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1. Inledning. 

 

Denna uppsats kommer försöka svara på frågan: “Hur kommer det sig att produktivkrafterna 

har en tendens att utvecklas genom historien?”, via en granskning och utarbetning av G. A. 

Cohens historiematerialism. Vi ska börja med att reda ut de relevanta begreppen och utefter 

dem sedan analysera och kritisera innehållet i Cohens teori. 

 

Via en grundläggande tes som kommer att försvaras ska vi visa hur denna tes kan både 

försvara och förklara Cohens historiematerialism. Vi ska påstå att det inte är, vad Cohen 

föreslår, människans inneboende rationalitet som revolutionerar produktivkrafterna, utan 

snarare dess inneboende intresse av att ha makt över sin egen aktivitet. Vi kommer slutligen 

påstå följande som ett svar på uppsatsens frågeställning: 

 
“Produktivkrafterna utvecklas genom historien eftersom deras utveckling ger människan makt över 

sin egen aktivitet”. 

 

Syftet är att försöka inrätta en kärna i Cohens teori som vi upplevt saknats och som 

förhoppningsvis även kommer kunna undvika de problem som Cohens egen förklaring inte 

lyckas kringgå. 

 

2. Terminologi 

 

Teserna som Cohen framställer och försvarar i sin bok är “the Development Thesis” och “the 

Primacy Thesis”. Nedan citerar vi Cohens egen framställning av de båda teserna: 

 

“(a) The Productive forces tend to develop throughout history (the Development Thesis) 

(b) The nature of the production relations of a society is explained by the level of 

development of its productive forces (the Primacy Thesis [...])” (Cohen, 2001. 134). 

 

Vi ska kalla “the Development Thesis” för DT och “the Primacy Thesis” för PT i denna 

uppsats för enkelhetens skull. 
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2.1 Produktivkrafterna 

 

Produktivkrafterna är de ting eller krafter som har en produktiv förmåga; förmågan att 

bli eller skapa produkter. Cohen kategoriserar de olika typerna av produktivkrafter i (a) 

produktionsmedel och (b) arbetskraft. I (a) finns produktionsinstrument som maskiner 

och verktyg, samt material och i (b) finns de produktiva egenskaper som finns hos de 

producerande agenterna, exempelvis kunskap, styrka och uppfinningsrikedom (2001. 

32, 55). När vi i DT säger att produktivkrafterna har en tendens att utvecklas genom 

historien menar vi att de har en tendens att bli mer produktiva; de har en tendens att 

kunna producera fler produkter under en tid t’ jämfört med en tidigare tid t förutsatt att 

samma direkta arbete lagts på produktionen. Detta kan ske genom utbyte av mer 

effektiva produktionsmedel, men även genom en mer effektiv arbetskraft (vilket inte 

inkluderar tidsmässigt mer arbete, snarare att produktionsagenterna exempelvis får 

kunskap om tidigare okända saker som utökar produktiviteten). Utökad produktivkraft 

kan även innebära att redan existerande produktionsmedel får en utökad funktion 

förutsatt att denna funktion inte redan generellt sett varit i bruk sedan tidigare (2001. 

5556). 

 

2.2 Produktionsförhållandena och den ekonomiska strukturen 

 

Angående produktionsförhållandena skriver Cohen följande: 

 

“Production relations are [either] relations of ownership by persons of productive forces or 
persons [or] relations presupposing such relations of ownership. By ownership is not meant 

not a legal relationship but one of effective control.” (2001. 3435). 

 

Summan av alla produktionsförhållanden utgör den ekonomiska strukturen i ett 

samhälle (2001. 35, 63). Ett slavsamhälle består exempelvis av en mängd 

produktionsförhållanden där den största delen av producenterna är slavar. Vidare 

förklarar Cohen egendom som en relation mellan två objekt där “p äger q” innebär att p 

har vissa rättigheter gällande q. Vi kan skriva att “om p äger q, så har p rätt över q”. 
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Notera att Cohen gör en skillnad på egendomsrelationer och produktionsförhållanden. 

Detta beror på att det skulle medfölja ett problem om historiematerialismen skulle 

likställa egendomsrelationer med produktionsförhållanden. Eftersom 

historiematerialismen menar att rättssystem förklaras av ekonomiska system och 

därmed även produktionsförhållanden, så finns det ett problem i att förklara det 

ekonomiska systemet med hjälp av egendomsrelationer, förutsatt att det ekonomiska 

systemet och rättssystemet inte är åtskilda. Detta problem beror i sin tur på att egendom 

är i sin natur rättslig. Att förklara historien med hjälp av egendomsförhållanden 

medföljer att historien förklaras via rättsliga lagar. 

 

För att undvika det ovannämnda problemet förklarar Cohen alltså 

produktionsförhållanden via någonting annat än via egendom. Låt oss återigen se till 

vad det innebär att äga någonting: “om p äger q, så har p rätt över q”. Vad Cohen gör är 

att han inrättar ett motsvarande system för produktionsförhållanden. Samma 

egendomsförhållande översätts till ett produktionsförhållande genom att p har makt  1

över q, om och endast om makten motsvarar samma rätt som i det nämnda fallet. 

Skillnaden blir att makten endast blir legitim (i en rättslig mening) om det finns en 

rättighet som matchar den, samtidigt som en rättighet endast blir effektiv om det finns 

en motsvarande makt (2001. 219). I fortsättningen ska vi tala om 

produktionsförhållanden som maktrelationer istället för egendomsrelationer på grund av 

detta. 

 

Ytterligare ska vi framöver tala om ett ekonomiskt system som en variabel “S”. När vi 

talar om ett specifikt produktionsförhållande i S ska vi benämna detta förhållande som 

att x har en viss position i S. Här kan x stå för en person som är i position som slav i S. 

Vi kan även tala om en mängd personer y som har gemensamt att vara i samma position 

i S. De kan exempelvis alla vara slavar. Logiskt kan det uttryckas: för alla personer, om 

och endast om de lever i S och om och endast om de är slavar, så är de en delmängd av 

y. Den position som ett element, eller delmängd av S har bestäms alltså av de 

maktrelationer som finns mellan någonting och någonting annat. Det enda kravet är att 

dessa relationer består av produktionsförhållanden. Notera att det huvudsakligen för oss 

1 Cohen använder sig av ordet “power”. 
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kommer handla om produktionsförhållanden mellan grupper av människor (klasser), 

eller mellan en grupp människor och produktionsmedel. 

 

2.3 Cohens historiematerialism 

 

Vad är det som Cohens historiematerialism påstår? DT säger, som vi nämnt tidigare, att 

produktivkrafterna har en tendens att utvecklas genom historien. I arbetet ska vi försöka 

försvara denna tes och ge den en förklaring. Men innan vi utvecklar denna förklaring 

krävs en djupare förståelse för PT. 

 

Enligt Cohen förklaras ett ekonomiskt system av utvecklingsnivån av 

produktivkrafterna i ett samhälle. Ett kapitalistiskt samhälle är kapitalistiskt eftersom 

det lyckas utveckla produktivkrafterna. Det medföljer att ett ekonomiskt system som 

inte lyckas utveckla produktivkrafterna ersätts med ett annat eftersom det andra 

systemet är bättre på att utveckla det (och/eller för att det första inte kunde utveckla 

produktivkrafterna). Ett ekonomiskt system har alltså som funktion att utveckla 

produktivkrafterna, på samma sätt som fågelbenens ihålighet har en funktion att göra 

det lättare för fåglarna att flyga (och på så vis säkra deras överlevnad). Cohen påstår att 

klasskampen spelar en viktig roll i varför de ekonomiska systemen utvecklas (2001. 

