena. Det 
är detta nya värde och inte något evigt 
jämviktsvärde som omfördelas i cirkula-
tionen och bildar varans marknadspris.

Priser och värden förblir i varje 
ögonblick åtskilda både begreppsligt 
och kvantitativt. Det är verkligen så att 
deras inbördes förhållande under varje 
period lyder under Marx berömda »två 
likheter« och uteslutande bestäms av 
den föregående periodens priser och 
värden.  

Marx profitkvot
En logisk följd av den procedur som 
vi just har diskuterat är att vi bör mäta 
kapitalstocken K i de pengar som har 
betalats för den. Detta är förstås vad 
kapitalisterna gör. Om jag betalar 2 000 
kronor för en dator så är mitt satsade 
kapital 2 000 kronor, oavsett datorns 
ursprungliga eller senare värde. Det är 
pengarnas värde, inte maskinens, som 
bestämmer min profitkvot. Varför skulle 
Marx ha haft något annat i åtanke? Hans 
studieobjekt var penningkapitalets själv-
förökande. Hans metod är grundlig, 
men inte på något sätt märklig. Detta 
kastar nytt ljus på hans »fel« angående 
den fallande profitkvoten. Först och 
främst är hans profitkvot (penningvär-
det antas alltid vara konstant) densamma 
som den observerade. Han diskuterar 
den faktiska verkligheten, inte någon 
fantastisk återspegling av den.

Beakta vidare den ständigt upprepa-
de anklagelsen att kapitalstockens värde 

kan falla om dess beståndsdelar förbilli-
gas, varvid alltså profitkvoten återställs. 
Ursäkta mig, men antag att datorn som 
kostade mig 2 000 kronor nu är värd 500 
kronor. På vilket sätt gör det mitt inves-
terade kapital lika med 500 kronor? Jag 
betalade 2 000 kronor. Detta är vad min 
bank vill ha tillbaka. Det är så här mina 
rentierer beräknar sin avkastning. Det är 
väldigt olyckligt att min dator har mins-
kat i värde, för det tvingar mig att hitta 
de förlorade 1 500 kronorna någonstans. 
Men hitta dem måste jag, annars går jag 
i personlig konkurs. Vad min avkastning 
anbelangar så är den en proportion av 
mitt satsade kapital, det vill säga av vad 
jag tidigare har lagt ut, inte av vad min 
investering är värd just nu.

Detta ger den tidigare nämnda naiva 
förklaringen dess fulla kraft. Den fal-
lande profitkvoten kan permanent neu-
traliseras endast genom desinvestering, 
genom förbrukning av det värde som har 
investerats i produktionen eller genom 
plötslig värdeförintelse i form av kon-
kurs, en mindre samhällsnyttig variant 
av samma sak. Detta är, som Marx beto-
nade, lågkonjunkturernas och krisernas 
objektiva och oundgängliga funktion i 
en marknadsekonomi.

Marx begrepp  
om bestämning
Den läsare som tar Marx på orden 
kommer inte att finna de motsättningar 
som fyra generationer ivrigt debatterat 
i över 400 lärda uppsatser. Den verk-
liga frågan är därför: Varför ignorerar 
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förståsigpåarna Marx egen lösning? 
Hur har förståelsen av värde, även 
bland uppriktiga marxistiska akademi-
ker, kunnat hamna så långt från Marx 
egen förståelse att de inte ens kan läsa 
innantill i Marx skrifter? Vi vänder oss 
nu till den sofistikerade läsaren, vars 
olustkänsla vid det här laget troligen 
har nått bristningsgränsen. De huvud-
sakliga invändningar som vi förväntar 
oss är:

• Den grundläggande distinktionen 
mellan värde och pris existerar inte 
längre. Värde har sitt ursprung i pro-
duktionen och pris i cirkulationen. Ni 
har reducerat värde till pris och blandat 
ihop två olika begrepp.

• Ni blandar ihop bruksvärde med 
bytesvärde, pengar och timmar i ett 
hopplöst mischmasch. Hur kan en sum-
ma pengar adderas till ett värde?

• På grund av detta finns det inte 
längre något begrepp om bestämning. 
Om värde inte längre bestäms obero-
ende av pris, så kan ni inte säga vad som 
bestämmer pris.

Vi påstår att dessa invändningar är 
en produkt av den allmänna jämvikts-
teorins synfel, som avskärmar medve-
tandet från de begrepp som krävs för 
att förstå vad en marknadsekonomi 
verkligen är. Ett uttryck för detta är 
en från Bortkiewicz okritiskt anammad 
förståelse av värde, som har format 

nationalekonomernas begreppsvärld så 
till den grad att inte ens marxisterna 
förstår Marx längre.

