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Konkurrensens logik

Av Hugo Strandberg

Liberalismen, kapitalismen i sin ideologiska form, brukar sägas utmärkas 
av individualism. Och det ligger något följdriktigt i detta. Konkurrensens 
logik omintetgör alla ståndsprivilegier: aristokraten mäter olika människor 
med olika måttstockar, inordnar den enskilde under en kategori innan han 
anlägger någon bestämd måttstock på henne, medan den liberale borgaren 
ser dessa kategorier som irrelevanta och fördömliga, hävdar att det enbart 
är individen som ska räknas, inte några kategorier. Både aristokraten och 
den liberala borgaren gör jämförelser, skiljer mellan det bättre och det 
sämre. Skillnaden är att aristokraten förutom det ”bättre” som är ett resul-
tat av anläggandet av en bestämd måttstock också använder ett ”bättre” 
som omedelbart tillämpas på medlemmarna av en bestämd kategori. Den 
liberala borgaren reducerar istället alla till en abstrakt mänsklig likhet, 
människan i allmänhet, vilket gör att en enda måttstock gäller för alla. 
Resultatet av denna abstraktion blir den enskildes fullständiga utbytbar-
het, både en konsekvens av, och motsatsen till, den individualism som 
sades råda här. Varje anställd går att byta ut mot någon annan; att en viss 
anställd är bättre än andra betyder ändå bara att han har egenskaper som 
någon annan i princip också kunde ha. Någon ”respekt för individen” 
finns inte. Liberalismen motsäger sig själv, vilket betyder att det inte är 
möjligt att konfrontera den med dess egna ideal för att på så sätt få oss att 
tro på möjligheten att förverkliga dem i en helt annan typ av samhälle, för 
dessa ideal är direkt förbundna med och går inte att lösgöra från det som 
motsäger dem.

Det här är inte något enbart ideologiskt, till konkurrensens logik yttre, 
problem, utan något som har stora följder för denna själv. För när det 
gäller försäljning av ”arbetskraft” – den ekonomiska beteckningen på resul-
tatet av den ovannämnda reduktionen – kan denna aldrig helt anpassas 
till den utbytbarhet som konkurrensens logik innebär. Varor av annat slag 
bryr sig inte om huruvida de blir sålda eller inte. Men den människa vars 



64

KONKURRENSENS LOGIK

arbetskraft är osäljbar kan känna sig värdelös, och visar genom att hon 
känner så att hon inte är en vara. Varor som inte går att sälja kan kasseras 
eller eventuellt säljas till råvarupris. Men den människa vars arbetskraft 
är osäljbar måste ändå leva, och då inte genom att klara sig bra i konkur-
rensen, för ex hypothesi gör hon inte det, utan på andra sätt. Och då har vi 
redan lämnat konkurrensens logik delvis bakom oss.

I slutet av den här essän ska jag komma tillbaka till sådana spänningar 
och konflikter, till exempel på ställen där konkurrensens logik inte sluter 
sig, men för att kunna göra det på ett bra sätt tror jag att vi först måste 
skärskåda konkurrensens logik mer på djupet, genom att se vad det är för 
tendenser i mänskligt tänkande den knyter an till, tendenser som även om 
de är historiskt oberoende av kapitalistisk konkurrens ändå bereder mark 
för den. Vill vi göra upp med konkurrensens logik, vad måste vi då göra 
upp med?

Liberalismen är här inte ett tillfälligt hugskott. Tanken på en enda 
måttstock som skulle göra allt jämförbart med allt och därmed göra allt 
utbytbart, präglar filosofins och vetenskapens historia redan från början. 
Herakleitos skriver: ”Allt i utbyte mot eld och eld mot allt, liksom varor 
mot guld och guld mot varor.”1 Herakleitos tyckts här ha slagits av något 
som borde förundra oss mer än det nog gör: hur ofta tänker vi på det 
märkliga faktum att allt kan bytas mot pengar och pengar mot allt, att två 
saker, som inte har den minsta likhet, blir helt jämförbara medelst pengar? 
Det han har lagt märke till är den ekonomiska logik som, om än tidigare 
inte uppmärksammad, döljer sig i försokratikernas jakt efter urämnet. Ett 
sådant urämne skulle nämligen sätta alla ting i grunden lika och därmed 
göra dem utbytbara: de skillnader vi tycker oss se när vi studerar det som 
finns till är bara skenbara, i själva verket rör det sig enbart om omvand-
lingar av ett och samma. Herakleitos är emellertid mer sofistikerad än 
så, och poängterar att utbytbarheten inte måste förutsätta en likhet som 
vilar i tingen själva. Istället består utbytbarheten i själva processen, i den 
omvandling av ett ämne till ett annat som elden orsakar, eller i den likhet 
vi själva sätter genom att byta allt mot guld och guld mot allt men utan 
att för den skulle tänka att allt är guld. Här påminns vi om många av 
Herakleitos övriga fragment, som på liknande sätt framhäver enheten i 
motsats och rörelse.