285). Trots att det saknar en vidare förklaring försvarar Cohen sin tes genom att säga att 

det inte är nödvändigt att sitta på all kunskap för att använda sig av funktionella 

förklaringar. Vi kan exempelvis förklara evolutionära fenomen med hjälp av 

funktionella förklaringar utan att behöva veta exakt hur gener muteras. Cohen försvarar 

sig genom att påstå att samma sak gäller PT. Vi behöver inte veta exakt hur klasskamp 

och en klass övervinnande över en annan frigör produktivkrafternas utveckling från ett 

system som inte längre kunnat utveckla dem för att kunna påstå PT. 
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3. Produktivkrafternas utveckling: Cohens förklaring 

 

Med detta klart kan vi nu gå vidare med uppsatsens frågeställning: “Hur kommer det sig att 

produktivkrafterna har en tendens att utvecklas genom historien?”. För att svara på den frågan 

lägger Cohen fram tre teser (2001. 152): 

 

1. Människor är någorlunda rationella. 

2. Människans historiska situation är av knapphet. 

3. Människan har en förmåga  som möjliggör en förbättring av deras situation. 2

 

Till att börja med kan vi fråga oss vad Cohen menar med att människor är rationella. Han 

skriver följande: 

 

“Rational beings who know how to satisfy compelling wants they have will be disposed to seize 

and employ the means of satisfaction of those wants.” (2001. 152). 

 

Om vi tolkat Cohen rätt kan vi påstå följande: En eller en grupp rationella varelser r som har 

kunskap om hur dessa tillgodoser sina intressen kommer via sin rationalitet kunna använda 

sig av de nödvändiga medel för att tillgodose dessa intressen. För närvarande ska vi låta bli 

att ge begreppet “intresse” en bättre definition. Låt begreppet stå för någonting allmänt som 

det en eller en grupp varelser söker, där inkluderat behov, önskningar och så vidare. Givet 

detta verkar rationaliteten vara det som möjliggör varelsers förmåga att kunna skaffa sig de 

medel för att kunna tillgodose sina intressen. 

 

Vi kan nu tänka oss en grupp rationella varelser som ska tillfredsställa sitt behov för mat. 

Varelserna står under ett äppelträd, men ingen av dem når upp till de skinande röda äpplena. 

Plötsligt ser de en pinne och tänker att med pinnen kan de slå ner några äpplen till marken. 

Deras kunskap om pinnens förmåga möjliggör den rationella handling som de sedan utför. 

Kunskapen om vilka medel som kan tillgodose gruppens intressen är frånskilld deras 

2 Cohen påstår att förmågan beror på en viss specifik egenskap hos människan; nämligen människans 
intelligens. Personligen menar vi att det är med överflöd han påstår detta. Det är den specifika förmågan 
vi har som människor som är relevant i det här fallet och inte vad som möjliggör denna förmåga. 
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rationalitet. Rationaliteten är den förmåga som avgör om de faktiskt ska använda sin kunskap 

för att nå det slutgiltiga målet. Vi ska nu hävda att rationalitet innebär följande: det gäller för 

alla grupper av varelser r att, om r är rationell, så kommer r välja att tillgodose sina intressen 

(med de medel möjliga).  Någon skulle kunna invända och påstå att denna definition är 3

alldeles för vid, eftersom den täcker grupper av varelser som vi vanligen inte skulle påstå är 

rationella, exempelvis djur som enligt denna definition absolut visar tecken på rationalitet. 

Detta är dock inget problem för oss och vi ska mena att det inte finns något problem med att 

kalla grupper av djur för rationella. Vi ska till och med mena att det alldeles felaktigt 

utesluter stora delar av djurvärlden när det påstås att specifikt människan är rationell. Det är 

för oss inget konstigt att tala om en grupp myror som med hjälp av sina förmågor finner 

gemensam mat och bygger ett gemensamt bo. Men samtidigt skulle samma kritiker kunna 

påstå att rationalitet måste vara någonting medvetet. Myrorna är inte rationella i denna 

mening eftersom de endast använder sig av sina omedvetna instinkter när de tillgodoser sina 

intressen. Denna kritik är förvisso legitim, men i stunden vi förskjuter rationaliteten till 

medvetna val finns det även en risk att vi bygger en definition som istället för att vara för vid 

blir för trång. Vad innebär det egentligen att en varelse handlar medvetet? Hur kan vi med 

säkerhet veta att den ovan nämnda gruppen myror i själva verket inte är medvetna i någon 

bemärkelse när den tillgodoser sina intressen? Dessa frågor slipper vi att bemöta om vi väljer 

att använda oss av den definition som vi ovan propagerat för. Samtidigt kommer en för vid 

definition i detta arbete inte att på något sätt bli problematiskt i den kontext vi kommer 

använda oss av begreppet. Därför väljer vi att nöja oss med den definition som Cohen själv 

lagt fram som förslag. 

 

Fortsättningsvis vad (2) säger är att människans historiska situation har varit att de behövt 

utföra vissa aktiviteter för att kunna få de medel för att kunna tillgodose sina intressen. Dessa 

aktiviteter är nödvändigtvis inte en del av deras intressen . Det är alltså nödvändigt arbete 4

som de hade undvikit om de hade möjlighet till det. Givet (3) vet vi även att människan har 

en möjlighet att förbättra sin situation.  Deras rationalitet ser till att deras val är till för deras 5

3 Vi kan här tänka oss konflikter mellan intressen hos samma varelse, vilket vi senare återkommer till. 
4 En aktivitet kan givetvis vara ett intresse i sig. 
5 Även det här använder vi för att stärka vår egen definition av rationalitet. Det är rationaliteten som 
möjliggör valet av den situation som tillfredsställer våra intressen bäst. Det är inte rationaliteten som ser 
till att vi kan förbättra vår situation, det är snarare någonting annat (om Cohen har rätt; människans 
intelligensnivå). 
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egna intressen, vilket gör att de väljer den bättre situationen före den sämre. Om DT skulle 

vara falsk så skulle det verka som att dess falskhet skulle motsäga (1). 

 

Cohen visar hur argumentet fortfarande inte är fullständigt via två huvudsakliga argument, 

vilka vi ska kalla för (I) och (II). (I) säger att (2) inte avslöjar människors materiella problem 

i jämförelse med andra mänskliga problem. Vi kan exempelvis tänka oss att människor i 

själva verket väljer att utföra sociala och kulturella aktiviteter som motsätter sig materiell 

produktivitet. Detta är tänkbart och skulle inte motsäga människans rationalitet. (II) säger 

följande: trots att (1)(3) stämmer och trots att (I) skulle kunna förbises, så finns det ingen 

anledning att tro att samhällen i sin helhet skulle utvecklas i den riktning som de hade gjort 

om (rationella) människor hade beslutat om deras riktning. 

 

Dessa argument visar på att Cohens förklaring för DT i själva verket är ofullständig. Cohen 

påpekar dock att (1)(3) fortfarande har viss betydelse för att förklara varför de empiriskt 

bekräftade påståendena: “produktivkrafterna rör sig sällan bakåt i utvecklingen” och 

“produktivkrafterna rör sig ofta framåt i utvecklingen” (2001. 155). Vi ska framöver inte 

förneka (1)(3), men vi ska försöka undvika framförallt argumentet (II) genom att tackla 

problemet från ett annat håll än vad Cohen har gjort. 