Vår utgångspunkt är en mycket 
betecknande anmärkning hos Bortkie-
wicz:

Alfred Marshall sade en gång om Ri-
cardo: »När han närmar sig frågan 
om normalvärdet uttrycker han inte 
klart hur, och i vissa fall förstår han 
kanske inte heller fullständigt på vad 
sätt, de olika elementen styr varandra 
ömsesidigt, inte successivt, i en lång or-
sakskedja.« Detta gäller i än högre grad 
Marx […] [som] var fast övertygad om 
att elementen i fråga måste förstås som 
ett slags kausal kedja, i vilken varje länks 
sammansättning och storlek bestäms 
bara av den föregående länken […]. 
Den moderna nationalekonomin börjar 
gradvis att frigöra sig från successivis-
tiska fördomar, huvudsakligen tack vare 
Léon Walras matematiska skola.23

Detta är en ärlig redogörelse för Bort-
kiewiczs intentioner och för Marx egen 
förståelse. Omedelbart efter den passa-
ge ur Teorier ur mervärdet om omvand-
ling som citerades ovan skriver Marx:

Varje vara, som innefattas i en annan 
vara så som konstant kapital, framträ-
der själv som resultatet, produkten, 

23. Ladislaus von Bortkiewicz, »Value and price in the marxian system (part I)«, i International 
economic papers (1952), s 23–24. Jag är tacksam mot Michele Naples som har uppmärksammat 
mig på denna passage. (Bortkiewicz, som ursprungligen publicerade denna text på tyska 1906, 
citerar Marshall ur Principles of economics, Appendix I. Övers anm.)
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av en annan produktionsprocess. På 
så sätt uppträder varan ömsom som 
en förutsättning för produktionen av 
andra varor, ömsom som resultatet av 
en process under vilken andra varor är 
förutsättningen för dess produktion.24

Enligt denna uppfattning rör det sig 
verkligen om en följd av bestämningar, 
som äger rum i verklig kronologisk tid, 
och som uttrycks i Marx välkända be-
skrivning av kapitalets kretslopp:

P – V…Prod…V´– P´ 25

Kretsloppet uttrycker tidens gång. Var-
je händelse följer på den föregående. 
I Kapitalets andra bok blir detta ännu 
tydligare i en passage som direkt vänder 
sig mot simultan bestämning:

Bailey polemiserar mot uppfattningen, 
att värdet är en självständig samhällelig 
realitet, som karakteriserar det kapi-
talistiska produktionssättet, och i det 
han stämplar denna uppfattning som 
en illusion hos vissa ekonomer, säger 
han: »Värde är ett förhållande mellan 
samtidigt befintliga varor, ty det är en-
dast sådana, som överhuvud kan utbytas 
mot varandra.« […] Detta missförstånd 
beror på den grundläggande missupp-
fattningen, att bytesvärde och värde är 

samma sak, och att alltså värdets form 
är värdet självt. Slutsatsen blir, att va-
ruvärden inte kan jämföras, när de inte 
längre aktivt fungerar som bytesvärden 
och alltså inte längre kan utbytas mot 
varandra. Bailey har ingen aning om att 
ett värde endast kan fungera som kapi-
talvärde eller kapital, försåvitt det un-
der de olika stadierna av sitt kretslopp 
– vilka ingalunda är »contemporary« 
utan följer efter varandra – förblir iden-
tiskt med sig självt och jämföres med 
sig självt.26

Orsakssammanhangen hos Bortkiewicz 
och den allmänna jämviktsteorin är 
simultana. Orsakssammanhangen hos 
Marx är kronologiska. Men Marx me-
tod är den normala inom alla veten-
skaper. Såvitt jag vet är den allmänna 
jämviktsteorin ensam om att lägga fram 
ett orsaksbegrepp oberoende av tid. 

P´ bestäms av vad som föregick den 
– P och V – eftersom de existerade 
före P´. En mindre och helt naturlig 
ändring är att säga att V och sålunda 
V´ modifieras om P, och följaktligen 
V, i ett tidigare kretslopp avviker från 
värdet av den föregående V´ som de 
betalade för insatsvaror. Detta inverkar 
inte på förhållandet mellan V´ och P´ i 
det aktuella kretsloppet. De är två olika 
bestämningar utan inbördes samband. 

24. Karl Marx, Theories of surplus value, Part III (1972) s 167.

25. Egentligen mer känt i den form som används i Kapitalets andra bok: G—W …P…W´—G´, 
se fotnot 6 ovan om användning av symboler. Övers anm.

26. Karl Marx, Kapitalet: Andra boken (1971), s 98–99.
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Priset kan överstiga värdet med 10 
kronor i dag och falla under det med 20 
kronor i morgon. Än sedan då?

Cirkulationen (V–P–V) är själv en 
följd av händelser, eftersom försälj-
ningen av en produkt är avgränsad 
från inköpet av insatsvaror till nästa 
steg i produktionen. Pris och värde är 
samma sak i de olika faserna av kapita-
lets existens och bestämmer varandra i 
följd, liksom allting som står i orsaks-
förhållande till varandra.27 I en fas av 
sin existens, cirkulationen, genomgår 
varje kapital som helhet ett stadium 
som pengar och bestämmer i denna 
form (P–V) det värde som detta kapital 
sedan ger upphov till i produktionen 
(V…Prod…V´). Detta värde växelver-
kar i sin tur med samhället genom 
lagen om utbud och efterfrågan (V´ 
– P´) och bestämmer därmed det pris 
till vilket det säljs.