Den ontologiska strävan som kännetecknat filosofin allt sedan dess 
födelse har alltså en djupgående strukturell likhet med den form kon-
kurrensens logik får inom kapitalismen. Ontologin söker – i strid med 

1 Herakleitos, fr. 90 Diels-Kranz.
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vardagserfarenheten – en enda gemensam måttstock för allt, för att på så 
sätt göra allt jämförbart. Trots att Herakleitos levde långt innan någon 
kapitalistisk konkurrens överhuvudtaget existerade, det vill säga någon 
egentlig varuekonomi, tycks han alltså ha funnit det svar man sökte: varat 
är varan. Men de strukturella likheterna stannar inte där.2 Vetenskapen 
uttrycker ofta samma ontologiska strävan, och likaså den formella logiken 
i sitt försök att abstrahera från allt innehåll för att göra tankarnas omvand-
lingsprocess kalkylerbar. Som den unge Marx skriver: ”Logiken – tankens 
pengar.”3

I och med att kapitalistisk konkurrens uppstår blir förstås sådana 
strukturella likheter mer framträdande och betydande. Den moderna 
filosofin, som föds i samband med detta, radikaliserar den ontologiska 
strävan jag redan nämnt. Man kan här tänka på försöken att abstrahera 
från det kvalitativa till förmån för det kvantitativa, vilket skulle medföra 
en allmän jämförbarhet. Men det uppstår även en annan typ av filosofiskt 
uttryck för konkurrensens logik, som tar fasta på en sida av denna som 
jag hittills inte så tydligt berört. Medan konkurrens i allmänhet kan sägas 
utmärkas av att det finns någon jag ser som min motståndare och fiende, 
nämligen den som sysslar med samma sak som jag, innebär kapitalistisk 
konkurrens att alla är mina motståndare och fiender: penningformen 
innebär att min egen ekonomiska verksamhet är förbunden med och står i 
konkurrensförhållande till all annan ekonomisk verksamhet, och eftersom 
det särskilda sätt ett enskilt kapital söker att förmera sig är oväsentligt är 
det utbytbart mot varje annat sätt att förmera kapital. Denna föreställning 
om fullständig konkurrens måste ha slagit människorna som fasansfull 
och något att försöka motarbeta, och det blir därför en filosofisk uppgift 
att försöka rättfärdiga den. Detta rättfärdigande kan knappast gå ut på att 
försöka visa dess fördelaktighet, för det skulle ha framstått som orimligt. 
Istället blir angreppssättet att försöka visa dess oundviklighet. Hobbes är 

2 Relationen mellan ekonomi och arbetsdelning, å ena sidan, och filosofi och vetenskap, 
å andra sidan, är en klassisk frågeställning inom kritisk teori. För några exempel, se 
Max Horkheimer & Theodor W. Adorno, Dialektik der Aufklärung: Philosophische Fragmente, 
i vol. 5 av Max Horkheimer Gesammelte Schriften (Frankfurt am Main: Fischer, 1987), 
s. 25-66; Alfred Sohn-Rethel, Geistige und körperliche Arbeit: Zur Theorie der gesellschaftlichen 
Synthesis (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1972); Robert Kurz, Schwarzbuch Kapitalismus: 
Ein Abgesang auf  die Marktwirtschaft (Frankfurt am Main: Eichborn, 2009), s. 54-110. 
Relationen beskrivs dock på mycket olika sätt och framför allt med mycket olika anspråk. 
Här vill jag inte göra mer än att göra läsaren uppmärksam på att konkurrenskritiken inte 
är utan följd för de mer teoretiska frågorna ovan.