 

4. Produktivkrafternas utveckling: en utarbetning. 

 

4.1 Intressen, handlingar och rationalitet 

 

Till att börja med måste vi reda ut vad ett “intresse” är. Vi ska svara på den frågan på ett sätt 

som har en begriplig och tillämpbar användning för uppsatsens mål. Men vi tänker börja med 

att fråga någonting som vi tror har största betydelse, nämligen: “Varför utför människor 

handlingar?” Låt oss inte snöa in oss för mycket på vad exakt en handling innebär. Låt oss 

istället nöja oss med att säga att en handling är ett medvetet eller omedvetet val av en grupps 

aktivitet. Med antagande (1) kan vi även svara på frågan: “Människor utför handlingar för att 

tillgodose sina intressen”. Allt verkar i sin ordning; människan är en någorlunda rationell 

varelse som med hjälp av sin rationalitet kan utföra de handlingar som tillgodoser dennes 

intresse. Vi kan dock ifrågasätta att detta faktiskt stämmer. Det tycks finnas människor som 
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inte handlar för att tillgodose sina intressen. Det bör här nämnas att bara för att individer är 

irrationella, så behöver inte grupper vara det. Men det utesluter inte att grupper av människor 

kan agera irrationellt. Hur kan vi veta att en grupp människor som till synes verkar agera 

irrationellt verkligen gör det? Det verkar rimligt att påstå att ett band med musiker avstår från 

att komma på en efterlängtad spelning agerar irrationellt. Men när vi tittar närmare visar det 

sig att de i själva verket avstod på grund av att de var oroliga över att göra sig till åtlöje. De 

hade möjligtvis inte övat tillräckligt mycket för att känna att de vågade framträda inför en 

publik. Oavsett om exemplet är troligt eller inte så visar det en viktig poäng som kan stå som 

ett reellt problem för vårt syfte. Om det stämmer att varelser måste välja det intresse som 

väger tyngst hos dem för att kunna vara rationella, så finns det ingenting som kan avgöra om 

de agerar rationellt eller inte, eftersom intressen i sig är omöjliga att observera och jämföra 

med varandra. Vi kan påstå att de inte nödvändigtvis måste välja det intresse som väger över 

det andra för att vara rationella. En grupp människor behöver inte välja att spela fotboll före 

brännboll trots att gruppen hellre hade föredragit att spela fottboll än brännboll för att kunna 

betecknas som rationell. Men detta svarar faktiskt bara delvis på kritiken. Den stora 

följdfrågan blir: “Hur kan vi veta att en grupp handlar utefter intresse överhuvudtaget?”. Vi 

kan omöjligen göra det på grund av det vi tidigare sagt; intressen kan i sig själva inte 

observeras. Hur vet vi att varelserna under äppelträdet från första början hade ett intresse av 

att stilla sin gemensamma hunger? När vi säger att de har ett intresse att stilla sin hunger gör 

vi två overifierbara antagande som endast är baserade på vår egen föreställning kring både 

hunger och värde. Vi antar först att det är någonting oönskvärt att gå hungrig och vi antar sen 

att det som är oönskvärt ska undvikas. Vi kan med hjälp av detta förklara varelsernas 

agerande, men vi kan aldrig veta att vår förklaring faktiskt stämmer överens med deras egna 

upplevelser kring deras eget handlande. Det här är ett djupt filosofiskt problem som kommer 

slå väldigt hårt mot (1) och som även visar hur svårt, om inte omöjligt, det är att ta sig runt 

argumentet (I). 

 

Vi har väntat med att ge begreppet intresse en definition på grund av det ovannämnda 

problemet. Vår avsikt är inte att ge begreppet en definition som kommer kunna användas i 

alla sammanhang och det är troligt att många filosofer kommer kritisera oss för att vi gör det 

enkelt för oss, men vårt svar till denna kritik är att vi använder oss av begreppet för att det har 

ett förklaringsvärde och inte för att det i sig är ett intressant studieobjekt. Ett intresse kommer 
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vi hädanefter påstå är förklaringen till en rationell grupps handling. Om vi tar samma grupp 

varelser som sökte medel till att få tag på äpplena i trädet, så kan vi fråga oss: “Varför söker 

varelserna medel till att plocka ner äpplena?”, och även svara: “För att de har ett gemensamt 

intresse av att göra det”. Det kommer dock inte vara nödvändigt för oss att göra en distinktion 

mellan instrumentella intressen (att plocka ner äpplena) och finala intressen 

(tillfredsställandet av hungern). vi väljer att definiera begreppet på detta vis med två 

huvudsakliga argument: (i) definitionen är tillräcklig för att uppfylla syftet som vi ska 

använda oss av begreppet för, och (ii) definitionen undviker den ovannämnda problematiken 

kring rationalitet trots att problemet påvisar hur (1) är overifierbar. 

 

Vi kan nu säga följande: 

 

(a) ett intresse x är förklaringen på en rationell handling y. 

 

Det bör dock här nämnas att denna definitionen inte inkluderar intressen sådana som vårt 

handlande inte kan avgöra. Vi kan exempelvis ha ett intresse av att vara födda som människor 

(vilket uppenbarligen medföljer privilegier i jämförelse med andra djur) vilket inte kan vara 

en förklaring till någon handling. Att dessa intressen inte inkluderas i (a) kommer dock inte 

vara avgörande för våra slutsatser. Det ska även nämnas att intressen i denna uppsats kommer 

sällan handla om individers intressen, utan snarare om grupper som har gemensamma 

intressen. 

 

Eftersom det är troligt att människor handlar rationellt (1) kan vi nu påstå utifrån (a) att: 

 

(b) det är troligt att människor handlar utefter intresse.  6

 

Från (a) följer det att om en rationell grupp utför en handling y så måste det finnas ett intresse 

x som förklarar handlingen y, men det följer inte att en rationell grupp nödvändigtvis måste 

utföra handlingen y om den har ett intresse av att genomföra denna handling. Det beror på att 

de kanske inte har tillgång till de medel som handlingen kräver för att utföras, eller att yttre 

faktorer påverkar situationen på ett sätt som gör att människorna i fråga inte verkar handla 

6 Och det bör även nämnas att det därmed gäller grupper av människor. 
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utefter intresse. Det är i detta som troligheten i (b) ligger och i fortsättningen kommer vi 

använda “trolighet”, men även “tendens”  i samma betydelse. Gruppen med varelser under 7

äppelträdet kanske inte hittar en pinne så att de kan plocka ner äpplena. Likaså kan det finnas 

fler intressen som gruppen prioriterar över ett annat specifikt intresse. Detta är ett problem vi 

måste kunna lösa eftersom vi senare kommer introducera en extra premiss (4) (utöver Cohens 

(1)(3)) där vi påstår att människan har ett inneboende intresse som förklarar en mängd 

specifika handlingar. För att denna tes senare ska kunna förklara DT måste vi visa hur vi kan 

anta att människan under en viss typ av förhållanden har en tendens att utföra vissa typer av 

handlingar som förklaras av (4). Innan vi förklarar (4) ska vi visa hur ett sådant påstående är 

möjligt. 

 

4.2 Generella intressen 

 

Vi kan se att de flesta människor utför handlingen ‘äta’. Vi kan förklara att den och den 

människan äter då och då eftersom de har ett intresse av det. Men när vi tittar närmare på det 

kan vi hitta ett generellt intresse kring alla dessa handlingar som verkar oföränderlig för alla 

människor; när människor blir hungriga har de en tendens att äta. Vi skulle kunna påstå att 

människor äter när de är hungriga, eftersom de har ett intresse av att äta när de är hungriga. 

Nu har vi lyckats hitta ett generellt intresse som verkar stämma för alla människor. Vi kan nu 

påstå att: om en människa är hungrig, så är det troligt att denne kommer äta om den har 

tillgång till de medel för att kunna utföra denna handling. Detta grundar vi på observation; 

varje gång människor har varit hungriga och haft tillgång till de medel för att kunna äta, så 

har de valt att äta. Varje gång människan är hungrig kan vi nu säga att människan har ett 

intresse av att äta. En grupp människor kan vi nu hävda har ett gemensamt intresse av att äta 

när de är hungriga. 

 

4.3 Makten över aktiviteten 

 

Vi ska nu påstå följande: varje gång människan är i en position där hon inte har makt  över 8

sin aktivitet kommer hon att ha en tendens att utföra handlingar som är menade att förändra 

7 Notera att DT säger att produktivkrafterna har en tendens att utvecklas. 
8 Vi talar här om makt på samma sätt som under sida 4. 
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denna position till ett läge där hon har makt över sin aktivitet, förutsatt att det finns medel till 

det. 