Distinktionen mellan värde och pris 

är en kvantitativ, kronologisk och väl-
definierad distinktion mellan storhe-
ten V´ vid en tidpunkt och storheten 
P´ vid en följande tidpunkt. Den är 
långtifrån överflödig: den ger upphov 
till extraprofiter, kapitalrörelsernas och 
sålunda hela ekonomins själva drivkraft. 
Produktionens och cirkulationens rol-
ler är lika avgränsade; produktionen 
bestämmer de värden som sedan om-
fördelas genom cirkulationen. Värdet 
V´ föregår priset P´ kronologiskt och 
därför logiskt.

Notera slutligen att jämviktsmarxis-
men bär skulden till en avgörande mo-
difiering av Marx struktur. Hos Marx 
är varor bärare av värde som inte är 
inneboende i dem. Värde är en social 
relation, inte en egenskap hos tingen. 
Ingen motsättning uppstår om varorna 
V överför mer eller mindre värde till 
produkten än vad de själva innehål-
ler.28

27. »Pris är ju varans värde (detta gäller också för marknadspriset, vars skillnad från värdet 
inte är kvalitativ utan bara kvantitativ, hänför sig enbart till värdestorleken) till skillnad från 
dess bruksvärde« (Karl Marx, Kapitalet: Tredje boken (1973), s 323); »[…] priset [är] enligt sitt 
allmänna begrepp först bara […] värdet i penningform« (ibid., s 174).

28. »När väl alla ting som kan ägas (det vill säga alla knappa ting och inget annat) har blivit 
egendom står de i ett särskilt förhållande till varandra, ett förhållande som härrör ur det faktum 
att varje knappt ting förvärvar en speciell egenskap utöver sin egen specifika nytta, nämligen 
den egenskapen att vara utbytbar mot varje annat knappt ting i ett visst förhållande« (Leon 
Walras, Elements of pure economics: Or the theory of social wealth (1984, franska originalet 1876), 
s 67). »Så som värden är varorna samhälleliga storheter, det vill säga någonting fullständigt 
annorlunda än deras ›egenskaper‹ så som ›ting‹. Så som värden utgör de bara förhållanden mel-
lan människor i deras produktiva aktivitet. Värde ›förutsätter utbyte‹, men utbyten är utbyten 
av ting mellan människor, utbyten som på intet sätt påverkar tingen som sådana« (Karl Marx, 
Theories of surplus value, part III (1972), s 129). För mer om detta, se den oavkortade versionen 
av denna text: Alan Freeman, »The psychopathology of walrasian marxism«, i Freeman och 
Carchedi (1996).  
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En fixering föds: den 
simultana bestämningens
underliggande antaganden 
Bortkiewicz erkänner öppet att han 
hämtat sitt begrepp om bestämning 
direkt från Walras, som han beundrade 
stort och förde en omfattande korre-
spondens med från 19 års ålder. Han 
vill att storheterna P, V, V´ och P´ ska 
bestämmas simultant i stället för i följd, 
så att P´ ska kunna betinga inte bara det 
följande V, utan även det V som föregår 
det. Denna idé, som jämviktsmarxis-
men har gjort till sin, är 100 procent 
ren allmän jämvikt. Den leder raka 
vägen utför mot fördärvet. Betrakta det 
grundläggande postulatet hos Walras/
Tugan/Bortkiewicz:

• Alla varor köps till det pris som de 
säljs för

Denna enkla form är helt rimlig, 
den »uppenbara« felande länken i Marx 
teoribygge. Låt oss se vart den leder. 
Vi går in i produktionsprocessen på låt 
säga måndag. Maskiner finns på plats, 
råvaror har köpts in och arbetarna har 
stämplat in till avtalade löner. K, c och 
v har alltså bestämts. Låt oss nu förflytta 
oss till låt säga fredag. Ut kommer pro-
dukten och släpps på marknaden. Nu är 
P bestämt. Vi kan tillämpa postulatet.

Men enligt postulatet borde månda-
gens insatsvaror ha köpts till fredagens 
priser. Vad synd att vi inte visste det i 
måndags. Det är det som är problemet 
med de där ekonomerna, att de inte vet 
vare sig fram eller bak.

Detta är löjligt. Måndagens in-

satsvaror köptes i det förgångna, i förra 
veckan. Varför skulle de säljas till denna 
veckas priser? Postulatet har alltså en 
helt annan mening än vad det ger sig 
ut för att ha. Det fordrar i själva verket 
att försäljningen av en vara vid en viss 
tidpunkt bestämmer inköpspriset på 
samma vara vid en föregående tidpunkt 
och borde därför omformuleras i enlig-
het därmed:

• Varor köps till det pris som de kommer 
att säljas för

Det enda sättet att bli klok på detta 
utan att anlita vare sig klärvoajans el-
ler telekinesi är att frigöra postulatet 
från dess pseudomarxistiska förpack-
ning och förstå det för vad det är ma-
tematiskt, nämligen en restriktion av 
produktpriser. Om tiden rör sig framåt 
är postulatet motsatsen till det sätt på 
vilket det vanligen framställs. Bortkie-
wiczs postulat bygger faktiskt, i likhet 
med den allmänna jämviktsteorin över-
lag, på följande antagande:

• Varor säljs till det pris som de köptes 
för

Detta är den hemliga, ideologiska 
formen av det grundläggande jämvikts-
postulatet, som har den mest djupgå-
ende inverkan på alla dess varianters 
interna logiska struktur.

