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En gång i tiden utgjorde inte människans kroppsdelar en harmonisk helhet 
som nu, utan varje lem hade sin vilja och talade med egen röst. De andra de-
larna var missnöjda över att allt anskaffades åt magen genom deras försorg 
och möda, medan den låg overksam mitt i kroppen och bara njöt av det goda 
de gav den. Därför beslöt de gemensamt: händerna skulle inte längre föra mat 
till munnen, munnen inte ta emot den, tänderna inte tugga den. Men då de 
i sin vrede ville tämja magen genom svält, ledde det till att lemmarna själva 
på samma gång som hela kroppen fullständigt tynade bort. Då begrep de att 
också magens arbete är viktigt: den livnärde dem lika mycket som de livnärde 
den, då den genom matsmältningen beredde detta blod, varav vi får liv och 
kraft, fördelade det lika bland ådrorna och avlämnade det till alla kroppens 
delar. Genom att jämföra och framhålla hur lik revolten inne i kroppen var 
plebejernas vrede mot senatorerna fick han dem att ändra sig.1

1 I Livius verk om den romerska republikens historia berättar patriciern Menenius denna äldre 
grekiska allegori om statskroppen för plebejerna som i protest tågat ut ur Rom och slagit läger 
på ett närbeläget berg. Se Livius, Den romerska republikens äldsta tid, övers. Sture Linnér, 
Stockholm: Wahlström & Widstrand 2003, s. 69.
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M
ånga på vänsterkanten håller sig fortfarande med en teknik-
syn som G.A. Cohen i sin rekonstruktion av Marx tänkande 
kallade ”fjättringstesen”.2 Ur detta perspektiv är de teknolo-
giska krafter som kapitalismen tar i anspråk i sin strävan ef-

ter produktivitetsdriven vinst den grund på vilken en befriad 
mänsklighet kommer att resa sin nya boning. Det mänskliga 
bruket av dessa krafter är emellertid ”fjättrat” av kapitalistiska 
samhällsförhållanden. Kapitalismen är fullastad med det som 
skulle kunna vara, ett nyttjande i konditionalis av givna produk-
tivkrafter. I de malmfullt klingande, segervissa formuleringar-
na i slutet av första bandet av Kapitalet beskriver Marx hur ka-
pitalismen rör sig i riktning mot ett krisläge där banden som 
reglerar dess ägandeförhållanden ”sprängs” genom framväxten 
av alltmer centraliserade och koncentrerade produktivkrafter. 
För Marx är följderna uppenbara: ”Den kapitalistiska ägande-
rättens timme slår. Expropriatörerna blir själva exproprierade.”3 
I ett kritiskt ögonblick i kapitalismens utveckling blir den frag-
menterade, oplanerade fördelning av tillgångar som utmärker 
den vinstinriktade produktionen på konkurrensutsatta mark-
nader oförenlig med de moderna arbetsplatsernas invecklade, 
industrialiserade arbetsprocess: endast med socialistisk plane-
ring och direkt producentkontroll kan man effektivt utnyttja 
den teknik som växte fram under borgarklassens överinseende. 
Många som i dag för fram dessa argument gör det endast med 
betydande förbehåll och undviker på så sätt en del av de mer 
pinsamma varianterna. Till exempel skulle få hävda att fabriks-
systemets mekaniserade, socialiserade arbete rymmer fröet till 
en ny värld i vardande. De kommer emellertid inte att tveka att 
hälla nytt vin i gamla läglar och säga ungefär detsamma om 3D-
skrivare och självkörande bilar.

2 G.A. Cohen, Karl Marx’ historieteori, övers. Kent Lindkvist, Lund: Arkiv förlag 1986, s. 176 ff. 
För ett kritiskt bemötande av Cohens teknicism, se kapitel 2 och 3 i Derek Sayer, The Violence of 
Abstraction. The Analytic Foundations of Historical Materialism, Oxford: B. Blackwell 1987.

3 Karl Marx, Kapitalet. Första boken, övers. Ivan Bohman, Arkiv förlag: Lund 2013, s. 671.
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 Fjättringstesen dyker upp lite överallt i Marx mogna skrifter, mest 
iögon fallande på de sällsynta, spekulativa ställen där han begrundar 
övergången till kommunism. Tesen rimmar dock illa med den uppfatt-
ning som han med all önskvärd tydlighet ger uttryck för i det han skri-
ver om storskaliga maskinanläggningar, där fabrikssystemet aktualiserar 
kapitalets kontroll över arbetet och ”undertrycker all fri kroppslig och 
andlig verksamhet”.4 Under en stor del av 1900-talet dominerade fjätt-
ringstesen vänsterns tekniktänkande, men med början under efterkrigs-
tiden började många marxister utarbeta en kritisk teknikteori. Herbert 
Mar cuse, Raniero Panzieri och Harry Braverman beskrev, i egenskap 
av företrädare för de kritiska insikter som respektive Frankfurtskolan, 
o peraismo och arbetsprocessteorin förmedlade, de många sätt på vilka 
kapitalismens produktivkrafter genomsyrades av kapitalismens politiska 
imperativ.5 I dag är det inte många som helt kan bortse från detta kritiska 
arv. Till och med de ”accelerationistiska” författarna till Inventing the Fu-
ture, vars främsta hypotes utgör en överdriven variant av fjättringshypo-
tesen, erkänner att nutida teknik till sin utformning ibland är oupplös-
ligt förbunden med ett kapitalistiskt funktionssätt.6 Deras lösning tycks 
vara ett slags övergående blandteori där vi ratar oanvändbara teknolo-
gier (kärnvapen är dåligt) och odlar de användbara (antibiotika är bra). 
Ett sådant synsätt är emellertid bara möjligt om man tänker sig tekniken 
snarare som en rad separata verktyg än som en uppsättning hopkopplade 
system. Jag har på annat håll försökt att gå in i denna diskussion genom 
att föreslå ett annat sätt att se på problemet.7 I stället för att inta ett olym-
piskt perspektiv och fråga oss vad vi skulle göra med vissa teknologier om 
vi fick ändra på sakernas tillstånd efter behag över hela jordklotet, måste 
vi börja med en mycket svårare fråga: Hur kan revolutionära kamprörel-
ser med början här och nu hitta ett sätt att tillgodose sina behov, överleva 
och växa samtidigt som de frambringar kommunism? Sett ur denna syn-

4 Ibid., s. 367 f.
5 Harry Braverman, Arbete och monopolkapital. Arbetets degradering i det tjugonde å rhundradet, 

övers. Nils Kjellström, Stockholm: Raben & Sjögren 1977; Raniero Panzieri, ”The Capitalist Use 
of Machinery. Marx Versus the Objectivists” i Outlines of a Critique of Technology, London: Ink 
Links 1980, s. 44–69; Herbert Marcuse, Den endimensionella människan. Studier i det avance-
rade industrisamhällets ideologi, övers. Sven-Eric Liedman, Stockholm: Bonniers 1968.  

6 Nick Srnicek och Alex Williams, Inventing the Future. Postcapitalism and a World Without 
Work, Brooklyn, NY: Verso 2015. Se särskilt avsnittet ”Repurposing Technology” mot slutet av 
kapitel 7, där författarna ger sig i strid med mitt resonemang i Jasper Bernes, ”Logistics, Coun-
terlogistics, and the Communist Prospect” Endnotes no. 3, september 2013, s. 172–201.