 

Inom den autonoma marxismen står denna idé i centrum. Cornelius Castoriadis menar i sin 

bok “Arbetarråd och ekonomi i ett självförvaltat samhälle” att kapitalismens största 

motsättning är mellan ordergivare och verkställare (Castoriadis. 2007. 2429). Castoriadis 

pekar på en motsättning som handlar i grunden om att centrala byråkratiska organisationer 

inte kan tillgodose människors intressen eftersom de omöjligen kan veta vad människor själva 

skulle besluta under givna situationer. Resultatet blir att människor själva inte har makt över 

sin aktivitet; de har inte makt över medlen som krävs för att tillfredsställer deras intressen och 

förlitar sig på en central organisation som ska göra det åt dem vilken de inte har någon makt 

över. När Marx och Engels talar om kommunismen som “den verkliga utveckling som 

upphäver det nuvarande tillståndet” (Marx. Engels. 1932.) tolkar vi det som att de talar om 

upphävandet av de nuvarande motsättningarna, däribland motsättningen som Castoriadis 

påpekar. Vi ska försöka skriva om tesen på ett sätt som är mer formellt: 

 

(4) För alla grupper människor gäller det att, om och endast om de är U och har 

medel till att utföra handlingar av typ K, så har de en tendens att utföra handlingar av 

typ K. 

 

Denna tes är mycket komplex och vi ska vidare förklara vad den betyder. “U” står här för att 

gruppen av människor är i en position av att inte ha makt över sin egen aktivitet och “K” är 

här en kategori av handlingar vars syfte är att upphäva U (om K så följer alltid U eftersom K 

måste definieras som “en sådan handling som försöker upphäva U”). Det är viktigt att notera 

att en människa inte har makt över sin egen aktivitet om och endast om denne inte har 

tillgång till de medel för att handla utefter sitt intresse. Vi måste också notera att en handling 

är av typ K om och endast om dess förklaring är ett intresse av att upphäva U (alltså en 

handling som försöker uppnå negationen av U). “Medlet” i detta fall kan vara verktyget för 

varje ‘materiellt eller socialt’  hinder som motverkar en handling från att bli realiserad. 9

Exempelvis är de rationella varelserna under trädet i en position där de har tillgång till de 

9 Angående materiella och sociala egenskaper refererar vi till kapitel IV i Karl Marx’s Theory of History: 
A Defence. 
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medel (pinnen, kunskapen om pinnens förmågor, sinnena och händerna som möjliggör 

kontrollen på pinnen, någon form av gruppförståelse och organisering och så vidare) som 

möjliggör deras gemensamma intresses handling att realiseras. När vi säger “intresses 

handling”, hänvisar vi till (b) som säger att det är troligt att (rationella varelser) handlar 

utefter intresse. “Medel” ska vi definiera som “allt det som möjliggör en handling”. Kunskap, 

verktyg, sociala relationer, organisering och så vidare kan alla vara exempel på vad ett medel 

kan vara. Vad (4) egentligen säger är följande: när en grupp människor är under ett läge där 

de saknar medel för att handla utefter intresse, så har de en tendens att utföra handlingar för 

att få de medel de saknar. 

 

Utifrån vad vi skrev på sida 11 kan vi nu se att: Om (4), så existerar det ett intresse i sådan att 

i förklarar de handlingar som människor utför för att få de medel de saknar. Alltså: om (4) är 

sann så har människor ett intresse av att ha tillgång till de medel för att utföra sina intressen. 

Läsaren kan redan nu se hur (4) ligger till grund för en teori om klasskamp och vi ska visa hur 

den tillsammans med (b) både kan till viss del förklara PT, men framförallt också DT. Innan 

vi går över till denna förklaring måste vi dock ge olika anledningar till varför (4) kan tänkas 

vara sann.  

 

Det finns fyra huvudsakliga argument som kan lyftas hos kritikern som syftar till att 

motbevisa (4): 

 

(i) Kritikern kan mena att (4) stämmer under vissa situationer, men inte när det kommer 

till andra situationer. (4) är ett väldigt starkt påstående och det finns många problem med att 

behålla (4) så som den nu ser ut, eftersom vi faktiskt vet att det finns situationer då människor 

absolut är under U men ändå väljer att inte K. Detta kan bero på att gruppen i fråga inte har 

medel till att utföra K, men vad betyder detta? Då är de i en situation där de inte har medel till 

att förändra sin situation och de har inte medel till att få medel. Vi hamnar då i en sorts ny 

situation U’ där gruppen är i en situation där (4) nu säger att de söker medel till att upphäva 

U’. Detta kan pågå i alla oändlighet och det är förvisso svårt att greppa vad exakt det betyder 

att ‘en grupp söker medel till att upphäva ett tillstånd där de söker medel till att upphäva ett 

tillstånd där de saknar medel’, men det visar varken att (4) är falsk eller att (4) är inkonsistent. 

Vad det visar är hur komplex (4) faktiskt är och hur invecklat det är för oss att försvara tesen i 
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ett vidare syfte än vad vi kommer göra. Vårt intresse kommer dock ligga i att använda (4) 

som förklaring till DT, vilket gör det enklare för oss att även försvara (4), eftersom vi kan 

visa hur klasser genom historien faktiskt agerar så som (4) förutsäger att de ska göra. 

 

(ii) Kritikern kan fortfarande påstå att det finns de som är under U och som har medel för 

K, men ändå väljer att inte utföra K. Vi kan se det som en grupp människor som har 

accepterat sin situation och trots sina gemensamma intressen väljer att inte skaffa medel till 

dem. Utifrån vår definition om intressen kan vi nu säga att samma grupp har ett intresse av att 

vara under U; de har ett intresse av att inte ha medel till sina intressen. Detta problem är ett 

inneboende problem som har med det vi tidigare nämnt kring intressen och rationalitet på sida 

9. Kritiken är förvisso legitim, men problematiken ligger snarare i (1) (och (b)) än i (4). Det 

enda vi kan göra för att undvika denna kritik är att hänvisa till troligheten i (4) och (b) och 

därigenom visa att, trots att det kan finnas fall som inte beter sig som (4) förutsäger, så kan vi 

säga att det är troligt att människor kommer bete sig som (4) förutsäger. När vi försvarar (4) 

är det denna utgångspunkt vi måste ha; om (4) så kommer de flesta människor bete sig som 

(4) förutsäger. Vi försvarar denna utgångspunkt genom att säga att en teori om samhällens 

utveckling sällan (om inte aldrig) kan vara lika exakt som naturvetenskapen, vilket vi nämnt 

beror på komplexiteten i studieobjektet. 

 

(iii) Det finns ett problem i att inte kunna urskilja om en grupp handlar utifrån ett 

gemensamt intresse x och inte utifrån intresset av att upplösa U. Vi kan fråga oss om en grupp 

butiksarbetare som jobbar tillsammans på ett företag väljer att stjäla från kassan eftersom 

personerna har ett gemensamt intresse av att få mer pengar, eller om det beror på att gruppen 

söker kontroll över sin egen aktivitet genom att göra ett dolt politiskt motstånd mot sin chef. 

Endast personerna i fråga kan svara på detta. Återigen måste vi hänvisa till problemet vi 

introducerar på sida 9. Eftersom vi inte vet vilken handling som ska kopplas till vilket 

intresse, så får vi försöka bryta upp exemplet och se vilket intresse som är mest troligt att 

arbetarna handlar efter. Vad kan vi vänta oss om gruppen i någon mening gör ett motstånd 

mot produktivförhållandena? Vi kan vänta oss att de inte ensamma utför dessa handlingar 

(om arbetarna i fråga handlar på grund av att de är i en viss position i S så bör det finnas en 

tendens att personer i liknande positioner utför liknande handlingar). Vi kan även vänta oss 

att det inte sker en enda gång (om vi utgår ifrån att produktionsförhållandet förblir 
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densamma). Och vi kan även i vissa fall vänta oss en förändring i produktionsförhållandet. 