3 Karl Marx, Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844, i vol. 40 av Marx Engels 
Werke (Berlin: Dietz, 1974), s. 571 (min översättning).
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här exemplet framför andra.4 Hos Hobbes har människan inga vänskap-
liga sidor överhuvudtaget, sidor som man kunde hjälpa fram för att på så 
sätt motarbeta hennes fientliga sidor. Inte heller ger han något utrymme 
åt en föreställning om begränsad konkurrens, i vilken man samarbetar 
med vissa människor och konkurrerar med andra. Istället beskriver han 
människans natur som enbart fientlig; varje enskild människa står i kon-
kurrensförhållande till varje annan människa. Eftersom detta är männ-
iskans natur måste den accepteras; den fullständiga konkurrensen – allas 
konkurrens med alla – kan man inte göra slut på, endast hålla i schack 
med maktmedel. Den enskilda människan är alltså helt avskild från allt 
tillsammansskap, en egoistisk atom. Hobbes skriver:

Againe, men have no pleasure, (but on the contrary a great deale of griefe) 
in keeping company, where there is no power able to over-awe them all. 
[...] in the nature of man, we find three principall causes of quarell. First, 
Competition; Secondly, Diffidence; Thirdly, Glory. The first, maketh men 
invade for Gain; the second, for Safety; and the third, for Reputation. 
The first use Violence, to make themselves Masters of other mens persons, 
wives, children, and cattell; the second, to defend them; the third, for trifles 
[...] Hereby it is manifest, that during the time men live without a common 
Power to keep them all in awe, they are in that condition which is called 
Warre; and such a warre, as is of every man, against every man.5

Den här bilden av det mänskliga livet kommer sedan att prägla stora delar 
av den moderna filosofin och dess sätt att ställa frågor. Utgångspunkten är 
en fullständig konkurrens, en grundläggande egoism och fientlig inställ-
ning människor emellan, på grundval av vilka en moral och ett samhälle 
eventuellt kan byggas. Upplysningsfilosoferna resonerar som Hobbes. 
Enligt Helvétius är det intresset, jakten efter lust och försöket att undvika 
smärta, som uteslutande styr den enskilde.6 Detta egenintresse blir utgångs-
punkten för en sorts psykologins ekonomi, i vilken människans hand-
lingar beskrivs som resultatet av kvantifierbara krafter i hennes inre: ”Om 

4 Hobbes filosofi brukar oftast inte sättas i samband med kapitalismens uppkomst utan 
med det engelska inbördeskriget, vilket den förstås också kan och kanske i första hand 
bör göras. Men dessa två möjligheter bör inte ses som helt åtskilda: kapitalismens (och 
de moderna staternas) uppkomst och eldvapnens införande i den senmedeltida krig-
föringen, vilket förorsakade blodigare och mer kostsamma krig, hänger nära samman. 
Se Robert Kurz, Geld ohne Wert: Grundrisse zu einer Transformation der Kritik der politischen 
Ökonomie (Berlin: Horlemann, 2012), kap. 6.

5 Thomas Hobbes, Leviathan (London: Penguin, 1985), s. 185.
6 Claude-Adrien Helvétius, De l’esprit: Tome premier (Amsterdam: Arkstee & Merkus, 1759), 

s. 50-51, 53, 58.
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det fysiska universumet är underkastat rörelsens lagar, är det moraliska 
universumet inte mindre underkastat intressets lagar.”7 Denna ekonomiska 
form ger andra samtida och efterföljande filosofer också åt den normativa 
etiken: begrepp som värde och kvantifierbar lycka blir centrala, moralen 
tänks vara möjlig att föra tillbaka på ett grundbegrepp som alla handlingar 
och tillstånd förstås som utbytbara och jämförbara omvandlingar av.