7 Bernes, ”Logistics, Counterlogistics, and the Communist Prospect”.
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vinkel kan det onekligen finnas fördelningar av givna produktionsmedel 
som är oförenliga med revolutionen därför att det inte finns något sätt på 
vilket de kan uppstå ur klasskampen. Historien är på så vis som ett bräd-
spel där det finns tilltalande pjäskonfigurationer som omöjliggörs av reg-
lerna. Dessa fördelningar kan aldrig bli resultatet av en spelsekvens.8
 Det vanliga antagandet bland marxister och många andra är att ju mer 
tekniken trots sina giftiga utsöndringar utvecklas, desto lättare kommer 
det att bli att frambringa kommunism. Men tänk om tekniken i själva ver-
ket gör det svårare? Tänk om den också fjättrar oss och hindrar försöken 
till befrielse från klassamhället? Detta är uppenbart när det handlar om 
tekniker för förtryck, övervakning och krigföring, och dessa har med ef-
tertryck satt vissa revolutionära strategier ur spel. Men beakta till exempel 
det energisystem på vilket den industriella och postindustriella postka-
pitalismen bygger. Nästan ingen betvivlar att användningen av fossil en-
ergi driver på klimatförändringarna genom att fylla luften med växthus-
gaser, och att effekterna av detta på ett mycket omfattande sätt kommer att 
begränsa mänskligt och utommänskligt liv under de kommande hundra 
åren och även därefter. Problemet är att energisystemet och den teknik 
som det förser med kraft inte är det minsta moduluppbyggt: det går inte 
att byta ut smutsig energi mot ren energi, inte ens om alla politiska hinder 
avlägsnas och en eller annan statsmakt får möjlighet att efter behag om-
disponera industrisamhällets byggstenar. Tekniken de skulle överta fun-
gerar nämligen endast med fossila bränslen. Denna brist på modulupp-
byggnad framstår som tydligast när man betänker att mer än en miljard 
fordon bygger på förbränningsmotorer vars bränsle endast kan ersättas 
med icke-fossila alternativ om man framställer batterier i kraftigt energi- 
och resursslukande tillverkningsprocesser. Även om man skulle bortse 
från allt utom växthusgasernas matematik – och med tanke på den högst 
destruktiva gruvbrytning som batterierna kräver innebär det att bortse 
från en hel del – är fördelarna med en sådan energiomställning för när-
varande osäkra, i synnerhet om den totala energianvändningen fortsät-
ter att öka år efter år. Vad beträffar själva elektriciteten kan den alstras ur 

8 Jag tänker här på begreppet ”evolutionärt irrelevanta jämviktslägen” inom evolutionär spel-
teori. Större delen av den neoklassiska mikroekonomin och spelteorin ställer upp modeller för 
situationer där jämviktsläge råder, men dessa discipliner begrundar sällan hur sådana stabila 
tillstånd skulle kunna skapas med utgångspunkt i en situation där jämvikten är rubbad. Den 
evolutionära spelteorin försöker skilja mellan jämviktslägen som är livskraftiga, som kan 
uppstå ur rubbade jämviktslägen, och de som inte är det. Se Samuel Bowles, Microeconomics. 
Behavior, Institutions, and Evolution, Princeton, NJ, Princeton University Press 2004, s. 63.
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renare, förnybara källor som sol och vind, men dessa källors nyckfullhet 
medför att man, om man vill ha jämnt flödande energi efter behov (och 
dagens teknik fordrar oftast detta), måste göra enorma investeringar i re-
surs- och energikrävande teknik för lagring och överföring som skulle 
göra de utsläppsreducerande effekterna av en sådan omställning ovissa. 
Kapitalismens teknologier länkas samman i tekniska helheter som upp-
visar en hög grad av beslutsberoende, vilket innebär att ett införande vid 
en viss tidpunkt starkt påverkar den framtida utvecklingen och hindrar 
eller försvårar många tillämpningar som vi kan tänkas anse önskvärda. 
Författarna till Inventing the Future tror däremot på beslutsoberoende. 
Deras blindhet för sättet på vilket tekniska system länkas samman i icke-
modulära helheter är det som får dem att komma med det häpnadsväck-
ande påståendet att ”rena energitekniker möjliggör närmast obegränsade 
och ekologiskt hållbara former av kraftproduktion”.9
 Att fjättringstesen fortsätter att hämma tänkandet om revolution och 
teknik beror delvis på att inget alternativt perspektiv har fått någon stark 
ställning. I det följande bygger jag mitt resonemang på mitt tidigare arbete 
och beaktar de infrastrukturella och teknologiska hinder som en revolu-
tion på tjugohundratalet kommer att ställas inför. Mitt primära under-
sökningsobjekt är jordbruket och livsmedelsförsörjningskedjan, revolu-
tionens mage, som jag kallar den, inte bara därför att revolutioner dör om 
de inte försörjer sig själva med livsmedel, utan även därför att jordbruk 
och livsmedelsförsörjning är beroende av den industriella kapitalismens 
alla övriga tekniska system: energiförsörjning, tillverkning, logistik. I den 
antika politiska fabel jag återger i textens epigraf förmanar magen krop-
pens upproriska organ och påminner dem om att i fall de gör uppror så 
dör de, eftersom all näring passerar genom magen innan den vidarebe-
fordras. Detta är den kontrarevolutionära lärdom som kapitalismen stän-
digt viskar i så kallade rebellers öra: att produktionsmedlen har en teknisk 
struktur, att riket och dess styrande organ är inrättade på ett visst sätt.10 De 
två ”revolutioner” som kapitalet genomdrev under andra halvan av nit-
tonhundratalet – den gröna revolutionen och logistikrevolutionen – är i 
själva verket kontrarevolutioner. Tillsammans har de omorganiserat jord-
bruket och livsmedelsförsörjningssystemet på ett sådant sätt att revolutio-
ner måste bryta med dem för att inte vissna bort. Många på vänsterkanten 

9 Srnicek och Williams, Inventing the Future, s. 5.
10 Marx, Kapitalet, op. cit. 
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tror fortfarande att dessa teknologier tillhandahåller basen för en ekolo-
gisk omorganisation av industrin som kan avstyra de värsta följderna av 
kapitalets destabilisering av ekologin, men som jag kommer att visa är det 
missriktade förhoppningar. Det bästa vi kan hoppas på är kommunism, 
och kommunism innebär som vi ska se att knäcka ryggen på denna indu-
striella infrastruktur och göra slut på magens tyranni.
 För att kunna gå i svaromål mot dessa gamla agrara fabler behöver vi 
en ny teknikteori som tar med beslutsberoendet i beräkningen. Vi behö-
ver även återvända till en insikt som gått förlorad men som befann sig i 
centrum av Marx tänkande – teknik är natur, en strukturering av natur-
liga element och krafter.11 Produktivkrafterna är alltigenom samhälleliga 
krafter som bestäms av kapitalismens samhälleliga förhållanden, men de 
är även naturkrafter. Tekniken utnyttjar, omstrukturerar och formar na-
turen, men vad den beslutsoberoende tekniksynen bland annat förbiser är 
att själva naturkrafternas egenskaper och karaktär tillsammans med sam-
hällsförhållandena bestämmer vilka möjliga användningar som en teknik 
erbjuder. På denna punkt finns det enligt min mening två nya bidrag till 

11 Lägg märke till att kapitalets makt för Marx är ett vetenskapligt sätt att ställa naturkraft mot 
arbetskraft, vilket snarare skapar en ternär än en rent binär relation: ”Den enskilde, facklärde 
maskinarbetarens detaljskicklighet försvinner som en obetydlig bisak för vetenskapen, de oer-
hörda naturkrafterna och det samhälleliga massarbetet, som tillsammans är förkroppsligat i 
maskinsystemet och med detta utgör underlaget för kapitalets, ’mästarens’, makt.” Ibid., s. 368. 
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den marxistiska ekologin som är till stor hjälp, Andreas Malms Fossil Capi-
tal och Jason Moores Capitalism in the Web of Life.12 Malm gör gällande att 
industrialiseringens och den kapitalistiska utvecklingens riktning påver-
kades av skillnaden mellan den koleldade ångkraften och den vattenkraft 
som fanns dessförinnan. Som teknologier har kolkraften och vattenkraften 
fullständigt oförenliga profiler, vilket har lika mycket att göra med de olika 
naturkrafter de mobiliserar som med de samhällsförhållanden genom vil-
ka dessa naturkrafter organiseras och utvecklas; den kapitalistiska utveck-
lingen sorterar bland dessa krafter och skapar slutligen en syntes mellan 
dem som inte bara grundar sig på deras förmåga att tillgodose mänskliga 
behov, utan även på hur pass väl de motsvarar ackumuleringens tvingande 
krav. Ångkraften kan inte fås att göra det som vattenkraften kan göra, och 
omvänt. De begränsningar som dessa teknologier ställer för dem som öns-
kar begagna dem är dubbla: de har att göra med deras sociala karaktär men 
även med den materiella beskaffenheten hos de krafter de tar i anspråk.
 Det naturliga och det sociala är inte två separata skikt, bas och över-
byggnad, utan blandas med varandra. Så som Jason Moore framställer 
det är kapitalismen ett sätt att ”organisera naturen”; den kapitalistiska re-
produktionen inbegriper en reproduktion av vissa samhälleliga förhål-
landen och institutioner och även en reproduktion av naturen i former 
som befrämjar den kapitalistiska ackumuleringen. Moore betonar för sin 
del vad han beskriver som ”den dubbla invändigheten” hos ”mänsklighe-
ten-i-naturen/naturen-i-mänskligheten”.13 Han rekapitulerar Marx egen 
dialektiska förståelse av mänskligt arbete, enligt vilken människan på-
verkar ”den yttre naturen och förändrar densamma men [samtidigt för-
ändrar] sin egen natur”, och påminner oss om att människor är djur vars 
sociala och kulturella former reglerar en ständig omvandling av den ma-
teriella världen, inklusive dem själva.14 Marx läste noggrant Justus von 
Liebigs arbeten om jordkemi, och av honom lånade han termen Stoff-
wechsel, metabolism, och använde den för att beskriva mänsklig aktivi-
tet i vidaste mening.15 Liebigs term hjälpte Marx att reflektera över den 

12 Andreas Malm, Fossil Capital. The Rise of Steam-Power and the Roots of Global Warming, 
Brooklyn, NY: Verso 2016; Jason W Moore, Capitalism in the Web of Life. Ecology and the 
A ccumulation of Capital, Brooklyn, NY: Verso 2015. 