Kanske sätter chefen upp övervakningskameror för att undvika dessa händelser, eller så 

lyckas arbetaren få någon typ av gehör från chefen eftersom chefen tror att stölderna i själva 

verket är kopplade till ett förhållande som arbetaren har intresse av att ändra. En grupp bagare 

kan exempelvis medvetet jobba långsammare när en chef introducerar maskiner i bageriet 

som gör bagarnas jobb tråkigare för att få makt över sin egen aktivitet, vilket resulterar i att 

chefen tar bort maskinerna eftersom de inte verkade bidra till högre produktivitet. 

 

Vad vi försöker påvisa är att det trots kritiken som (iii) lyfter fram, finns sätt att ta sig förbi 

problemet, genom att sätta upp krav för vad som är troligt att en handling som är av typen K 

skulle innebära i olika situationer. Om personen i fråga själv inte menar att denne handlar för 

att upphäva U, så kan vi påstå att handlingarna personen genomför ändå matchar de krav vi 

satt upp för att de ska vara av typen K och då spelar det ingen roll vad personen i fråga själv 

påstår, eftersom det finns ett förklaringsvärde i att kategorisera handlingarna som K. 

 

(iv) Kritikern kan godta våra svar på (i)(iii) men fortfarande svara oss att det i praktiken 

är omöjligt att veta om (4) stämmer, eftersom det är omöjligt att veta huruvida en grupp 

människor i U har medel eller inte att utföra K. Kritikern har fullständigt rätt när den pekar på 

denna svårighet, men den har fel i att det är omöjligt att veta detta. Låt oss ta ett exempel: En 

grupp människor är i en situation där de fryser. Vi vet att människor har en tendens att värma 

sig när de fryser. Gruppen är i en situation där de inte har makt över sin egen aktivitet, 

eftersom de inte har tillgång till de medel som möjliggör aktiviteten “värma sig”. Vad som 

medföljer detta tillstånd är av största relevans för oss, eftersom vi nu har ett läge där gruppen 

är under U. Om (4), så kommer det följa att gruppen utför K, en handling vars syfte är att i 

detta fallet finna medel till att värma sig. Gruppen utför ett flertal handlingar som vi kan 

kategorisera som K, eftersom de lär sig att det är varmare i skogen där blåsten inte är lika 

stark och genom att de inser att det blir varmare om de sitter nära varandra. Sökandet efter 

dessa lärdomar är utan tvekan en handlingar av typ K, eftersom de söker medel till att 

upphäva U. Vad vi måste fråga oss nu är vilka medel som de haft tillgång till. Det viktigaste 

medlet är en förmåga av ‘trial and error’ som resulterar i olika tekniker för att tillfredsställa 

intresset hos gruppen. Likaså finns det mer direkta medel i form av träd som blockerar kall 

vind och kroppsvärme hos varje gruppmedlem. Om vi ser att människor beter sig som (4) 
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förutsäger kan vi identifiera vilka medel som har möjliggjort K trots att det kan vara svårt att 

faktiskt identifiera dessa. Vår poäng är att det inte är omöjligt. Vi kan även tänka oss en 

situation där en människa är under U och inte beter sig som (4) förutsäger. Vad vi måste göra 

i detta fall är att fråga oss om det finns medel till ett handlande K. Vi kan tänka oss att den 

värmen som gruppen får av de tekniker de utvecklat inte är tillräckliga. Vi vet sedan tidigare 

att det blir varmare om vi undviker kall vind. Vi kan nu påstå att gruppen har ett intresse av 

att bygga ett vindskydd och har inte de medel för att göra det. Då vet vi utifrån (4) att de 

kommer söka de medel till att bygga ett vindskydd om de har tillgång till medlen för detta 

sökande. Men gruppen utför inga handlingar som verkar ha någonting att göra med att finna 

medel till att bygga ett vindskydd. Låt oss säga att gruppen är ute i ett snölandskap, utan 

några verktyg och ett flertal medlemmar har fastnat i isen. Det är inte konstigt att gruppen 

inte söker medel till sitt intresse av att upphäva kylan eftersom gruppen måste ta sig loss ur 

isen först. Den aktuella situationen bör vi inte längre räkna som behovet av ett vindskydd, 

utan snarare behovet av att kunna röra sig. När kritikern kritiserar (4) för att i praktiken inte 

kunna avgöra om en grupp har medel eller inte för en handling K måste vi påpeka just detta; 

att situationen avgör vilka handlingar som är relevanta för ett specifikt U. Vi kan i detta fall 

se att gruppen är i en situation där det finns många intressen som de inte har medel till, men 

för att kunna få medel till något av dessa intressen måste de först ta sig loss från isen. Det 

relevanta i situationen är inte längre om gruppen har tillgång till medel för att bygga ett 

vindskydd. Det relevanta är huruvida gruppen söker medel till att ta sig loss från isen. 

 

Kritikern som lägger fram (iv) kan nu påstå att alla rationella grupper i denna mening har 

tillgång till de medel för att utföra K. Gruppen har ju självklart medel till att testa sig fram till 

tekniker för att kunna ta sig loss från isen, genom att dra och försöka lyfta upp medlemmarna 

som fastnat på olika sätt. Det enda skulle vara om gruppen i sin helhet var medvetslös och på 

så vis inte hade några medel alls till någonting. Kritikern har i så fall missat en poäng; under 

vissa omständigheter finns det inte medel till utförandet av K i en situation U. Säg att gruppen 

är i en situation där de fryser och behöver ett vindskydd. Då låter vi U stå för intresset av ett 

vindskydd och brist på medel för detta (där K är de handlingar som söker upphävandet av U). 

Men U sammanfattar inte hela situationen, så vi skulle kunna påstå att gruppen även är i en 

situation U’ där U’ står för intresset av att kunna förflytta sig och bristen på medlen till detta 

(och K’ är de handlingar för att upphäva U’). Det är naivt att tro att gruppen skulle utföra K, 
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eftersom de saknar medel till K. Avsaknandet av medel till K beror på att gruppen är i U’, 

vilket medföljer att istället för att undersöka situation U så måste vi rikta vår uppmärksamhet 

till situation U’. Denna poäng är viktig att understryka, inte bara på grund av kritiken från (iv) 

utan även för att påvisa hur vi måste gå till väga för att analysera situationerna som är i 

kategori med U i (4). 

 

Vidare vet vi, trots den komplexitet som (4) innebär, att (4) verkar stämma överens med hur 

grupper faktiskt agerar när de hamnar i ett läge U. Arbetare går med i fackföreningar för att 

kunna påverka sin aktivitet; arbetet. På samma sätt kan vi se hur kapitalister går med i 

arbetsgivarorganisationer för att kontrollera sin aktivitet; arbetet. (4) ger oss en intressant 

infallsvinkel när vi ser till klasskonflikter, eftersom den visar på hur produktionsförhållanden 

gör det nödvändigt för människor att hamna i lägen där de inte har makt över sin aktivitet. 

Det ligger exempelvis i slavägarens intresse att ha makt över sin slavs aktivitet (eftersom 

aktiviteten hos en slavägare inkluderar att ha makt över sina slavar), men det ligger i slavens 

intresse att kontrollera sin egen aktivitet om vi antar att (4) stämmer. Läsaren har nu en 

förförståelse om vart vi är påväg och vi ska snart återkomma med hur (4) förhåller sig till 

historiematerialismen. 

 

4.4 Det nödvändiga intresset av produktivkrafternas utveckling 

 

Observera nu vad DT säger: “Produktivkrafterna har en tendens att utvecklas genom 

historien”. Vi ska svara på varför produktivkrafterna har denna tendens. Förutsatt att det är 

mänskliga handlingar som avgör huruvida produktivkrafterna utvecklas eller inte kan vi nu 

påstå någonting ytterligare: 

 

(c) För varje S gäller; det existerar ett x sådan att x är ett element i S och sådan att 

x har ett intresse av att utveckla produktivkrafterna. 

 

Låt “x” stå för en samhällsklass. Detta följer om DT och (b) är sanna, eftersom intressen är 

förklaringen till (de flesta) människors handlingar måste det finnas ett intresse för att utveckla 

produktivkrafterna om dessa har en tendens att utvecklas. Eftersom det även är via ett 

17 



ekonomiskt system som produktivkrafterna utvecklas, så gäller det att det är människor i en 

viss position i S som måste göra de handlingar som utvecklar produktivkrafterna. 