Den här översikten kunde både göras grundligare och längre, men 
jag avbryter den här. Syftet har varit att åtminstone antyda vad det är 
för tendenser i mänskligt tänkande konkurrensens logik knyter an till, 
tendenser som präglar filosofins (och vetenskapens) historia mer än vi 
kanske först anade, och att en eventuell kritik därför måste riktas djupare. 
En sådan metafysik- och vetenskapskritik skulle dock inte gå ut på att helt 
enkelt förneka möjligheten till jämförelser och därmed sammanhängande 
abstraktioner, för att sådana är möjliga är uppenbart. Kritiken kunde 
istället riktas dels mot tanken att det som bortses från i jämförelsen är 
oväsentligt, att det som abstraheras från inte i andra sammanhang kunde 
vara just det väsentliga, att det man vinner i och med jämförelsen inte 
också, sett ur en annan lika möjliga synvinkel, är en förlust; dels mot 
tanken på att det finns en enda måttstock, att jämförelser inte kan göras 
på många sätt; dels, och till sist, mot tanken att jämförelse är en självklar 
och oomstridd handling, att den inte har några alternativ, alternativ i 
ljuset av vilka jämförelsen gör sig förlustig den värld som skulle uppstå 
om jag i denna bestämda situation inte skulle jämföra. Men denna kritik 
kan å andra sidan inte förbli rent filosofisk; i en kapitalistisk ekonomi är 
nämligen var sak i själva verket jämförbar med varje annan beträffande 
dess ekonomiska värde och den kan därför med enkelhet betecknas som 
bättre eller sämre än annat, att jag konkurrerar med alla andra inte ett sken 
och att framhålla denna konkurrens inte att ta fast på något oväsentligt. 
En metafysik- och vetenskapskritik måste också vara en kritik av den kapi-
talistiska konkurrensen. För tas inte det steget, kan dessa föreställningar, 
hur problematiska de än må vara rent intellektuellt sett, alltid försvaras 
med att det faktiskt är så det går till i verkligheten.

Det har nu, efter att vi har skärskådat konkurrensens logik mer på dju-
pet, blivit dags att återvända till frågan om vad, om något, det kunde vara 
som skulle förhindra konkurrensens logik att sluta sig. Det vanliga svaret 
på den frågan har, i en marxistisk tradition, varit att det finns något i den 

7 a.a., s. 58 (min översättning).
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kapitalistiska dynamiken som undergräver denna själv.8 Det som ligger 
till grund för kapitalförmeringen är mänskligt arbete, det är genom att 
tillägna sig detta arbete genom köp av arbetskraft som kapitalet kan växa. 
Arbetskraftens värde är nämligen den samhälleligt genomsnittliga tid som 
åtgår för att producera det arbetskraften behöver för att kunna reproducera 
sig, men den tid den köpta arbetskraften är verksam är längre än denna, 
och värdet på det som produceras under denna tid kan därför vara högre, 
eftersom detta värde är den samhälleligt genomsnittliga tid som åtgår för att 
producera dessa varor. Eftersom det rör sig om samhälleligt genomsnittlig 
arbetstid kan emellertid det enskilda kapitalet förmeras än mer om kortare 
tid än så används: därmed sänks lönekostnaden per vara utan att värdet på 
den producerade varan sänks. I den mån en sådan produktivitetsökning 
slår igenom på en samhällelig genomsnittsnivå, sjunker emellertid värdet 
på varan, eftersom kortare samhälleligt genomsnittlig tid då går åt för att 
producera den. På så sätt medför den kapitalistiska konkurrensen att det 
som ligger till grund för kapitalets förmering får en allt mindre plats i 
produktionen, och till slut nås en punkt där denna förmering inte längre 
kan ske. Detta betyder dock inte att kapitalet nu reproducerar sig på en 
konstant nivå, utan medför kriser, eftersom kapitalistisk produktion tar 
ut vinsterna redan i förskott: investerarna har investerat mot att de blivit 
utlovade en del av vinsten och denna skuld måste i vilket fall betalas 
tillbaka; en framtida vinst kan ha använts som delfinansiering av ett helt 
annat projekt. Med andra ord kan kapitalismen inte fungera på en rent 
reproduktiv nivå, och ett problem i en del av den kapitalistiska ekonomin 
har benägenhet att sprida sig till den i dess helhet. Under de senaste decen-
nierna har man här hänvisat till ökad automatisering och datorisering 
som den form denna utveckling tagit, och till ökad finansialisering som 
ett sätt att dölja värdeminskningen och på så vis skjuta upp den avgörande 
krisen ett tag till.9 I vilket fall, konkurrensens logik upphäver sig själv.