13 Moore, Capitalism in the Web of Life, s. 5.
14 

 
Karl Marx, op. cit. s. 153. 

15 För en fascinerande historik över metabolismbegreppet, se Hannah Landecker, ”The Biology 
of History. From the Body as Machine to the Metabolic Community”, föredrag vid IAH, Boun-
daries of the Human in the Age of Life Sciences den 6 november 2015. Delar av denna essä tog 
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mänskliga aktivitetens omvandlande karaktär, ”ett samspel mellan män-
niskan och naturen, en process vari människan genom sin egen verk-
samhet förmedlar, reglerar och kontrollerar sitt förhållande till naturen”.16 
Metabolism förknippas numera mest med biologiska skeenden i mänsk-
liga kroppar och är ett begrepp som ägnar sig särskilt väl för att tänka den 
dubbla invändigheten. Metabolismen fångar förbindelsen mellan den 
samhälleliga magen och magen som sådan. Varken Malm eller Moore 
formulerar det hela på exakt detta sätt, men slutsatserna är tydliga: ka-
pitalets produktivkrafter är naturkrafter; deras produktivitet härrör i nte 
bara från organiserandet av folk och skeenden, utan även från olika ma-
teriella faktorers egenskaper, från vattnets, jordens, luftens och eldens 
krafter, från biologiska, kemiska och fysiska processer, från tyngdkraften, 
elektromagnetismen och de krafter som verkar inne i atomerna.

St a d e n ,  l a n d s bygd e n  o c h  d e n  d u b b l a  i nv ä n d i g h e t e n

Det romantiska eller postromantiska perspektivet på dessa företeelser 
ställer naturen och tekniken mot varandra – trädgårdsmaskinen mot 
trädgården, traktorn blir en utslätare av det vilda. Men även trädgården 
är en maskin, ett sätt att ordna naturen. På sätt och vis är skillnaden mel-
lan dessa synsätt semantisk. Om natur innebär en skog är det rimligt att 
ställa den mot tekniken. Men om natur innebär något eldliknande är det 
ganska lätt att se den som både en spontant uppkommande, utommänsk-
lig kraft och en mänsklig teknik. Jordbruket och livsmedelssystemet tjä-
nar som förbindelseled mellan dessa olika betydelser av ordet natur: en 
bondgård utgörs ju av en samling levande varelser som ordnats för att 
tillgodose mänskliga behov och är på ett mycket tydligare sätt än ett olje-
raffinaderi en både social och naturlig inrättning.
 Det är också inom jordbruket som sambandet mellan kapitalistiska 
samhällsförhållanden och arbetsbesparande nydaningar först skapas, vil-
ket Robert Brenners övertygande framställning klargör. Det som Bren-
ner skriver om övergången till kapitalism är bland mycket annat en kri-
tik av övertron på tekniken och av ”fjättringshypotesen”.17 Kapitalismens 
uppkomst på den engelska landsbygden var ingen naturlig utveckling där 

sin början som ett svar på Landeckers föredrag: http://sites.psu.edu/iahboundaries/jasper-
bernes/. Stort tack till Heather Davis och Michael Berubé för inbjudan.

16 Marx, ibid.
17 Robert Brenner, ”Property and Progress. Where Adam Smith Went Wrong” i Chris Wickham (red.), 

Marxist History-Writing for the Twenty-First Century, London: British Academy 2007, s. 49–111. 
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bönders och godsägares tillväxtsyftande beslut ledde till att de grundläg-
gande produktivitetsvinsterna i jordbruket gjorde den feodala ägande-
rätten till ”fjättrar”. Under i övrigt lika förhållanden stred under feoda-
lismen de direkta tillverkarna och deras utsugare mot varandra på sätt 
som stabiliserade de feodala relationerna och hindrade en ökning av pro-
duktiviteten. Inte förrän ett hårt slag riktades mot detta system uppstod 
nya, specifikt kapitalistiska ägandeförhållanden under vilka tillverkarna 
för att säkra sin existens tvingades föra ut sin produkt på en konkurrens-
utsatt marknad. I medeltidens jordbruk lät man åkrarna ligga i träda för 
att återställa markens bördighet, men på femtonhundratalet började ett 
nytt jordbrukssystem införas, framför allt i Nederländerna och England, 
som byggde på växelbruk i stället för träda. Plantering av fodergrödor 
avlöste plantering av spannmål, och jorden vilade aldrig. Detta främja-
de bördigheten på två sätt – fodergrödorna, exempelvis klöver och lu-
sern, band kvävet i stället för att förbruka det, men de gav även mat åt 
djur som producerade spillning och på så sätt gödslade jorden. Bönderna 
kunde emellertid inte införa systemet på grund av tegskiftets ägarfördel-
ning, enligt vilken de marker som låg i träda var allmän egendom där 
vem som helst kunde valla sina betesdjur. Om någon försökte plantera 
fodergrödor fanns det risk för att dessa blev uppätna av någon annans 
boskap. Dessutom krävde det nya systemet fler djur som inte bara be-
hövdes för att beta på och samtidigt gödsla de nyuppodlade markerna, 
utan också för att ersätta mänsklig arbetskraft, eftersom den arbetsinsats 
som krävdes per odlat tunnland ökade kraftigt med växelbrukssystemets 
fullspäckade almanacka. Med fler djur och mer land krävdes mer arbete 
och omsorg.18 De flesta producerande småbrukare saknade resurser till 
detta då de förlitade sig på en enda arbetande familj och på högst ett par 
tre stycken djur. Av alla dessa skäl infördes inte växelbruket förrän all-
männingarna på femtonhundratalet inhägnades och småbrukarna blev 
lönearbetare och kunde sättas i arbete på större gårdar, som inte längre 
hade några trädes åkrar och därför var i behov av fler arbetsdjur och fler 
verktyg. De småbrukare vars mark hade inhägnats behövdes inte längre 
som lantarbetare när avkastningen per tunnland och per arbetare ökade. 
Detta blev en drivfjäder för utveckling på annat håll. Före detta småbru-
kare som förlorat sin rätt till mark flyttade till större orter när lantbruks-

18 Marcel Mazoyer och Laurence Roudart, A History of World Agriculture. From the Neolithic Age 
to the Current Crisis, New York: Monthly Review Press 2006, s. 313–353. 
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arbetets produktivitet ökade, och där kom de att utgöra en arbetsreserv 
för industrin. Närda av spannmål och kött svällde dessa orter till städer. 
Det viktiga här är att en omstrukturering av det mänskliga samhället dri-
ver på en förändring av produktivkrafterna, fastän de som ansluter sig till 
fjättringshypotesen föreställer sig det omvända.
 Jordbruk är ett komplicerat forskningsområde delvis på grund av att 
det är lätt att blanda ihop två viktiga former av teknisk förändring – de 
markbesparande innovationerna som ökar avkastningen per tunnland 
och de mer välbekanta arbetsbesparande innovationerna som ökar av-
kastningen per arbetare. Den första jordbruksrevolutionen inbegrep 
båda sorterna, men växelbrukssystemets största betydelse låg i markbe-
sparingen. Efter det och fram till nittonhundratalet var markbesparings-
innovationerna få, och det var långt mellan dem. De flesta av de viktiga 
jordbruksinnovationerna på artonhundratalet var arbetsbesparande och 
inbegrep bättre användning av arbetsdjur tack vare nya redskap och mo-
torlösa maskiner för plöjning, odling och skörd.19 Moore menar att ar-
tonhundratalets ökade avkastning främst berodde på aggressivt jordbruk 
på dittills ouppodlad mark i Nord- och Sydamerika som man tömde på 
näringsämnen, och när bördigheten sedan sjönk fortsatte man till nya 
avstyckade områden.20 På artonhundratalet blev det även huggsexa om 
importerad gödsel – först guano från sydamerikanska öar och sedan sal-
peter från sydamerikanska öknar, men dessa utvinningsbara fyndigheter 
var sällsynta, och det var mot bakgrund av den förestående utarmningen 
av dessa resurser som Marx läste von Liebig och fällde sin kritiska kom-
mentar om det kapitalistiska jordbrukets självundergrävande karaktär. 
För Marx var artonhundratalets krisläge beträffande jordens bördighet 
först och främst ett resultat av splittringen mellan stad och land, vilken 
övergången från jordbrukssamhälle till kapitalism snarare fördjupade än 
övervann. Genom att samla arbetarna och den naturliga gödsel de pro-
ducerar i städer rubbar kapitalismen ”ämnesutbytet mellan människan 
och jorden genom att förhindra, att de ämnen, som människan förbrukat 
i form av näringsmedel och kläder, återgår till jorden” och ”förstör alltså 
den naturliga betingelsen för jordens varaktiga fruktbarhet”.21