Nästa problem är att även om pos-
tulatet kräver insats- och produktpri-
sernas likhet, så slår det inte fast vilka 
dessa priser faktiskt är. I alla system 
baserade på allmän jämvikt bestäms 
priserna därför i själva verket av yt-
terligare ett postulat. I de »klassiska« 
neoklassiska systemen utgörs detta av 
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kravet att marginalintäkterna är pro-
portionella mot marginalavkastningen 
eller marginalnyttan. Men det algebra-
iska arbetet utförs av postulatet att alla 
profitkvoter måste vara lika. Oavsett 
den yttre skillnaden mellan de två sys-
temen vad matematiken beträffar – och 
därmed vad systemets verkliga interna 
innehåll beträffar – är detta samma pos-
tulat som vi finner i jämviktsmarxismen, 
vilket förvandlar ett resultat av Kapitalets 
tredje bok till ett axiom, förutan vilket 
priser skulle förbli obestämda:

• Alla profitkvoter är lika

Problemet är nu följande: Om pri-
serna redan är fastställda genom kravet 
att profitkvoterna ska vara lika, hur 
utjämnas de då? Hos Marx, liksom i 
verkligheten, utjämnas profitkvoterna 
genom prisrörelser.29 Men i denna wal-
rasianska klinik för sjuka marxister har 
priserna sövts med eter. Vad är det 
egentligen som är så speciellt med en 
period om en vecka? Produktpriserna 
vid varje godtycklig framtida tidpunkt 
måste vara desamma. Priser kan aldrig 
förändras. »Botemedlet« är en ny eko-
nomisk medicin:

29. Marx uppmärksammade detta mycket tidigt: »Det är inte en produkts försäljning till 
kostnadspris, som konstituerar ›proportionalitetsförhållandet‹ mellan utbud och efterfrågan, 
d.v.s. den ifrågavarande produktens relativa kvot gentemot produktionens summa; det är 
snarare variationerna i utbud och efterfrågan, som för producenterna anger den mängd, vari en 
viss vara måste produceras för att i utbyte få åtminstone produktionskostnaderna ersatta. Och 
eftersom dessa variationer inträder jämt och ständigt råder det också en ständig växling i fråga 
om placering och tillbakadragande av kapital i industrins olika grenar. [---] När herr Proud-
hon medger att produkternas värde bestämmes av arbetstiden måste han likaledes erkänna 
den oscillerande rörelse som allena gör arbetstiden till värdets mått. Det finns inget färdigt, 
konstituerat ›proportionalitetsförhållande‹, det finns bara en konstituerande rörelse« (Karl 
Marx, Filosofins elände (1981), s 62–63; här används dock den moderniserade översättningen: 
Karl Marx, »Filosofins elände«, i Karl Marx och Friedrich Engels, Skrifter i urval: Filosofiska 
skrifter (1978), s 281 (kursiv i original), övers anm). Engels skriver i sin inledning till samma 
verk: »För det första, att varuprisernas avvikelser från varuvärdena är den enda nödvändiga 
betingelsen, under vilken och genom vilken varuvärdet kan komma till. Endast genom kon-
kurrensens och därmed varuprisernas fluktuationer framkommer varuproduktionens värdelag, 
blir varuvärdets bestämmande genom den samhälleliga nödvändiga arbetstiden en verklighet. 
Att därvid den form, i vilken värdet visar sig, priset, i regel ser något annorlunda ut än värdet, 
som det visar, det ödet delar värdet med de flesta samhälleliga förhållanden. Kungen ser också 
för det mesta helt annorlunda ut än monarkin, som han representerar. Att i ett samhälle av 
bytande varuproducenter vilja åstadkomma värdebestämningen genom arbetstiden, därigenom 
att man förbjuder konkurrensen att åstadkomma denna värdebestämning genom tryck på 
priserna på det enda sätt, varpå det överhuvud kan åstadkommas, innebär alltså bara, att man 
bevisar, att man har lagt sig till med den gängse utopistiska ringaktningen för de ekonomiska 
lagarna, åtminstone på detta område« (Friedrich Engels, »Inledning«, i Karl Marx, Filosofins 
elände (1981), s 17).
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• Alla priser är konstanta
Svälj detta och du förflyttas till en 

annan plats än planeten jorden: ett 
tidlöst underland i vilket livet för evigt 
upprepas utan förändring; sjusovarmu-
sens och den vita kaninens värld: den 
allmänna jämviktens värld. Detta är inte 
ett sjukhus utan ett dårhus: marxismen 
har tvångsomhändertagits; den har bli-
vit fullständigt dårhusmässig.