8 Det som följer kan inte precis i denna form återfinnas hos Marx, men se t.ex. Karl 
Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, i vol. 42 av Marx-Engels-Werke (Berlin: 
Dietz, 2005), s. 600-604; Karl Marx, Das Kapital: Kritik der politischen Ökonomie, vol. 1, 
Der Produktionsprozeβ des Kapitals, i vol. 23 av Marx-Engels-Werke (Berlin: Dietz, 2008), s. 
323-24; Karl Marx, Das Kapital: Kritik der politischen Ökonomie, vol. 3, Der Gesamtprozeß der 
kapitalistischen Produktion, i vol. 25 av Marx-Engels-Werke (Berlin: Dietz, 1964), s. 221-277.

9 Se nästintill varje skrift av Robert Kurz; för introduktioner, se Robert Kurz, Der Tod 
des Kapitalismus: Marxsche Theorie, Krise and Überwindung des Kapitalismus (Hamburg: Laika, 
2013), s. 19-32, 67-76, 91-111. Se också Ernst Lohoff & Norbert Trekle, Die große Entwertung 
(Münster: Unrast, 2012), s. 28-34, 66-74, 190-91, 199-202, 290-91.
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Stämmer det här? Att det här är en utveckling vi kan förutsäga tror jag 
inte, och jag är misstänksam mot varje försök att göra det. Men kapitalis-
men, och kapitalistisk konkurrens med den logik den nu har, har uppstått 
en gång, och kommer att gå under någon gång, även om vi inte vet när, 
hur eller vad som händer sedan. Lika skeptisk, om inte mer, ska man 
därför vara mot alla försök att avvisa sådana motsättningar i konkurren-
sens logik, försök som hänvisar till kapitalismens formbarhet och oändliga 
förmåga att förnya sig själv, eller som vill avdramatisera dem genom att 
säga att kapitalismen helt enkelt är dessa motsättningar och därför inte har 
några svårigheter att härbärgera dem. Sådana påståenden vittnar bara om 
att man föreställer sig att konkurrensen är en överhistorisk storhet, med 
Adam Smiths osynliga hand som i det stora perspektivet jämnar ut alla 
spänningar och konflikter. Att påvisa hur konkurrensens logik står i strid 
med sig själv, att den är oförmögen att sluta sig, blir alltså inte mindre 
viktigt bara därför att detta inte kan ligga till grund för förutsägelser.

Har det vanliga svaret på vad, om något, det kunde vara som skulle för-
hindra konkurrensens logik att sluta sig varit svaret ovan, vill jag i resten 
av den här essän också komma med ett annat, i tillägg till det förra. Jag 
nämnde tidigare ett sätt att tänka som står i strid med konkurrensens logik 
men som denna inte helt kan göra sig av med: skillnaden mellan en osälj-
bar vara och en osäljbar människa. Här ska jag ge ett liknande exempel; 
att sådana finns bör inte förvåna oss, för att det finns en månghundraårig 
tradition av propaganda för konkurrensen visar att det är betydligt svårare 
att få oss att anamma den än vad det ofta kan verka.

I Marx’ skrift ”Kritik des Gothaer Programms” kritiserar han utkastet 
till partiprogram för Tysklands socialdemokratiska parti. Den för vårt vid-
kommande intressanta kritiken riktar han mot kravet på rättvis fördelning 
av arbetets avkastning, vilket här ska förstås som att allt arbete ska vara 
lika betalt. Marx skriver:

denna lika rätt [är] alltjämt behäftad med en borgerlig begränsning. 
Producenternas rätt är proportionell till det arbete de utför; likheten består 
i att det mäts med samma måttstock, arbetet. Den ene är emellertid under-
lägsen den andre fysiskt eller intellektuellt, utför alltså under samma tid 
mer arbete eller kan arbeta under längre tid; och arbetet måste, för att tjäna 
som mått, bestämmas till utsträckning eller intensitet, annars skulle det 
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upphöra att vara måttstock. Denna lika rätt är olik rätt för olikt arbete. Den 
godtar inga klasskillnader, eftersom var och en bara är arbetare som den 
andre, men stillatigande godtar den som naturliga privilegier arbetarnas 
olika individuella begåvning och därmed prestationsförmåga. Den är därför, 
till sitt innehåll, en olikhetens rätt, liksom all rätt. Rätten kan i enlighet med sin 
natur bara bestå i användandet av samma måttstock; men olika individer 
(och de vore inte skilda individer om de inte vore olika) är bara mätbara 
med samma måttstock såvitt man bringar dem under samma synvinkel, 
fattar dem bara från en bestämd sida, t.ex. i detta givna fall betraktar dem 
bara som arbetare och inte ser något annat i dem, bortser från allt annat. 
Vidare: En arbetare är gift, den andre inte; en har fler barn än den andre etc. 
etc. Vid samma arbetsprestation och därav samma andel av den samhälle-
liga konsumtionsfonden erhåller alltså den ene faktiskt mer än den andre, 
är den ene rikare än den andre etc.10

Marx riktar här sin kritik mot varje föreställning om rättvisa. En sådan 
medför alltid en abstraktion, att man betraktar den enskilde ur en viss 
synvinkel och bortser från allt annat. Grundproblemet är inte klassklyftor, 
som om arbetaren ska ställas mot kapitalisten, som om kapitalisten bestjäl 
arbetaren på det mervärde den senare har producerat och som därför rätte-
ligen tillkommer honom, som om vi ska kräva rättvisa för arbetaren. Ställs 
problemet så, finns det ingen orättvisa att kritisera, vilket Marx framhåller 
gång på gång.11 Kritiken är mer grundläggande än så, och riktar sig mot 
mervärdesproduktion som sådan, mot existensen av arbetare överhuvud-
taget, mot varje tanke på fördelning.12 För att ge ett enkelt exempel: har vi 
tillsammans lagat en måltid, finns det inget värde att fördela, utan vi äter 

10 Karl Marx, ”Kritik des Gothaer Programms”, i vol. 19 av Marx-Engels-Werke (Berlin: 
Dietz, 1987), s. 20-21 (min översättning).

11 Detta, och den anslutande kritiken av mervärdesproduktion som sådan, framgår sär-
skilt tydligt i Karl Marx, ”Randglossen zu Adolph Wagners ‚Lehrbuch der politischen 
Ökonomie‘”, i vol. 19 av Marx Engels Werke (Berlin: Dietz, 1987), s. 359-60.

12 Detta kan möjligen förvåna den som vet vad som följer på citatet ovan – ”av var och 
en efter förmåga, åt var och en efter behov” (Marx, ”Kritik des Gothaer Programms”, 
s. 21) – för låter inte det som en fördelningsprincip? Det kan det dock, menar jag, inte 
vara, för om en myndighet inrättas som bedömer var och ens förmåga och behov, för 
att därefter fördela arbete och dess resultat, då är vi tillbaka i den abstraktion som Marx 
kritiserar. Slagordet kan, i ljuset av den kritik som föregår det, endast syfta på det som 
sker när vi i bästa mening gör saker tillsammans.
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den tillsammans.13 En kritik som stannar vid fördelningsfrågor stannar 
alltså alldeles för tidigt; det är nödvändigt att gå längre.

Här tror jag många skulle vilja invända mot Marx, men sådana möjliga 
invändningar är inte det intressanta i sammanhanget. Det intressanta är att 
även kritikern förstår det han säger som en faktisk möjlighet, en möjlighet 
som vi knappast kunde föreställa oss helt avlägsnad ur det mänskliga 
livet. Med andra ord sluter sig inte konkurrensens logik. Det här faktumet 
brukar ibland gå under namnet ”avspaltning”.14 Konkurrensens logik 
förutsätter för sitt fungerande att det finns sidor av livet som inte faller 
under denna logik. Under 1800-talet blir det familjen och kvinnan som 
får stå för den sidan. Är det inte längre på det här sättet avspaltningen 
fungerar, innebär det likväl inte att denna inte alltjämt är verksam, bara att 
vi inte längre lika tydligt kan peka ut en viss grupp människor eller en viss 
institution som beständigt befinner sig utanför konkurrensen. För mot 
avbildningen, abstraktionen, står alltid det avbildade, och de sammanfaller 
per definition inte. Medan konkurrensen alltså förutsätter sin utsida, blir 
utsidan – den kärlek som inte ser någon som utbytbar, det omedelbara 
möte med ett du där ingen abstrahering sker – hämmad av att enbart ges 
ett begränsat utrymme. Den borgerliga hustrun ska visserligen stå för den 
kärlek som inte får någon plats utanför hemmet, men gränsdragningen 
kommer inte att lämna denna kärlek oberörd. För hon ska naturligtvis 
inte blanda sig i sin makes affärer och protestera mot vad han sysslar med, 
och det innebär att det finns saker de inte kan tala med varandra om. Den 
påfrestning som affärslivet innebär kommer också att vara en påfrestning 