 Enligt Marx sätt att se på saken inbegrep lösningen på detta prob-

19 Ibid., s. 355–372.
20 Moore, Capitalism in the Web of Life, s. 248.
21 Marx, op. cit., s. 441.
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lem, återställandet av balansen i den metaboliska interaktionen mellan 
männi skor och landsbygd, ett revolutionärt projekt som till stor del har 
glömts bort trots dess centrala roll för de flesta av artonhundratalets idéer 
om samhället efter kapitalismen: överbryggandet av klyftan mellan stad 
och land, återbördandet av mänskliga exkrementer till den jord från vil-
ken de kom. Det glöms ofta bort att detta var en av de revolutionära åt-
gärder (många av dem jämförelsevis blygsamma och fullt förenliga med 
den liberala reformismen) som skisserades i Marx och Engels kommu-
nistiska manifest: ”Förening av jordbruk och tillverkningsindustri; grad-
vis avskaffande av skillnaden mellan stad och landsbygd genom en mer 
jämn spridning av landets befolkning.”22 Den första delen har redan upp-
nåtts genom dagens industriella jordbruk och industrialiserade livsmed-
elssystem, men när man läser vidare ser man att Marx och Engels tänkte 
sig något helt annat: upplösning av stora städer, utlokalisering och sprid-

22  Karl Marx och Friedrich Engels, The Communist Manifesto, övers. Gareth Stedman Jones, 
New York: Penguin Books, 2002, s. 244.
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ning av livsmedelsproduktionen så att den fanns där folk faktiskt bodde 
samt spridning av industrier över hela landsbygden så att föroreningar-
nas verkningar dämpades. Detta var inte en övergående nyck utan nå-
got som Marx och Engels ständigt anförde från 1848 och framåt och som 
anammades av många av de socialister som var påverkade av dem. Att 
ifrågasätta urbaniseringen eller tänka sig förstörandet av städer som en 
del av en kommunistisk revolution likställs i dag av accelerationister och 
andra anhängare av fjättringstesen med primitivism, trots att dessa mål-
sättningar var så centrala i artonhundratalets radikala tradition.
 Engels var på denna punkt överens med de utopiska socialister han 
annars brukade kritisera och uttryckte saken klart och tydligt i Anti-
Dühring:

Med hänsyn till det här sagda är ett upphävande av motsättningen mel-
lan stad och land inte endast möjligt – det har rent av blivit till en tvingan-
de nödvändighet för den industriella produktionen, lika väl som det blivit 
till en nödvändighet för jordbruksproduktionen för att inte tala om den 
offent liga hälsovården. Endast genom att sammansmälta staden med lan-
det kan man undanröja den nuvarande förgiftningen av luften, vattnet och 
marken, endast därigenom kan de massor, som nu avtynar av sjukdom i 
städerna, komma i den situationen att deras gödsel användes för växtod-
ling i stället för att alstra sjukdomar.23

För Engels innebär detta inte isolerade, självförsörjande byar. Han förblir 
en förespråkare för decentralisering av vissa produktiva processer och 
centralisering av andra. Bebel diskuterar samma tematik i sin bok Kvin-
nan och socialismen och anmärker: ”Så snart stadsbefolkningen genom 
en fullständig förändring av kommunikationer, produktionsinrättningar 
m.m. har möjlighet att till landet överflytta allt vad den vant sig vid och 
äger av kulturbehov samt att där återfinna sina bildningsanstalter, muse-
er, teatrar, konsertsalar, bibliotek, föreningslokaler osv. skall utvandring-
en från städerna begynna.”24 Avskaffandet av stad och landsbygd kräver 
en omfattande samordning och förmedling av både varor och informa-
tion. Men vissa saker behöver inte och bör inte förmedlas. Han fortsätter:

23 Friedrich Engels, Anti-Dühring, Malung: Arbetarkulturs förlag 1971, s. 410 f.
24 August Bebel, Kvinnan och socialismen, Stockholm: Tidens förlag 1972, s. 478.
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Varje samhälle kommer att, på sätt och vis, utgöra en kulturzon; de kom-
mer i stor utsträckning att själva tillhandahålla livets nödtorft. Trädgårds-
odlingen, kanske den mest angenäma av alla sysslor, kommer då att nå sin 
fullkomning. Odlingen av grönsaker, fruktträd och buskar av alla de slag, 
av prydnadsblommor och pyntris – allt detta erbjuder ett outtömligt fält 
av mänsklig aktivitet, dessutom ett fält vars natur nästan helt och hållet 
utesluter maskiner. Tack vare decentraliseringen av befolkningen kommer 
även den existerande kontrasten och antagonismen mellan land och stad 
att försvinna.25

På denna punkt har författarna till den andra internationalen, tvärtemot 
vad som allmänt anses, en hel del gemensamt med anarkistiska kommu-
nister som Pjotr Kropotkin och Elisée Reclus, som även de föreställde sig 
en blandning av industri och jordbruk och, i motsats till vad som senare 
hävdats i en missvisande karaktäristik, såg ett behov av balans mellan 
självförsörjning och kommunistisk fördelning mellan producerande en-
heter.26 Skillnaden mellan anarkister och marxister handlar självfallet om 
vilka mekanismer det är som möjliggör en sådan samordning. Men även 
på denna punkt var Marx och Engels mindre etatistiska än många anta-
git. De lade den yttersta makten över besluten i händerna på folket självt, 
även om båda trodde mer på möjligheten av att ha ett skikt av adminis-
tratörer och tekniska experter som kunde avgöra vad som skulle vart.27

 Moore menar att uttolkarna av Marx skrifter om metabolism har åter-
infört en cartesiansk dualism (samhället kontra naturen) som begreppet 
var avsett att överskrida.28 På vissa ställen beskriver Marx ”betingelser 
som bryter sammanhanget i den lagbundna ämnesomsättningen i na-
turen på ett sätt som är omöjligt att reparera”, en formulering som ibland 
har lästs mer som en beskrivning av en spricka mellan männi skan och 
naturen än som en spricka inom, som Moore uttrycker det, ”den singu-

25 Ibid.
26 Marshall S. Shatz, Kropotkin. ”The Conquest of Bread” and Other Writing, Cambridge, UK: 

Cambridge University Press 1995, s. 68–74; Elisée Reclus, The Evolution of Cities, Petersham, 
Australien: Jura Books 1995, https://libcom.orgfilesReclus%20%20The%20Evolution%20of%20
Cities.pdf.

27 I det som Kristin Ross har skrivit om Pariskommunens efterdyningar finns en beskrivning av 
hur dessa teman genomkorsar de förbindelselinjer som dragits mellan anarkister och marx-
ister: Communal Luxury. The Political Imaginary of the Paris Commune, Brooklyn, NY: Verso 
2015).