Du tror kanske att det rör sig om 
ett kort besök, men du är fast för alltid. 
Denna förenkling kan man inte utan 
vidare göra sig av med vid ett senare 
tillfälle. Den är av samma skrot och 
korn som antagandet om de utjämnade 
profitkvoterna. Utan den skulle det 
finnas n ekvationer som sammanbinder 
2n okända priser och n okända profit-
kvoter. Av dessa kan vi göra oss av med 
n genom att fastställa produktpriserna 
som identiska med insatspriserna. Yt-
terligare n-1 avlägsnas genom anta-
gandet om utjämnade profitkvoter, och 
systemet är sedan bestämt inom ett för-
hållande, vår berömda »numerär«. Inga 
konstanta priser, ingen lösning. Detta 
är ett axiom förklätt till förenkling.

Behandlingen framkallar sjukdo-
men. Den eliminerar all obestämd-
het genom att anta att alla externa be-
stämningar av priser kan avlägsnas. Hur 
skulle vi inom ett sådant system kunna 
föreställa oss ett pris som avviker ens 
ett ögonblick från dess av Bortkiewicz 
fastslagna storlek? Vi skulle omedelbart 
göra våld på varje ekvation i vilken detta 
pris figurerar och hela systemet skulle 
falla samman. Den verkliga världen är 

kirurgiskt bortskuren. Marxisterna kan 
inte längre förstå Marx eftersom deras 
ekvationer har lobotomerat föreställ-
ningsorganet. 

Utbud, efterfrågan och 
marxismen under Says lag
Detta är bara början. Vilka utbuds- och 
efterfrågeförhållanden kan motsvara 
ett sådant system? Antag att det för 
tillfället råder över- eller underskott 
på någon vara. Alla ekonomer är ense 
om att detta borde leda till att ett el-
ler flera priser stiger eller faller, vilket 
framkallar kapitalrörelser som tenderar 
att justera utbudet efter efterfrågan. 
Men i det walrasianska dårhuset sitter 
priserna i tvångströja. De kan inte röra 
sig. En sådan uppsättning priser kan 
existera endast under förutsättning att 
utbudet automatiskt och vid varje tid-
punkt exakt justeras efter efterfrågan. 
Jämviktsmarxismen är ett system byggt 
på marknadsklarering. I Sraffas version 
görs detta explicit i formen av ett pos-
tulat, men det är i varje fall implicit i 
ekvationerna.

Postulatet om konstanta priser är 
således utbytbart med, och logiskt lik-
värdigt med, ett annat postulat, som är 
lättare att känna igen som den grund-
läggande principen bakom den allmän-
na jämviktsteorin, nämligen:

• Utbudet av varje vara är exakt lika 
med den efterfrågan som produktionen av 
alla varor skapar

Ett sådant postulat känner ekono-
merna som Says lag, i opposition mot 
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vilken Keynes byggde sitt system. Den 
är likvärdig med ett a priori antagande 
om att marknaden faktiskt åstadkommer 
en rationell resursallokering, som är en för-
utsättning för, och i själva verket utgångs-
punkten för bestämningen av priser, värden 
och (den unika) profitkvoten. Detta är inte 
logiskt utan ideologiskt, matematiskt 
sett ren ideologi.30

Från fixering till neuros: det 
walrasianska prisbegreppet
Ekvationer uttrycker samband mel-
lan variabler, som själva representerar 
begrepp. Dessa kraftfulla yttringar av 
människoanden kan inte samexistera 
i medvetandet med begrepp som inte 
överensstämmer med de relationer som 
de uttrycker. Till följd av detta är de 

begrepp som jämviktsmarxismen nu 
använder främmande för Marx.

Fastän ett sunt värdebegrepp logiskt 
föregår ett sunt prisbegrepp, ställs vi 
inför ett sjukt system. En kritik av detta 
system börjar därför med det prisbe-
grepp som ideologiskt föregår det. Ana-
lysen av det walrasianska värdet härrör 
från psykoanalysen av det walrasianska 
priset, för vilket det är det neurotiska 
uttrycket.

Vår utgångspunkt är en välkänd 
egenskap hos system grundade på all-
män jämvikt, själva kärnan i Keynes 
reaktion mot dem: i dem existerar inte 
penningen. Detta tar sig uttryck i så-
dana påståenden som att »pengar är en 
slöja«. Därav den omfattande litteratur 
som förklarar pengar som en bekväm-
lighet, en uppfinning för att göra livet 