 

Med denna kunskap kan vi nu gå vidare och försöka ge en förklaring till DT som klarar sig 

från (II) (se sida 8) genom att först försöka bevisa (c). (II) visar att människans rationalitet 

inte nödvändigtvis kan bestämma produktivkrafternas utveckling eftersom samhället 

nödvändigtvis inte agerar så som en rationell individ skulle agera. Detta argument väger 

tungt, eftersom enskilda människor faktiskt inte besitter en beslutande roll i ett klassamhälle. 

I ett klassamhälle vet vi att alla inte har den faktiska makt över produktivmedlen som det 

innebär för att kunna göra ett beslut av att utveckla dem. Detta slår hårt mot Cohens 

förklaringsmodell, men vi ska använda det till vår fördel. 

 

4.5 Klassamhället 

 

Vi vet att olika klasser har olika makt över produktivmedlen under olika ekonomiska system. 

Cohen gör en ingående beskrivning av detta i kapitel III i “Karl Marx’s Theory of History: A 

Defence”. vi ställer upp det följande: 

 

(i)  Slaven äger  ingenting av varken arbetskraft eller produktivmedlen. 10

(ii)  Den livegne äger till viss del sin arbetskraft och till viss del produktivmedlen. 

(iii) Proletären äger helt sin arbetskraft men ingenting av produktivmedlen (2001. 65). 

 

De överordnade klasserna för dem är: (i) mästare, (ii) feodalherre och (iii) kapitalist. Där 

mästaren är svaret på vem som äger produktivkrafterna som slaven använder sig av i (i), 

feodalherren är svaret på vem som äger de resterande delarna av produktivkrafterna i (ii) och 

kapitalisten är svaret på vem som äger produktivmedlen i (iii). Vad de underordnade 

klasserna har gemensamt är att de producerar för andra som inte producerar för dem, att de är 

under produktionsprocessen underordnade den överordnade klassens auktoritet och de är 

nästan alltid fattigare än motsvarande överordnad klass (2001. 69). Det är dock endast under 

10 Här är det relevanta vilken makt de har över respektive produktivkraft och inte huruvida de äger dem. 
Det funkar dock att tala om egendom i detta sammanhang eftersom vi förutsätter att rättssystemet är av 
ett sådant slag att makten matchar rättigheterna kring egendom. 
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fallen (i) och (iii) som den överordnade klassen har fullständig makt över produkterna som 

produceras. Under (ii) lever feodalherren på mervärdet av vad som produceras. 

 

Med detta i åtanke är det inte konstigt att påstå att ett klassamhälle är beroende av ett 

mervärde; eftersom (i)(iii) visar att respektive överordnad klass i själva verket lever på 

mervärdet, på grund av att de själva inte producerar någonting (2001. 198). Vi ska därför 

påstå följande: 

 

(d) För varje S gäller; om S är ett klassamhälle så existerar det en klass ö sådan att 

den är beroende av ett mervärde. 

 

Från (i)(iii) ser vi även hur maktrelationer ser ut i olika ekonomiska system och vi ska nu 

påstå följande: 

 

(e) För alla S gäller det att; det existerar ett x sådant att x är ett element av S och x 

har makt över produktivkrafterna. 

 

I ett slavsamhälle har mästarna makt över produktivkrafterna, i ett feodalsamhälle har 

huvudsakligen feodalherrarna makt över produktivkrafterna (men som vi ser i (ii) har även de 

livegna visst inflytande), i ett kapitalistiskt samhälle har kapitalisterna den huvudsakliga 

makten över produktivkrafterna och under kommunism har alla makt över 

produktivkrafterna. Eftersom produktivkrafterna kräver ett visst användande och kontroll, är 

det även nödvändigt att någonting måste ha makt över dem. Vi vet även att maktrelationerna 

beror på produktionsförhållandena. Att en slav inte har makt över produktivkrafterna beror 

följdaktligen på att denne är i en viss position i S. En persons makt över produktivkrafterna 

avgör alltså vilken position denne har i ett ekonomiskt system, och positionen i ett 

ekonomiskt system avgör vilken makt en person har över produktivkrafterna. Därför gäller 

det att: 

 

(f) Makten över produktivkrafterna motsvarar x:s position i S. 
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Utifrån (b) vet vi även att det är troligt att människor handlar utefter intresse. När vi frågar 

oss varför x väljer att göra si och så med produktivkrafterna kan vi svara att det beror på att x 

har ett intresse av att använda produktivkrafterna si och så. Det följer att: 

 

(g) Intresset hos x, om x har makten över produktivkrafterna, avgör 

produktivkrafterna.  11

 

När ett x i S som har makt över produktivkrafterna handlar så att produktivkrafterna utvecklas 

vet vi att det existerar ett intresse som förklarar dessa handlingar (se sida 11). Utifrån (b) 

antar vi att människor har intressen som de utgår ifrån när de handlar och (g) är utifrån detta 

ett hållbart antagande. Det vore irrationellt av ett x i S att inte använda makten över 

produktivkrafterna för att tillgodose sina intressen. Vi bör nu notera att vi ännu inte har 

förklarat varför ett x i S skulle vilja ha ett intresse av att utveckla produktivkrafterna, som (c) 

säger. 

 

Vi ska nu introducera ytterligare en tes: 

 

(h) Intresset hos ett x sådan att den är en del av S bestäms delvis utifrån x:s 

position i S. 

 

(h) är någonting som är grundläggande för historiematerialismen. Klasskonflikter är 

konflikter mellan olika klassers intressen; arbetaren vill ha så hög lön som möjligt och 

arbetsgivaren vill ha så låg kostnad som möjligt vilket medföljer att lönerna till arbetarna ska 

vara så låga som möjligt. När (h) säger att intressena delvis bestäms utefter positionen i det 

ekonomiska systemet så refererar vi till instrumentella intressen; den livegne vill ha lägre 

skatt för att bland annat kunna äta sig mätt om dagarna, eller för att inte frysa på vintern. Det 

är givet att alla människor har intressen av att bland annat inte gå hungriga eller frysa, men 

den livegne kräver lägre skatt för att detta ska kunna uppfyllas, samtidigt som vi kan tänka 

oss att en feodalherre kräver högre skatt (eller åtminstonde en tillräckligt hög skatt) för att 

denne ska tillfredsställa samma behov. Vi skulle kunna kalla intresset av mat när någon är 

hungrig för ett matriellt intresse och intresset för lägre skatt, som i ovannämnda exemplet, 

11 Återigen måste vi påpeka troligheten i (b) som (g) grundar sig på. 
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skulle kunna ses som ett socialt intresse. De materiella är de direkta intressen och behov som 

vi har på grund av att vi är vad vi är; det som bestäms av vår biologi, identitet och så vidare. 

De sociala intressena är de som bestäms utifrån produktivförhållanden. 

 

Vad har vi för anledningar att hålla (h) för sann? Vi kan börja med att påstå att den materiella 

relation en varelse lever med till naturen avgör vilka intressen denne har. Grodor har ett 

intresse av regn eftersom regn är ett nödvändigt medel för grodans välstånd. Likaså har en 

svärm myggor ett intresse av låg nederbörd eftersom det försvårar deras möjlighet till 

överlevnad. Det är inte konstigt att den materiella relationen en varelse har till naturen 

bestämmer dess intressen, eftersom deras biologi är anpassade för specifika klimat och 

miljöer. Vi kan vidare påstå att relationen mellan en människas sociala position i ett samhälle 

och materiella omständigheter även de bestämmer dess intressen. Exempelvis har bonden ett 

intresse av nederbörd samtidigt som en fotsoldat har ett intresse av lågt nederbörd. Regnet ger 

bondens grödor vatten, men även fotsoldaten våta kläder som får denne att riskera förkylning. 