28 Moore, Capitalism in the Web of Life, s. 75–91. 
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lära metabolismen”.29 Uppdelningen i stad och land blir i denna läsning 
en ontologisk uppdelning i människa och natur. Det Moore föreslår i stäl-
let för denna kluvna förståelse är en bild av den mänskliga och utom-
mänskliga naturen som ett ”flödenas flöde av materia och liv”.30 Han på-
minner oss om att människor är biologiska organismer vilkas aktivitet, 
som formar materia till ting och omvandlar levande och icke-levande 
ting, regleras av språk och kultur och andra sällsamt bärkraftiga medi-
eringar som exempelvis värden. Men att tänka människans och naturens 
förening överbryggar inte de praktiska klyftorna i detta flödenas flöde; 
det överbryggar inte motsättningen mellan stad och land, som är en re-
ell splittring i materien, inte bara en teoretisk sådan. För Marx fanns det 
ingen motsättning mellan att tänka mänskligheten som en del av natu-
ren och som skild från naturen, vilket berodde på att människorna på en 
praktisk nivå var en del av naturen som hade lösgjort sig själv från natu-
ren. Genom arbetet ”reglerar och kontrollerar” människan ”sitt förhål-
lande till naturen” samtidigt som hon själv uppträder som en ”naturmakt 
gentemot naturmaterialet”.31 Detta är inte i första hand en kunskapsteo-
retisk utan en reell uppdelning, och hanterandet av dess följder kräver 
en praktisk omstrukturering av förhållandet mellan människa och natur, 
inte bara en förnyad reflexion över problemställningen. Moore har inte 
så mycket att säga om denna praktiska omstrukturering och förbiser en 
grundläggande punkt för dem av oss som undersöker dessa frågor ur ett 
revolutionärt perspektiv: avskaffandet av uppdelningen i stad och land 
och den metaboliska splittringen utgör en del av förverkligandet av den 
dubbla invändigheten, införandet av ett tillstånd i vilket människan inte 
längre står över eller emot vare sig den yttre eller den inre naturen.

Öve r b r yg ga n d e t  av  k l y f t a n

Den förening av industri och jordbruk som Marx och Engels föresprå-
kade har blivit verklighet, men inte alls på det sätt som de föreställde sig. 
På ett sätt har de gamla motsättningarna mellan stad och landsbygd för-
svunnit i de utvecklade länderna och även i de flesta av utvecklingslän-
derna. Man kan surfa på nätet med sin smarta telefon från nästan vilken 
avkrok som helst i världen. Ändå består klyftorna och ökar år efter år; våra 

29 Karl Marx, Kapitalet. Tredje boken, övers. Ruth Bohman, Lund: Bo Cavefors förlag 1973, s. 719.
30 Moore, Capitalism in the Web of Life, s. 84.
31 Marx, Kapitalet. Första boken, s. 153. För en dialektisk utforskning av dessa teman, motsatser 

och synteser, se Alfred Schmidt, The Concept of Nature In Marx, Brooklyn, NY: Verso 2014.
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livsmedel färdas allt längre sträckor från bondgård till matbord och ge-
nomgår avancerad industriell bearbetning innan vi tillgodogör oss dem. 
Det grundläggande problem som Marx och Engels påvisade, att resur-
serna som tas från jorden inte återbördas till den, finns kvar i annan form. 
Jordens bördighet begränsas först och främst av mängden biologiskt till-
gängligt kväve; sådana nitrater och nitriter samt ammoniak framställs re-
gelbundet ur atmosfäriskt kväve av bakterier, en process som kan påskyn-
das med hjälp av vissa grödor, exempelvis ärtväxter. Biologiskt tillgängligt 
kväve återfinns även i ruttnande växtdelar, gödsel och mänskligt avfall. 
Kvävet kan emellertid bara i begränsad omfattning omvandlas till an-
vändbar form, och även den mest försiktigt hanterade tillförsel av materi-
al riskerar att utarma jorden. Utan kväve kan växter inte producera prote-
in, och utan växtprotein kan människor och andra djur inte producera sig 
själva.32 Kvävecykeln är en ”singulär metabolism” i en mycket grundläg-
gande bemärkelse, en kedja av biokemiska reaktioner som går från luften 
till jorden och tillbaka till luften och på vägen passerar genom växternas, 
djurens och människornas kroppar och kroppsliga utsöndringar. På nit-
tonhundratalet övervanns begränsningarna hos olika system för kontrol-
lerad organisk tillförsel, exempelvis det ovan dryftade växelbruket, på ett 
radikalt vis genom uppfinningen av Haber-Bosch-processen, som är ett 
sätt att använda naturgas för att omvandla atmosfäriskt kväve till ammo-
niak. Mängden disponibelt kväve begränsades nu endast av tillgången på 
naturgas. Uppfinningen av teknik för kvävefixering avvärjde den hotande 
krisen i fråga om jordens bördighet som Marx och Engels hade påvisat, 
vilket undanröjde behovet av att återbörda organiskt avfall till marken 
och på så sätt vidgades den metaboliska sprickan samtidigt som den fyll-
des med oändliga mängder syntetiskt gödningsmedel.
 Ett av de mest fascinerande avsnitten i Fossil Capital kan hjälpa oss att 
teoretisera övergången till syntetiskt kväve och utveckla vår förståelse av 
de sätt på vilka produktiv teknik införlivar både samhälleliga och natur-
liga krafter vars karaktär i hög grad bestämmer deras möjliga användning. 
För att förklara skillnaden mellan vattenkraft och ångkraft utvidgar Malm 

32 För en diskussion av kvävecykeln och människans manipulation av den genom historien, se 
Vaclav Smil, Enriching the Earth. Fritz Haber, Carl Bosch, and the Transformation of World 
Food Production, Cambridge, MA: MIT Press 2001. Nästan alla jordbrukssystem har uppkom-
mit som ett försök att bevara eller, i svedjebrukets fall, erhålla såväl biologiskt tillgängligt 
kväve som andra viktiga näringsämnen (fosfor, kalium). För en historia över dessa system, se 
Mazoyer och Roudart, A History of World Agiculture.
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på ett ändamålsenligt sätt Marx kategorier formell och reell subsumtion.33 
De flesta som försöker utvidga dessa viktiga kategorier missförstår vilken 
innebörd de ursprungligen hade för Marx eller bemödar sig om att lägga 
dem till grund för en omöjlig periodisering.34 Subsumtion så som Marx 
definierar det har emellertid att göra med arbetsprocessen och med kapi-
talets kontroll över arbetarna. Formell subsumtion äger rum när kapitalis-
terna tar över en existerande arbetsprocess och äger både de produktions-
medel som småbönder och hantverkare tidigare ägde och de produkter 
som dessa produktionsmedel frambringar – och betalar löner med de in-
täkter de får. Självägande bönder och hantverkare som medelst eget arbe-
te producerar för en marknad är inte formellt subsumerade i denna me-
ning, även om produkterna av deras arbete varufieras. Reell subsumtion 
sker när kapitalister inte bara äger utan omstrukturerar och i väsentlig 
grad omvandlar produktionsmedlen i syfte att öka produktiviteten och 
vinsten. Malms utvidgning av dessa kategorier fungerar eftersom den av-
ser arbetsprocessen och den direkta kapitalistiska kontrollen. För Malm 
subsumeras naturen formellt endast när det är fråga om energikällor som, 
likt vattenkraften, härrör från det han kallar flödet, en kategori som även 
innefattar sol- och vindkraft. Flödet är märkligt motståndskraftigt mot 
varufiering; det går att tillägna sig men inte riktigt att äga, eftersom det 
inte finns på någon särskild plats utan är utspritt överallt i landskapet och 
atmosfären på sätt som undandrar sig förvärv. Det är även oförutsägbart: 
flodernas vattenstånd höjs och sänks på sätt som inte kan kontrolleras, 
moln täcker solen dagar i sträck, vinden blåser upp och mojnar. Detta gör 
vattenkraften underlägsen exempelvis kolet, trots att den är fri eftersom 
den inte går att varufiera. Kol och andra liknande energikällor bildar det 
Malm kallar lagret, och det som ingår där kan verkligen subsumeras av 
kapitalet i den meningen att kapitalet med hjälp av kolet kan producera 
energi när och var det så önskar och därmed tyglar och reglerar naturens 
tillhandahållande av drivkraft. Mot bakgrund av det tidiga artonhundra-
talets klasskamp var det nödvändigt, hävdar Malm, att vända sig till lagret 
– kapitalister som använde vattenkraft utsattes för destabiliserande klass-
kamp då de måste hålla sig nära vattentillgångarna, där arbetarna var lätt 
räknade och därför kunde driva upp lönerna. Dessutom varierade till-