30. Trots att både Walras och Sraffa var fullständigt på det klara med att pris- och kvantitets-
kraven (insatspriser är lika med produktpriser, insatsefterfrågan är lika med produktutbud) 
är utbytbara och ömsesidigt förutsätter varandra, har detta logiskt nödvändiga förhållande 
fördunklats av några senare framställningar. Wassily Leontieff bygger sin input-output-modell 
på proportioner snarare än på mängder (Wassily Leontieff m fl, Studies in the structure of the 
American economy (1953); se även Luigi L. Pasinetti, Lectures in the theory of production (1977) 
och Burgess Cameron, »The labour theory of value in Leontieff’s models«, i The Economic 
Journal (1952)). System med linjära olikheter, som introducerades av John von Neumann (»A 
model of general economic equilibrium«, i Review of economic studies (1945, tyska originalet 
1937), och vidareutvecklades av Michio Morishima i Marx’s economics: A dual theory of value 
and growth (1973), antyder att pris- och kvantitetsbestämningar är oberoende av varandra. Il-
lusionen försvinner så fort man frågar vad som händer med överskottsprodukten när utbudet 
inte motsvarar efterfrågan. Emmanuel Farjoun visar, genom det tekniska tricket att beteckna 
all överskottsproduktion som avfall med priset noll, att pris- och kvantitetssystemen är åtskilda 
(Emmanuel Farjoun, »The production of commodities by means of what?«, i Ernest Mandel 
och Alan Freeman, Ricardo, Marx and Sraffa: The langston memorial volume (1984). Detta är 
redan ett brott mot prispostulatet, eftersom varorna nu har två priser, deras »normala pris« och 
deras »avfallspris«. Man behöver bara ställa sig frågan vad som skulle hända om folk faktiskt 
fick lov att köpa alla överskottsprodukter för ingenting för att inse att detta är en artificiell 
konstruktion.
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lättare, helt enkelt en sak som kan för-
klaras exogent eftersom de inte finns i 
ekvationerna. Den neoklassiska teorins 
välde inleds med mordet på penningen; 
priset för denna oidipala handling är 
självförvållad blindhet.

De walrasianska priserna härleds 
från en inbillad ekonomisk aktivitet: 
byteshandeln. Lösningen på ett simul-
tant ekvationssystem är en uppsättning 
prisförhållanden, kurser till vilka varor 
kan bytas mot varandra. Dessa prisför-
hållanden bestäms därför av kravet att 
varor måste kunna bytas mot varandra 
för att producera eller reproducera en 
viss fördelning av varor.

I verkligheten byts varor mot peng-
ar, en särskild vara. De kan i allmänhet 
inte bytas mot varandra med mindre 
än att kapitalismen upphävs. Jag kan i 
praktiken varken byta mitt arbete el-
ler mina produkter mot mina direkta 
behov – jag jobbar åt dig om du ger 
mig mat på bordet, jag bygger ett hus åt 
dig om jag får en bil och så vidare – om 
jag inte omorganiserar hela samhället i 
detta syfte, i vilket fall vi får ett annat 
samhälle.

Verkliga pengar är alltså inte bara en 
måttenhet, utan ett sätt för människor 
att förhålla sig till varandra, i själva 
verket det enda sätt på vilket människor 
förhåller sig till varandra under kapita-
lismen. De är inte en bekvämlighet utan 
en nödvändighet. På vilket sätt skulle 
det egentligen vara bekvämt att gå till 
banken? Härav följer, som Marx säger 
många gånger, att köp och försäljning 
med nödvändighet är skilda handlingar. 

Det finns alltså ingen garanti för att 
samhällets aggregerade utbud kommer 
att motsvara den aggregerade efterfrå-
gan, och i allmänhet gör det inte heller 
det. Samhället kan när som helst handla 
till penningpriser som lämnar varor 
osålda, och gör normalt så. 

Om en simultanist släpper in pengar 
i någon annan form än som numerär i 
sitt system, kommer hon/han följaktli-
gen att stöta på oöverstigliga problem. 
Om aktörerna tillåts att ackumulera 
pengar vid utbytet, så är varje upp-
sättning prisförhållanden förenlig med 
varje nödvändig fördelning av produk-
ter. Om jag har en godis och du har en 
kaka och vi vill göra affärer, så kan vi 
genom byteshandel bara byta i förhål-
landet en godis mot en kaka. Men om 
pengar kan byta ägare, så kan du sälja 
mig kakan för två kronor, köpa godisen 
för en krona och bli en krona rikare. Så 
var det med den saken. Denna enkla 
uträkning får bestämningen av ett si-
multant system att haverera. Om vi 
alltså kräver att priser måste bestämmas 
av den nödvändiga uppsättning utbyten 
som de ska påverka, så kan vi inte till-
låta att pengar, som bevarare av värde, 
spelar någon central roll. Frånvaron av 
pengar, liksom likheten mellan utbud 
och efterfrågan, är ett av metodens 
dolda antaganden. Penningen är mark-
nadsklareringens första offer, penning-
priserna dess andra.

Detta är tydligt i Marx polemik mot 
Jean-Baptiste Say, i motsättning till 
vilken även Keynes, som spelar Teire-
sias i denna felens tragedi, byggde sitt 
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system. Say inför marknadsklarering i 
ett särskilt enfaldigt resonemang som 
inte bara har förknippat hans namn 
med en lag som är omöjlig att upp-
rätthålla, utan även gjorde Marx syn-
nerligen irriterad.31 Nationalekono-
merna avfärdar ängsligt argumentet, 
men dess logik finns närvarande i varje 
simultant system. Vid byteshandel är 
den ena parten alltid säljare och den 
andra köpare, heter det, varför varje 
köp nödvändigtvis är en försäljning 
och summan av all försäljning måste 
motsvara summan av köpen. Sålunda 
måste efterfrågan alltid vara lika med 
utbudet.