Vad (h) påstår är att en människas position i ett ekonomiskt system bestämmer vilka sociala 

intressen den har; människors sociala intressen bestäms utefter vilken makt människan har 

över produktivkrafterna. På sida 17 talar vi om slavägaren som att denne har intresse av att ha 

makt över sin slav, och slaven som att denne har ett intresse av att ha makt över sig själv. Vi 

ska påstå att det är nödvändigt för en slavägare att ha intresse av att ha makt över sina slavar. 

I stunden slavägaren väljer att sälja eller frigöra sina slavar upphör slavägaren att vara en 

slavägare. Det gäller att slavägaren måste vilja ha makt över sina slavar för att denne ska vara 

en slavägare. Det måste alltså, för att någon ska kunna vara en slavägare, finnas ett intresse 

för att ha makt över slavar. Detta gäller inte bara slavägaren utan även feodalherren och 

kapitalisten. De är vad de är i egenskap av deras maktrelationer till produktivmedlen. De 

överordnade klasserna har även ett privilegium, på grund av att det är de som har den 

dominerande makten över produktivmedlen, vilket är att de kan välja att inte vara vad de är. 

Slavägaren kan sälja sina slavar, feodalherren sin mark och kapitalisten sitt kapital. Men i 

stunden de gör det så upphör de att vara det de var; slavägaren är inte längre en slavägare, 

feodalherren inte längre en feodalherre och kapitalisten inte längre en kapitalist. Därför är det 

nödvändigt för respektive överordnad klass att även handla utefter den roll deras klass spelar i 

det ekonomiska systemet, för vi vet, trots att det finns fall där individer av en viss klass valt 

att “upphöra som det de var”, att slavägare har en tendens att förbli slavägare, feodalherrar en 
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tendens att förbli feodalherrar och kapitalister en tendens att förbli kapitalister. Det är alltså 

troligt att respektive överordnad klass har ett intresse av att behålla makten över 

produktivkrafterna. På grund av att en persons makt över produktivkrafterna avgör vilken 

position denne har i ett ekonomiskt system (f) kan vi nu försvara (h) som säger att x:s intresse 

avgörs delvis av dess position i ett ekonomiskt system. 

 

Via (4) kan vi även argumentera att varje klassamhälle skapar genom sig själv situationer U 

där människor inte har medel till sina intressen. Slavar har medel till att röra sig, använda 

händerna till att stoppa in mat i munnen och så vidare, men de är per definition i en situation 

som liknar den situation gruppen hamnade i under vårt förra exempel (se sida) då de fastnade 

i isen. Slaven är nämligen begränsad till det yttersta i vad denne kan göra. Eftersom dess 

mästare har makt över slaven är slaven i en position där denne inte har makt över vad den kan 

konsumera eller ens vad den kan utföra för aktiviteter. Slaven är i egenskap av slav i en 

situation U där medlen som denne saknar är makten över sin egen person och dess förmågor. 

Vi kan dock fortfarande tänka oss att det finns intressen som denne kan utföra utan att hamna 

i en situation U, exempelvis om personen föredrar att använda vänster hand iställte för höger 

hand när denne äter. Låt oss kalla den mängden för A. Denna mängd av intressen är med 

andra ord mängden av intressen hos en person som denne har medel att tillgodose. Vi kan 

tänka oss att det i så fall även finns en mängd med intressen hos samma person som denne 

inte har medel till att tillgodose, vilken vi ska kalla för B. I denna mängd kan vi även finna en 

delmängd av de intressen som personen inte har medel till på grund av sin position i S, 

nämligen mängden C. 

 

Vi kan nu se att en slav har en mängd C som är större i jämförelse med den livegnes och 

proletärens motsvarande mängd. Den livegnes möjligheter till att tillgodose sina intressen är 

väldigt begränsade just på grund av sin position i S; med det mervärde som feodalherren äger 

skulle den livegne kunna använda för att utvidga sina möjligheter till att tillgodose sina 

intressen. Proletären hade kunnat fria sig själv från lönearbetet och på så vis få makt över sin 

egen tid och därmed kunna tillfredsställa intressena. Den livegne och proletären har större 

makt över medel som kan tillgodose deras intressen än vad slaven har, men deras position i S 
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begränsar fortfarande stora delar av de intressen som de inte kan tillgodose.  Det verkar 12

utefter detta troligt att påstå att det finns intressen som faktiskt existerar av egenskap av 

vilken position en person har i ett ekonomiskt system, vilket skulle tyda på att (h) är trolig. 

 

Givet att våra premisser hittills är sanna vet vi att det finns intresseskillnader mellan 

klasserna. En slavägare söker fler slavar, en feodalherre större mark, en kapitalist mer kapital. 

Produktivkrafterna är i alla dessa fall grundläggande för att utöka rikedom och på så vis 

upphäva flera olika situationer som hindrar klassernas intressen från att bli uppfyllda. Om 

kapitalisten inte utökar sitt kapital skulle kapitalisten släppa förbi sina konkurrenter och på 

vägen gå i konkurs. Det är nödvändigt för kapitalisten att hitta mer effektiva och produktiva 

sätt att bedriva sin verksamhet på, vilket förklarar varför en kapitalist skulle välja att utveckla 

produktivkrafterna. Men vi ska påstå att detta inte endast gäller kapitalister, utan alla 

överordnade klasser. Feodalherren kommer välja det produktiva före det mindre produktiva, 

likaså slavägaren, eftersom produktivitet skapar medel till att tillgodose intressen. Med 

dubbelt så produktiva slavar kan slavägaren välja att sälja hälften av sina slavar och därmed 

dra ner på kostnaderna. Den summa rikedom de sparar genom att göra detta ger slavägaren 

nya medel till att tillgodose intressen som denne tidigare inte haft medel att tillgodose. Likaså 

kan feodalherren med hjälp av en högre produktivitet höja skatterna och med dessa få medel 

till att tillgodose sina intressen. Vi kan fortfarande dock tänka oss att det finns tillfällen då 

respektive överordnad klass inte har intresse att utöka produktivkrafterna; när 

produktivkrafternas utveckling innebär en motsättning hos klassens intressen. En variation av 

argumentet (I) (se sida 8) skulle kunna säga att vi inte kan veta om det finns intressen hos en 

överordnad klass som innebär att denna klass i själva verket väljer att minska 

produktivkrafterna. Vi kan tänka oss en situation där en klass skulle förlora på att utveckla 

produktiviteten. Eftersom det är av egenskap av klasstillhörighet denna klass väljer att 

minska produktiviteten måste intresset vara specifikt för klassen i sig; intresset är ett element 

av mängden av alla intressen som bestäms av klassens position i S. Vi måste fråga oss vad 

klassen skulle förlora på att öka produktiviteten, eftersom det i de flesta fall verkar vara så att 

12 Vi kan nu tänka oss ett klasslöst samhälle, där mängden B inte innehåller en mängd som motsvarar 
C. Det säger ingenting om att situationer sådana som U inte skuller existera i samhället, snarare att det 
inte finns något medel som avsaknas på grund av personernas position i S, eftersom alla i ett klasslöst 
samhälle per definition har samma position i S; de alla har samma makt över produktivkrafterna. 
Mängden B skulle i förhållande till klassamhället till synes vara mindre om inte nya siutationer U skulle 
uppstå av det ekonomiska system som upphäver mängden C. 
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de snarare skulle tjäna på en ökad produktivitet. Eftersom intresset är specifikt för klassen så 

är det troligt att påstå att deras intresse av att minska produktiviteten är ett resultat av att 

produktiviteten hotar deras makt över produktivkrafterna. Som vi tidigare argumenterade är 

det nödvändigt för den överordnade klassen att ha ett intresse av att behålla sin maktposition 

(se sida 21). Något annat intresse som står i konflikt med produktivkrafternas utveckling som 

alla inom klassen gemensamt skulle kunna ha verkar inte existera. Utefter det kan vi påstå 

följande: 

 

(i) För alla klasser gäller det att, om de är en överordnad klass och om 

utvecklingen av produktivkrafterna inte innebär att klassens makt över 

produktivkrafterna hotas, så kommer de troligen välja att utöka produktivkrafterna. 