33 Malm, Fossil Capital, s. 309–315. 
34 För en utläggning som reder ut saken, se ”History of Subsumption”, Endnotes no. 3, april 2010, 

s. 130–54.
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gången på vattenkraft starkt med årstiderna. På kvarnarna samlade man 
vatten i magasin under natten och släppte sedan ut det under dagen, och 
på sommaren när vattnet stod lågt räckte kraften det gav bara till en kort 
arbetsdag; på hösten när vattnet kom tillbaka kompenserade kvarnägarna 
för den förlorade tiden genom att pressa sina arbetare till mycket långa 
pass. När arbetarskyddslagarna antogs på 1830-talet och arbetsdagen be-
gränsades kunde de inte längre göra så, vilket ytterligare minskade vatten-
kraftens förmåga att konkurrera med ångan. Även om vattenkraften var 
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billigare var den oförutsägbar, vilket i kombination med arbetarmaktens 
motstånd gjorde vattenkapitalisterna mindre konkurrenskraftiga. Endast 
ångkraften kunde leverera den förutsägbarhet som behövdes. Visserligen 
inbegrep vattenkvarnarna ett invecklat maskineri som inte fanns före ka-
pitalismen och medförde således en reellt subsumerad arbetskraft, men 
Malm menar att reellt subsumerat arbete är oförenligt med en endast for-
mellt subsumerad natur. Kvarnar och fabriker behöver en konstant ener-
gikälla vars flöde kan ökas och minskas efter behag.35
 Jason Moore skulle möjligen kritisera Malms användning av dessa ka-
tegorier för deras latenta cartesianism. Om naturen betraktas som något 
som kan subsumeras, formellt eller reellt, så behandlas den som något 
yttre i förhållande till människan som endast kan ställas under mänsk-
lig kontroll med hjälp av teknik. Men som jag gör gällande ovan riske-
rar denna terminologiska precision att fördunkla ytterst reella skillnader 
mellan olika typer av förhållanden mellan mänsklig och utommänsklig 
natur, vilket gör det svårt att mäta hur mycket utommänsklig natur som 
omvandlas eller inte omvandlas av människan. Kanske behövs här, för-
utom subsumtionen, termen syntes: i fråga om kolkraft, bensin, elektri-
citet och kärnkraft kan man säga att människan inte bara tillskansar sig 
naturkrafterna utan syntetiserar dem aktivt. Vad syntesen och den reella 
subsumtionen innebär för diskussionen av kvävecykeln ovan är, hoppas 
jag, uppenbart: i den reglerade tillförselns system tas kvävets livsskapande 
krafter formellt i besittning genom bevarandet och återvinningen av or-
ganiskt avfall, växelbruk, blandjordbruk och plantering av ärtväxter. Ge-
nom Haber-Bosch-processen syntetiserar människan aktivt dessa krafter.

Ma t  o c h  l og i s t i k  e f t e r  d e n  g rö n a  m o t revo l u t i o n e n

Malms användning av termerna lager och flöde är en intressant modifie-
ring av hur de brukar användas av ekonomerna, som med det första av-
ser en ren mängd värde (eller varuenheter) och med det andra en varia-
bel angiven som värde eller som varuenheter över tiden. Joan Robinson 
har blivit ihågkommen för sin syrliga beskrivning – i ett samtal där hon 
citerade Michael Kalecki – av ekonomi som ”läran om att förväxla lager 
med flöden”, detta eftersom många har en benägenhet att behandla dessa 

35 Fängslande nog liknar resonemanget formellt sett fjättringstesen och dess tanke om en mesal-
lians mellan energikälla och arbetsprocess. Till skillnad från fjättringstesen går Malms reso-
nemang emellertid snarare ut på att det saknas en överensstämmelse mellan olika tekniska 
system än mellan tekniken å ena sidan och samhällsförhållandena å den andra.
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båda mått som likvärdiga och till exempel jämföra BNP (ett flöde) med 
statsskulden (ett lager).36 Även om de två sakerna inte är likvärdiga kan 
man skapa ett relationstal mellan dem: skulden i förhållande till nettopri-
märproduktionen, till exempel, eller vinstnivån. Lagret är helt enkelt det 
som byggs upp där inflödet, på ett bankkonto eller i en fabrik, är större än 
utflödet, och således kan förhållandet mellan de ojämförbara storheterna 
modelleras matematiskt på samma sätt som man kan modellera förhål-
landet mellan ett vattendrags djup i meter och dess strömningshastig-
het.37 Malms avsikt med sin användning av termerna är att markera en 
distinktion mellan energiflöden som bygger upp ett ändamålsenligt lager 
och dem som inte gör det. Inflödet av vind- och solenergi övergår alltid i 
utflöden på sätt som aldrig bildar något lager, till skillnad från den kemis-
ka energin i den före detta biomassan som finns lagrad i kolfyndigheter. 
Inom den politiska ekonomin erbjuder begreppen sätt att reflektera över 
förhållandet mellan å ena sidan intäkter, investeringar och kostnader och 
å andra sidan överlåtet värde. Det fasta kapital som investeras i ett vatten-
verk mäts vanligtvis som ett lager, en initial utgift för en maskinpark vid 
ett visst datum, men man kan även beräkna dess värdeminskning som 
ett värdeflöde som förs över till de varor som anläggningen producerar. 
Likaledes brukar det kol som en ångdriven fabrik använder mätas som 
ett flöde (av värde eller ton per år eller dag), men man kan även mäta det 
som ett lager genom att fastställa dess nivå vid en viss tidpunkt eller dess 
genomsnittliga nivå under årets lopp. Det är här som Malms terminologi 
blir intressant, och kanske förvirrande, eftersom övergången till kol och 
det lager som han beskriver var en övergång till ett ökat flöde av cirkule-
rande varor som färdades allt längre sträckor och krävde ett mycket stort 
transportnät som också hölls i gång med hjälp av kol och alltså krävde 
just de kolflöden som det möjliggjorde. Omvänt krävde de vattenverk 
som föregick övergången till ånga ingen cirkulerande energitillförsel 
men inbegrep kostsamma investeringar av realkapital. Den fria använd-
ningen av flödet var ett sätt att undvika kostnadsflöden för energitillförsel 
men inbegrep fast realkapital, och övergången till lagret var en övergång 
till flöden av energitillförsel. 