Med detta resonemang tillintetgörs 
marknadsekonomins väsentligaste fe-
nomen, som verkligen skiljer den från 
ett medvetet organiserat samhälle: folk 
säljer saker för pengar och klamrar sig 
sedan fast vid pengarna. Keynes, som 
iakttog och förstod detta faktum, erbju-
der en i grunden psykologisk konstruk-

tion – en preferens – för att förklara det. 
För Marx är det en fråga om logik. Vid 
det monetära utbytet, till skillnad från 
byteshandeln, finns det tre parter, inte 
två. Om jag har godis och behöver ka-
kor, så säljer jag till en godisälskare, som 
inte är densamma som kakförsäljaren. 
Sedan köper jag kakorna. Vad kakan 
beträffar så köptes den då den såldes. 
Vad mig anbelangar så säljer jag först 
och köper sedan.32

Detta är just vad varufetischismen 
handlar om. I stället för att fråga sig 
vad som händer med ett kapital, inriktar 
sig Says oklanderliga logik på de varor 
som det utgörs av. Deras priser ges av 
förhandskravet att samhällets samman-
lagda varor måste utbytas i ett givet 
förhållande. Priset uppstår därmed inte 
ur utbytesförhållandena, ur de privata 
förhållandena mellan de människor 
som deltar i dem. Varan är inte längre 
något som köps av en människa, utan ett 
ting som köps av andra ting. Says lag är 

31. »Den av Ricardo adopterade (egentligen [James] Mill tillhörande) åsikten hos den fadde 
Say (vartill vi ska återkomma i avsnittet som behandlar denna bedrövliga figur), att någon 
överproduktion inte är möjlig eller åtminstone inte någon general glut of the market, grundar sig 
på satsen att produkter bytes mot produkter eller, som Mill uttryckte saken, på den ›metafysiska 
jämvikten mellan säljare och köpare‹, [vilket uttryck] vidareutvecklades till [satsen om] den 
enbart genom själva produktionen bestämda efterfrågan eller också om identiteten mellan 
demand och offer« (Karl Marx, »Teorier om mervärdet«, i Skrifter i urval: Ekonomiska skrifter 
(1975), s 349 (kursiv i original).

32. »Penningen är inte bara […] ›mediet varigenom utbytet verkställes‹ utan samtidigt […] 
›mediet varigenom utbytet av produkt mot produkt sönderdelas i två av varandra oberoende 
och till tid och rum åtskilda akter‹. Men denna felaktiga uppfattning om penningen grundar sig 
hos Ricardo därpå att han överhuvudtaget enbart har bytesvärdets kvantitativa bestämning för 
ögonen – nämligen att det är = ett bestämt kvantum arbetstid – att han däremot glömmer den 
kvalitativa bestämningen att det individuella arbetet måste framträda endast genom sitt avytt-
rande (alienation) som abstrakt allmänt samhälleligt arbete« (ibid., s 359, kursiv i original). 
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en de mänskliga relationernas neuros, 
som framställer dem som relationer 
mellan ting. Den politiska ekonomin 
studerar människan; den neoklassiska 
teorin tar kakan.

Simultana ekvationssystem är den 
patologiska formen av denna neuros: de 
kan inte ens lokalisera kakan. Vad hän-
der egentligen då en säljare avstår från 
att köpa? Motsvarigheten är uppen-
barligen en försäljning utan motpart. 
De avvisade kakorna ligger och trånar 
efter en köpare. De har konverterats 
från flöde till kapitalstock och slutar som 
sådan att fungera som bruksvärde. De 
blir till oönskad samhällelig rikedom, 
slumrande arbete som inväntar den 
penningens kyss som upphäver förtroll-
ningen. Detta är krisens, den allmänna 
övermättnadens, framträdelseform, i 
vilken allting är som försänkt i dröm 
medan kung Penning svärmar för drott-
ning Kapital.

Nationalekonomerna har mördat 
kung Penning för att gifta sig med 
drottning Kapital. Deras system är 
en idealisering i vilken utbudet alltid 
överensstämmer med efterfrågan och 
marknaden alltid levererar. Kriser kan 
inte existera, för de kan inte framträda 
i ekvationerna. Om saken ens beaktas 
måste det röra sig om en störning av 
ekvationerna, ett externt mysterium, 

en »exogen chock«. Men priset för 
denna idealisering är ett system i vilket 
själva penningen inte existerar. Kapital-
stockarna apoteoseras, profitkvoterna 
naglas fast och priserna sövs ner; kriser 
är otänkbara och ackumulationen går 
inte att begripa. Det var till denna 
fimbulvinter som Bortkiewicz år 1906 
hänvisade den marxistiska ekonomin.