 

Om (i) stämmer skulle vi nu kunna förklara DT genom att påstå att det är de överordnade 

klasserna som har ett intresse av att utveckla produktivkrafterna eftersom det innebär att de 

får nya medel till att tillfredsställa intressen.  Vad (i) gör är att den fyller den saknade 13

informationen som vi hade i (c) som påstod att: För varje S gäller; det existerar ett x sådan att 

x är ett element i S och sådan att x har ett intresse av att utveckla produktivkrafterna. Vi kan 

nu påstå att; om ett samhälle är ett klassamhälle så existerar det ett x sådan att det har ett 

intresse av att utveckla produktivkrafterna. 

 

4.6 Produktivkrafternas frigörelse: revolutionen. 

 

Det finns dock fortfarande ett stort hål i förklaringen; när ett ekonomiskt system S inte längre 

klarar av att utveckla produktivkrafterna finns det ingenting hos (i) som säkrar att 

produktivkrafterna fortsätter att utvecklas. Vi måste kunna hitta en förklaring till (c) som kan 

hantera revolutioner bland produktionsförhållandena. PT säger följande: ett ekonomiskt 

system förklaras av karaktären av produktivkrafternas utveckling. När ett ekonomiskt system 

inte längre kan utveckla produktivkrafterna vet vi utefter PT och (c) att det måste finnas ett 

nytt y som har ett intresse av att utveckla produktivkrafterna. Vi kan därför nu påstå följande: 

 

13 Vilket är vad (4) säger. 
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(j) Om en ekonomisk struktur inte längre klarar av att utveckla produktivkrafterna 

så existerar det ett y som har ett intresse av att utveckla produktivkrafterna och som 

inte har makt över produktivkrafterna och som utför handlingar för att få medel till att 

överta makten över produktivkrafterna. 

 

Det är troligt att påstå att detta nya y är en klass som har intressen och möjlighet att fortsätta 

utveckla produktivkrafterna (om de övertar makten över dem). Feodalismen dog när 

borgarklassen övertog makten genom att konkurrera ut det gamla systemet som inte längre 

kunde utveckla produktivkrafterna. Vi kan med hjälp av (i) och (j) förklara varför ett system 

kan utveckla produktivkrafterna och hur dessa kan fortsätta att utvecklas när systemet 

kommit till ett läge där det inte längre kan utveckla dem. 

 

Till att börja med måste (j) försvaras på samma sätt som vi försvarat (i); ökad produktivitet 

möjliggör nya medel till att tillfredsställa mänskliga intressen och människor har en tendens 

att utföra handlingar som möjliggör upphävandet av situationer där de inte har medel till att 

tillfredsställa sina intressen. Därför, när ett system inte längre kan utveckla 

produktivkrafterna så är det troligt att en annan klass, som inte har makt över krafterna, har 

intresse av att utveckla dem. Det är nödvändigt att ha makt över produktivkrafterna för att 

kunna utveckla dem, därför är det även nödvändigt att samma klass försöker att överta 

makten över dem. Det följer således inte från (4) eller (j) att klassen lyckas överta makten. 

Marx hävdar att det är produktivkrafterna som avgör huruvida en klass lyckas eller inte 

(2001. 149), vilket vi är beredda att försvara. Om PT är sann verkar det troligt att påstå att 

Marx hade rätt utifrån våra premisser. Ett system som hamnar i en situation där den inte 

längre kan utveckla produktivkrafterna är ett system som inte längre har samma funktioner 

som det en gång hade; att utveckla produktivkrafterna. Det finns förvisso ingenting som 

garanterar att någon ny kraft ska kunna revolutionera systemet utifrån våra premisser, men 

(4) kan åtminstonde förklara att ett system likt det ovan nämnda inte kan vara ett stabilt 

system; människor kommer försöka upphäva systemet eftersom det inte lyckas skapa medel 

till att tillgodose deras intressen. Systemets överlevnad är i detta fallet väldigt osäkert och 

historien har visat att dessa system övergår till någonting annat som kan utveckla 

produktivkrafterna. Trots denna osäkerhet ska vi hävda att (4), (i) och (j) är de huvudsakliga 
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teserna som skulle kunna förklara Cohens teori om produktivkrafternas utveckling på ett sätt 

som kan undvika åtminstonde argumentet (II) som vi introducerade på sida 8. 

 

5. En sammanställning. 

 

Vi har beskrivit ett intresse som en förklaring på en handling (se sida 10). När människan 

hamnar i en situation där denne inte har medel till att tillgodose sina intressen är det troligt att 

de utför handlingar som syftar till att skaffa medel för att tillgodose deras intressen (se sida 

1113). Vi vet även att en ökad produktivitet och därmed även en utveckling av 

produktivkrafterna bidrar till att skaffa medel som människor kan använda för att 

tillfredsställa sina intressen. 

 

Ett klassamhälle innebär att det finns de som har makt över produktivkrafterna och de som 

inte har det (se sida 1819). Den klass som har övergripande makt över produktivkrafterna är 

den överordnade klassen. Vi vet att det är intresset hos de människor som har makt över 

produktivkrafterna som avgör krafternas öde (se sida 20). Samtidigt finns det vissa intressen 

hos människor som avgörs av människornas position i det ekonomiska system som denne 

lever i. 

 

Givet detta påstår vi att produktivkrafterna har en tendens att utvecklas eftersom: 

 

(i) För alla klasser gäller det att, om de är en överordnad klass och om utvecklingen av 

produktivkrafterna inte innebär att klassens makt över produktivmedlen hotas, så kommer de 

troligen välja att utöka produktivkrafterna (se sida 24), och: 

 

(j) Om en ekonomisk struktur inte längre klarar av att utveckla produktivkrafterna så 

existerar det ett y som har ett intresse av att utveckla produktivkrafterna och som inte har 

makt över produktivkrafterna och som utför handlingar för att få medel till att överta makten 

över produktivkrafterna (se sida 24). 

 

Vi hävdar även att det är troligt att en klass y, som inte har makten över produktivkrafterna 

och som lever i ett ekonomiskt system som inte lyckas utveckla produktivkrafterna, lyckas att 
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med sina handlingar överta produktivkrafterna och på så vis även kunna fortsätta utveckla 

dem eftersom (i) eller (4) (se sida 2526). 

 

Sammanfattningsvis förklarar vi produktivkrafternas utveckling genom att hävda att 

människan strävar efter kontroll över sin egen aktivitet, vilket vi likställde med att de söker 

makt över de medel som tillgodoser deras intressen. Slutsatsen följer: 

 

“Produktivkrafterna utvecklas genom historien eftersom deras utveckling ger 

människan makt över sin egen aktivitet” 

 

6. Historiematerialismens problem. 

 

Slutligen kan vi dock fortfarande se att vi inte lyckats med denna förklaring undankomma det 

argument som vi tar upp på sida 8, nämligen (I). Vi hävdar att (I) visar på en stark svårighet 

som nödvändigtvis måste uppstå när vi framställer en teori som bygger på mänskliga 

intressen och handlingar; vi kan, som vi diskuterat på sida 9, inte avgöra vilka intressen som 

människor värderar över andra intressen. Det är således möjligt att människan väljer att inte 

utveckla produktivkrafterna i utbyte mot någonting helt annat. Detta försvagar Cohens 

tolkning av historiematerialismen. Dessutom har vi inte lyckats förklara hur en klass lyckas 

övervinna makten över produktionsmedlen och att deras övervinnande av desamma är 

nödvändig för varje system som inte klarar av att utveckla produktivkrafterna. 

 

I denna uppsats har vi inte heller utarbetat eller ens försvarat PT, vilken kanske är själva 

essensen i historiematerialismen och dessutom den stora utmaningen att bevisa för 

historiematerialisten. Den bör istället ses som en grund för en vidare utarbetning av Cohens 

eller en annan historiematerialistisk teori. 
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