36 Joan Robinson, ”Shedding Darkness”, Cambridge Journal of Economics , vol. 6, no. 3, 1 septem-
ber, 1982, s. 295. 

37 För en klar och tydlig men teknisk genomgång av enkel och utvidgad kapitalistisk reproduk-
tion med avseende på lager och flöden i tiden, se Duncan K. Foley, Understanding Capital. 
Marx’s Economic Theory, Cambridge, MA: Harvard University Press 1986, s. 62–90.
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 I den postindustriella tidsåldern har den så kallade logistikrevolutio-
nen fokuserat på att minska lagret genom omsorgsfull flödeshantering. 
Målet för ”just-in-time”-tillverkning är att hålla lagervolymerna nere så 
mycket som möjligt genom att se till att resurserna levereras till fabriken 
exakt när de behövs. Eftersom lagret brukar behandlas som varuförrådets 
genomsnittliga storlek blir detta distributionssystem till slut ”kapitalbe-
sparande” eftersom det minskar storleken på det kapital som är bundet 
i produktionen och frigör det för annan användning. Kapitalister mäter 
sin vinstnivå som ett flöde av nettovinst på det kapital som investerats 
under en given tidsperiod, uppfattat som rörelsekapitalets genomsnitt-
liga nivå; genom att minska det senare stiger vinstnivån (även om man 
kan undra vad som händer med det frigjorda kapitalet och huruvida ka-
pitalisterna lyckas använda det på ett produktivt sätt, vilket inte är någon 
enkel fråga). Men det är inte bara kostnaden för varuförrådet som kapita-
listerna strävar efter att minska. Fast kapital är underlägset rörelsekapital 
eftersom man måste betala för det långt innan det används, vilket försvå-
rar korrekta förutsägelser. Om efterfrågan på den produkt som en fab-
rik tillverkar drastiskt sjunker kan man inte gå tillbaka i tiden och ändra 
storleken på den fabrik man byggt, medan rörelsekapital däremot kan 
avpassas efter hand så att det motsvarar befintlig efterfrågan. Med arbets-
kostnaderna är det ungefär likadant, eftersom det är så svårt att avskeda 
arbetare, antingen därför att de börjar strejka och stänga fabrikerna när 
de avskedas eller därför att det finns lagstiftning som hindrar godtyckli-
ga uppsägningar. Den nuvarande logistikrevolutionen gör cirkulationen 
och samordningen av olika resurser lättare och bör således egentligen 
förstås som en revolution inom utlokalisering och kontraktstillverkning. 
I stället för att själva direkt producera varor eller tjänster skär många före-
tag ned på antalet fast anställda och på investeringarna av fast kapital till 
en så låg nivå som möjligt och anlitar ett nätverk av kontraktstillverkare 
och tjänsteproducenter alltefter vilka behov som de föränderliga mark-
nadsvillkoren ger upphov till. Följden blir att kapitalets makt över arbe-
tet – nu fragmenterat och utspritt i det logistiska nätet – ökar massivt. 
Som jag har gjort gällande kan en sådan logistisk omstrukturering aldrig 
förstås som endast en ökning av effektiviteten. Även om kostnaderna för 
cirkulation och transport minskas genom mer effektiv teknik beror vin-
sterna som dessa omstruktureringar medför till stor del på deras förmåga 
att driva lönerna i botten och tvinga arbetarna att godta så stor otrygghet 
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som möjligt. Denna kritiska förståelse av logistiken utvidgar den kritik 
av teknicism och determinism i synen på produktivkrafterna som man 
finner hos Malm. I själva verket löper övergången till logistik och över-
gången till ånga anmärkningsvärt parallellt; i båda fallen rörde det sig om 
att oskadliggöra en upprorisk arbetarbefolkning.
 Även maten är numera logistisk. Tack vare den samordnande kraften 
hos dagligvarukedjornas system är det möjligt att låta maten färdas läng-
re än någonsin tidigare. Men till och med i de fall då källan och destina-
tionen ligger nära varandra är jordbruksresursernas logistik – tillförsel 
av utsäde, gödsel, maskiner – i sig invecklad och produktionen beroen-
de av långa distributionskedjor. Och så vidare, ända tills varuomloppet 
mer eller mindre imploderar. Man har handlat med spannmål och andra 
stabila jordbruksprodukter över väldiga avstånd sedan första årtusendet 
f.Kr., men under efterkrigstiden har den internationella jordbrukshan-
deln kraftigt utökats inte bara i volym utan även i fråga om vilken typ 
av varor det handlas med. Från 1973 till 2013 ökade jordbruksexportens 
volym med 250 procent. En del av detta kan tillskrivas den underliggan-
de ökningen av jordbruksproduktionen under den gröna revolutionens 
kulmination, då kemiska gödningsmedel och bekämpningsmedel börja-
de användas i stor omfattning. Men den totala produktionen ökade bara 
med 142 procent under denna period.38 I penningtermer var ökningen 
ännu kraftigare: exportens reella värde ökade med 1 364 procent. En del av 
denna astronomiska ökning härrör från det snabba uppsvinget för råva-
ror och energi som ägde rum 2002–2012. Jordbruksexportens reella värde 
ökade sex gånger snabbare mellan 2001 och 2013 än den gjorde mellan 
1973 och 2001, men den brantare ökningen speglar även en förändring 
gällande vilken typ av jordbruksprodukter som importerades och expor-
terades under denna period, från massgods till ”högvärdiga produkter” 
som frukt och grönsaker, vilket möjliggjordes av ny kylteknik och trans-
port- och logistiknätverk med lång räckvidd. 2013 var 19 procent av den 
mat som amerikaner konsumerade importerad.39 Som index över inter-
nationell transport kan dessa siffror endast delvis användas för att upp-
skatta i vilken omfattning logistiken har kanaliserat livsmedelssystemet 
och därmed jordens produktiva flöden. En tomat kan ha en längre väg 

38 Uträkning utifrån Tabell A1A WTO, ”International Trade Statistics 2014” 2014, https://www.
wto.org/english/res_e/statis_e/its2014_e/its14_appendix_e.htm. 

39 Alberto Jerardo, “Import Share of Consumption”, USDA 2016, http://www.ers.usda.gov/to-
pics/international-markets-trade/us-agricultural-trade/import-share-of-consumption.aspx.
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från bondgård till kylskåp när den odlats i Kalifornien och säljs i Wash-
ington D.C. än när den odlats i Mexiko och säljs i Colorado.
 Följden av allt detta är att man i många områden har lagt om jordbru-
ket och börjat med högvärdiga avsalugrödor i stället för stapelvaror och 
spannmål, som nu importeras från platser där de kan odlas med hjälp 
av den mest kapitalintensiva, högavkastande tekniken, till exempel den 
amerikanska Mellanvästern. En av orsakerna till logistikrevolutionen är 
att produktivitetsökningar inte är enhetliga för alla sektorer, och till och 
med i dag finns det många verksamheter som fortfarande är omekani-
serade. Till exempel är tillverkningen av elektronikkomponenter starkt 
automatiserad, men hopsättandet av dem är det inte, och således har man 
förlagt sammansättningsföretagen – bland vilka Foxconn är det mest all-
mänt kända – till de platser där lönerna är lägst. En liknande utveckling 
äger rum i beklädnadsindustrin, där textilproduktionen är automatise-
rad men sömnadsarbetet inte är det. Inom jordbruket sker större delen av 
arbetet under skörden, men detta arbete kan endast automatiseras med 
hjälp av mer eller mindre grödspecifika och mycket dyra maskiner, vil-
ket innebär att vissa frukter och grönsaker måste skördas för hand, trots 
den nästan fullständiga automatiseringen vad beträffar andra grödor. 
Det som Bebel säger om trädgårdsodlingens maskinuteslutande karaktär 
stämmer fortfarande på många områden 135 år senare. Även skörden är 
säsongsbunden, vilket betyder att de moderna lantbrukens arbetskrafts-
behov växlar oerhört mycket och krymper till noll under en stor del av 
året för att sedan springa i höjden i skördetider. När kapitalistiska sam-
hällsförhållanden råder kan endast en grupp av marginellt anställda och 
underbetalda arbetare, vilka kan avskedas av vilken anledning som helst, 
sörja för lantbrukens fluktuerande arbetskraftsbehov. I USA och Europa 
tillgodoses dessa behov av grupper av informellt anställda immigrant-
arbetare, även om logistiken ofta gör det möjligt för detaljhandlare och 
distributörer att bege sig direkt till zoner och länder med stora arbets-
lösa populationer och låga löner och köpa in arbetsintensiva livsmedel. 
Följden är att distributionen av jordbrukskapacitet över världen inte har 
särskilt mycket att göra med lokalbefolkningens direkta livsmedelsbehov 
men desto mer med de antagonistiska produktionsförhållanden som lig-
ger bakom vinsten.
 Malm menar att den reella subsumtionen av naturen och behovet av 
fasta, förutsägbara energikällor hänger samman med den tvingande nöd-
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vändigheten att verkligen subsumera arbetskraften, att skapa väldiga ma-
skinfabriker som kan hållas i gång dygnet runt och i vilket tempo som 
helst och vars fysiska utformning avgör arbetets disciplin, takt och kvali-
tet. Men han framhåller att arbetskraftens oförutsägbarhet är grundläg-
gande och omöjlig att helt och hållet få bort. Än så länge finns det ingen 
teknik varigenom kapitalet kan styra nervsystemet och direkt framtvinga 
rörelse; det behövs fortfarande tvång och motivation av ett eller annat 
slag. Till och med i slaveriet, som rymmer det mest våldsamma tvång 
man kan tänka sig, har arbetarna möjlighet att vägra arbeta och ta kon-
sekvenserna. Ohörsamhet kan bara kontrolleras, inte elimineras. Även 
naturens oförutsägbarhet är svår att fullständigt eliminera. Hur mycket 
kvävecykeln än reellt subsumeras i det moderna jordbruket, hur mycket 
jordens alstringskraft än analyseras och manipuleras på molekylär nivå 
förblir jordbruk en högriskverksamhet som är beroende av klimatfakto-
rer som är omöjliga att förutse och än mindre att kontrollera. I likhet med 
vädret kan arbetskraften endast administreras indirekt. Följden är att få 
små och medelstora marknadsproducerande lantbruk kan överleva utan 
att förlita sig på invecklade kreditformer, försäkringar, statliga subventio-
ner, prisreglering och andra sorters stöd. Priserna på jordbruksprodukter 
växlar våldsamt, och de mäktiga distributions- och leveransmonopolens 
inskridande innebär påtvingade villkor för producenterna. Efter lantbru-
karnas slutgiltiga och fullständiga nederlag över hela världen, vilket inne-
bär att nästan alla bönder är marknadsberoende, finns det alltid en risk 
för att de konkurrerande krafterna får livsmedelspriserna att sjunka till 
den nedersta gränsen för vad som är tillåtet. Följden är att stater ofta in-
griper på marknader. (USA har, som många känner till, i årtionden be-
talat sina spannmålsproducenter för att förstöra överskottsgrödor i syfte 
att bibehålla marknadspriserna, vilket innebär att den samlade försälj-
ningen av amerikanska grödor ofta ligger långt under den faktiska pro-
duktionskostnaden). På grund av sådana ingripanden och vinsthemtag-
ningen på alla nivåer i kedjan från lantbrukare till konsument, samt de 
invecklade kreditformerna, finns det sällan någon större relation mel-
lan de priser som konsumenterna ser och jordbrukets faktiska produk-
tionskostnader. Till exempel medför expansionen av terminsaffärer i rå-
varor och av andra jordbruksderivat att små kostnadshöjningar till följd 
av ändrade förhållanden kan förstärkas till kraftiga prisexplosioner, vil-
ket delvis tycks vara fallet med det nu minskande uppsvinget för råva-
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ror och livsmedel 2003–2012. Effekten av detta är att det skapas enorma 
överinvesteringar med det ytterst sett bakvända resultatet att det när läget 
stabiliseras uppstår ett så starkt deflationstryck att intäkterna inte längre 
täcker kostnaderna, vilket utlöser en våg av konkurser som sänker kost-
naderna för nästa generation producenter. Jordbruket präglas av produk-
tion i vinstgivande syfte, och odlarna anpassar grödorna de saluför efter 
marknadens växlande konjunkturer och en rad olika invecklade garan-
tier från staten. Det som först och främst odlas är pengar, och endast där-
efter livsmedel för mänskliga behov.
 Uppkomsten av nutida logistik har gjort det möjligt att frångå mo-
deller där produktionen styrs genom så kallat planeringstryck, ”push”. 
Planeringstryck innebär att leverantörerna först utvecklar kapacitet och 
produktion och därefter jämnar ut marknaden genom reklam och för-
säljning. Produktion styrd av behovssug, ”pull”, innebär att produktionen 
är direkt kopplad till efterfrågesignaler och att detaljhandlarna byter ut 
sina förråd i takt med att varorna säljs. I extremfallet tillverkas inte artik-
lar förrän de redan köpts, vilket är idealet för företag som Wal-Mart och 
dess nätverk av leverantörer. Förrådet växer aldrig någonstans och lagren 
hålls nästan tomma. ”Pull”-produktioner åstadkommer ett maktskifte 
från producenter till återförsäljare eller, i vissa fall, distributörer. Inom 
jordbruket kan man lägga märke till att distributörer som Cargill och Ar-
cher Daniels Midland har enorm makt men att detaljister och producen-
ter för konsumentledet, som exempelvis Wal-Mart och McDonalds, kan 
välja att utesluta distributörerna och vända sig direkt till lantbrukarna. 
Logistiken får dagligvarubutikerna att bli ett nytt maktcentrum.
 De logistiska och de gröna revolutionerna har medfört ett alltmer slös-
aktigt system för livsmedelsförsörjning. Man skulle kunna tro att undan-
röjandet av permanenta förråd leder till mindre avfall, men livsmedels-
producenternas förmåga att ändra sin produktion är mycket mindre än 
tillverkarnas. Jordbruket har relativt långa omsättningstider, och lant-
brukarna måste fatta beslut om produktionsnivåer långt före den faktis-
ka försäljningen samtidigt som de måste räkna med risken för en dålig 
skörd till följd av okontrollerbara faktorer. Ofta sluter de förhandsavtal 
med distributörer och återförsäljare men finner det ändå, på grund av 
oförutsägbarheten, mer lönsamt att överproducera eftersom kostnader-
na för att producera för mycket är lägre än alternativkostnaderna för att 
producera för lite. ”Push”-produktion förblir med andra ord normen in-
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om jordbruket, trots efterfrågesidans dominans inom branschen, och så-
ledes sitter producenterna ofta på en större mängd livsmedel än de kan 
sälja till rimliga priser. Dagligvarubutikerna har dessutom stränga este-
tiska krav och kvalitetsnormer och ratar jordbruksprodukter som inte 
motsvarar tämligen ytliga konsumentpreferenser. Och eftersom detalj-
handlare och distributörer numera dominerar har de avtal som låter dem 
växla från leverantör till leverantör, och därmed pressas kostnaderna för 
den påtvingade överproduktionen längre ned i värdekedjan. Denna dy-
namik resulterar i ett livsmedelsspill i häpnadsväckande skala: mellan 29 
och 34 procent av all mat som produceras i världen konsumeras inte.40 I 
industrialiserade länder äger en stor del av matspillet rum under kon-
sumtionen, då maten ruttnar i kylskåp och skafferier. Men den relativa 
makt över lantbrukarna som logistiken har gett detaljhandlare och dist-
ributörer är en stor del av problemet. När livsmedelssystemets kanter och 
hörn blir fler uppstår det även fler sprickor i vilka maten kan försvinna, 
med påföljd att den aldrig når de mänskliga kropparna. Den gröna revo-
lutionens omstrukturering av livsmedelsförsörjningen har otvivelaktigt 
lett till ökad produktion per tunnland, men detta har samtidigt medfört 
en enorm ökning av mängden avfall och att dess förmåga att tillgodose 
mänskliga behov allvarligt äventyrats. Systemet förefaller vara ytterst in-
effektivt redan innan man börjar begrunda hur energiintensivt och vat-
tenintensivt detta sätt att producera och distribuera på är och hur mycket 
det bidrar till de totala koldioxidutsläppen. Moore anför studier som vi-
sar att mängden energikalorier i förhållande till livsmedelskalorier un-
der moderna ”petrokemiska” förhållanden nästan har fördubblats sedan 
1970-talet och nästan tiofaldigats sedan 1930-talet.41 Att proportionerligt 
öka mängden livsmedelskalorier i ett sådant system för att tillgodose nio 
eller tio miljarder människors behov kommer att bli minst sagt svårt. Att 
göra det samtidigt som man minskar den totala utsläppsmängden och 
energiåtgången kommer att vara omöjligt.