Marxismen, penningen  
och den moderna national-
ekonomins demens
Liksom Banquos vålnad återvänder 
penningen för att hemsöka de skyldiga i 
deras dagliga förehavanden.33 Keynesi-
anismen, den första praktiska versionen 
av den neoklassiska teorin, inbegrep en 
vacklande kamp för att återinsätta den 
döde kung Penning som likviditetspre-
ferensens furste. Den neoklassiska na-
tionalekonomin gjorde frågan om pen-
ningen till en pervers separat disciplin, 
monetär ekonomi, vilande på fiktionen 
om en separat varu- och penningmark-
nad. Den neoklassiska syntesen bygger 
på idén om en »verklig« varumarknad 
och en »nominell« penningmarknad. 
Bakom detta döljer sig en systematisk 
ansträngning att isolera penningen från 
verkligheten. Aktörer söker jämvikt på 
en idealiserad marknad, obesmittad av 

33. Banquo är en karaktär i Shakespeares pjäs Macbeth. De tre häxorna (sann)spår att Banquo, 
från början en vän till Macbeth, inte själv kommer att bli kung, men att hans arvingar kommer 
att bli det. Då den makthungrige Macbeth uppstigit på tronen oroar han sig över spådomen 
och låter mörda Banquo, medan hans son lyckas fly. Den mördade Banquos vålnad hemsöker 
efter detta Macbeth. Övers anm.
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monetära influenser, nämligen varu-
marknaden. Penningen ingriper som 
en extern faktor, en sjukdom som bör 
behandlas genom statliga ingripanden. 
Denna separation är vedertagen och 
mytisk. Som postkeynesianerna myck-
et riktigt invänder så finns det ingen 
som förhandlar om »real«-löner. Den 
politiska ekonomins uppgift är att in-
tegrera penningen på varje nivå av 
ekonomins funktionssätt, av den enkla 
anledningen att pengar förmedlar varje 
faktisk samhällelig relation i en mark-
nadsekonomi.

Detta är marxismens särskiljande 
bidrag. Värdets »överflödighet« är 
ett ideologiskt uttryck för penningens 
överflödighet. I varje system där pengar 
spelar en verklig i motsats till fiktiv roll 
uppstår frågan: »Vad är det man köper 
för pengar?«. Det enda möjliga svaret är 
»värde«, det vill säga någonting annat, 
av vilket priset består. Varje ekonomiskt 
system ger detta svar, även om det inte 
tar någon hänsyn till arbetsvärdeteorin. 
Det första en ny student lär sig vid den 
praktiska kontakten med ekonomisk 
statistik är att manipulera prisindex så 
att de mäter »reella« till skillnad från 
»nominella« priser. Det mest grundläg-
gande monetära teoremet – kvantitets-
teorin – innefattar en variabel P, »den 
allmänna prisnivån«. Men för att kunna 
ha en prisnivå, det vill säga ett pris som 
är en multipel av något annat, så måste 

man ha ett begrepp om detta något som 
det är en multipel av. Detta »något« är 
värde, alldeles oavsett den stora mängd 
teoretiska avhandlingar som förnekar 
värdet. I jämviktsmarxismen är värde 
penningens spöke.

Den icke-walrasianska nationaleko-
nomins oavslutade uppgift är sålunda 
en systematisk undersökning av de lagar 
som styr rörelserna hos det »reella« 
värdet i ovanstående betydelse. Den tar, 
liksom Marx, sin utgångspunkt i en axi-
omatisk definition av värde härledd ur 
det privata utbytesförhållandet, för att 
härleda de analytiska ramar inom vilka 
den allmänna produktions-, cirkula-
tions- och ackumulationsprocessen inte 
bara kan uttryckas i värdetermer, utan 
inom vilka inga aprioriska antaganden 
om utbud, efterfrågan eller prisrörelser 
görs.

Detta leder mig till slutsatsen, 
som samtidigt är denna studies verk-
liga poäng: I vilken riktning bör na-
tionalekonomin utvecklas? Det finns 
två nödvändiga steg. Det första är en 
verklig integration och utveckling av 
penningbegreppet. Jag är sannerligen 
inte den förste att försöka mig på detta, 
men min bestämda åsikt är att pengar 
kan integreras på ett riktigt sätt endast 
inom ett successivistiskt system.34 Man 
borde låta alla de »förenklande«, i själva 
verket fördummande, antaganden som 
den walrasianska ekonomin har ympat 

34. Denna punkt utvecklas vidare i Alan Freeman, »Price, value and profit: A continuous, 
general, treatment«, i Alan Freeman och Guglielmo Carchedi (1996).
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in på den marxistiska stammen vissna 
bort bäst de gitter. Nationalekonomin 
måste fogas efter verklighetens tid och 
rum. Fantasierna om en enda enhetlig 
profitkvot och exploateringsgrad, en 
produktion utan maskiner, ett kapital 
utan pengar och ett kausalitetsbegrepp 
utan tid: allt detta är bagage som en 

objuden välgörare har smugglat in till 
en ovillig gäst på en onaturlig plats. De 
hör inte hemma i en vetenskaplig poli-
tisk ekonomi. Det är dags för gästen att 
ta sitt pick och pack och ge sig av.

Översättning från engelskan 
av Anders Hylmö
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