13 Inte heller finns här i strikt mening något arbete som utförs. För kritiken av begreppet 
arbete, jämför Karl Marx, ”Einleitung zu den ‚Grundrissen der Kritik der politischen 
Ökonomie‘”, i vol. 42 av Marx-Engels-Werke (Berlin: Dietz, 2005), s. 38-39 (min över-
sättning):”’arbete’ [är] en lika modern kategori som de förhållanden som föder denna 
enkla abstraktion. […] Likgiltigheten gentemot det bestämda arbetet motsvarar en sam-
hällsform i vilken individerna med lätthet övergår från ett arbete till ett annat och det 
bestämda slaget av arbete är dem tillfälligt, därför likgiltigt. Arbetet har här inte bara 
i kategorin utan i verkligheten blivit medel att skapa rikedom överhuvudtaget och har 
upphört att som bestämning vara sammanvuxen med individerna i en särskildhet. […] 
Först här blir alltså abstraktionen hos kategorin ’arbete’, ’arbete överhuvudtaget’, arbete 
sans phrase, utgångspunkten för den moderna ekonomin, praktiskt sann. […] Exemplet 
arbete visar slående hur till och med de abstraktaste kategorierna trots sin giltighet för 
alla epoker – just på grund av sin abstraktion – dock i denna abstraktions bestämdhet 
själva lika mycket är en produkt av historiska förhållanden och besitter sin fulla giltighet 
bara för och inom dessa förhållanden.” För mer om kritik av begreppet arbete, se Anselm 
Jappe, Die Abenteuer der Ware: Für eine neue Wertkritik (Münster: Unrast, 2005), s. 19, 99.

14 Jfr. Roswitha Scholz, Das Geschlecht des Kapitalismus: Feministische Theorien und die postmoderne 
Metamorphose des Kapitals (Bad Honnef: Horlemann, 2011), s. 21-22.
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i och på familjelivet. Därmed finns det inget av konkurrensens logik helt 
oberoende område som vi kunde ställa mot denna. Detta skapar, tvärtom 
mot vad man kanske kunde förvänta sig, större möjligheter för kritiken, 
för utsidan till konkurrensens logik är en utsida som bebos av en längtan 
att sträcka sig utöver sig själv, och kritiken av konkurrensens logik kunde 
således söka fullgöra denna strävan.

Att enbart säga att konkurrensens logik har en utsida som alltid redan 
är här och inte kan omintetgöras kunde användas som ett försvar för 
denna logik, för då kunde vi tro att vi på ett oproblematiskt sätt kan få 
både det ena och det andra. Men denna utsida är en längtan efter att vara 
mer än en utsida, är en utgångspunkt för en kritik som är mer än en rent 
intellektuell kritik. För finns det en person jag inte ser som förlorare, kan 
jag inte se någon någonsin som förlorare; i den utsträckning jag ser någon 
som förlorare, innebär det också ett hot mot den jag inte ser som förlorare. 
Och detta är inte bara eller ens i första hand ett betraktelsesätt. För inte 
bara ses ingen som förlorare, det ska inte heller finnas förlorare, och den 
jag inte betraktar som en fiende, är heller ingen fiende.

Det finns alltså en värld som redan står mot konkurrensens logik och 
som konkurrensen aldrig kan röra sig bortom. En möjlighet för kritiken 
av konkurrensens logik kunde vara att ta fasta på den världen.15 

15 Essän är del av ett föredrag hållet vid Korpo filosofidagar 24-25 juli 2013. Tack till alla 
som deltog i den efterföljande diskussionen.