Revo l u t i o n  o c h  j o rd b r u k

Med några få undantag var arton- och nittonhundratalens sociala revo-
lutioner agrara revolutioner som genomfördes i samhällen som ännu inte 
fullt ut övergått till kapitalism och där jordbruksproduktionen fortfaran-

40 Uträknat utifrån Gustavsson, ”Global Food Losses and Food Waste”, FAO 2011, s. 5. 
41 Moore, Capitalism in the Web of Life, s. 252.
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de präglades av motsättningen mellan bönder och godsägare. Vissa av 
dessa revolutioner leddes av bönder, som i Kina, eller av allianser mel-
lan bönder och arbetare, som i Ryssland och Spanien. I många fall hade 
de revolterande arbetarna nyligen proletariserats och hade fortfarande 
en viss anknytning till bondebefolkningens traditioner och värderingar. 
Landreformer var en central fråga i alla dessa fall, då bönderna klämdes 
mellan kapitalismens intrång och den gamla ordningens rovgirighet. Att 
dessa sociala revolutioner var agrara vill säga att de genom sina tvivelak-
tiga framgångar, med hjälp av diverse exproprieringar och våldsamma 
metoder, lyckades åstadkomma det som kapitalismens normala utveck-
ling i många andra länder inte gjorde: i Ryssland och Kina utplånades 
godsägarna, och bruket av jorden omstrukturerades helt och hållet. I an-
dra utvecklingsländer behöll de gamla besuttna klasserna sina egendo-
mar mycket längre, till och med efter det att bönderna mer eller min-
dre fördrivits, och därför har omstruktureringen av lantbruket där gått 
mycket långsammare. Jevgenij Preobrazjenskij, en av de mest klarsynta 
ekonomer som bolsjevikerna hade på sin sida, beskriver uttryckligen det 
som behövde ske i Sovjetunionen som en form av ”primitiv socialistisk 
ackumulering” varvid bönderna förflyttades och marken omvandlades 
så att den kunde användas på ett nytt sätt, även om han utan tvivel hade 
något annat i åtanke än det folkmord som blev följden av Stalins kol-
lektiviseringar.42 1936 producerade Sovjetunionen 112 000 traktorer om 
året, nästan dubbelt så många som 1933, vilket bara var strax under anta-
let producerade motorfordon och ingick i ett massivt planeringstryck i 
syfte att industrialisera jordbruket.43 Under 1970-talet var Sovjetunionen 
världens andra största producent av både kalium- och kvävegödnings-
medel.44 Även om det sovjetiska livsmedelssystemet led av kronisk brist 
och ineffektivitet i produktion och distribution, något som härrörde från 
motsägelserna i det som Hillel Ticktin kallade dess ”icke-produktions-
sätt”, berodde det inte på någon brist på industrialisering av naturen. Den 
sovjetiska ackumuleringens speciella karaktär gjorde den i själva verket 
synnerligen slösaktig, även i jämförelse med den kapitalistiska nivån.45 

42 Yevgeni Preobrazhensky, The Crisis of Soviet Industrialization, London: Palgrave Macmillan 
1980, s. 20–30. 

43 Donald A. Filtzer, Soviet Workers and Stalinist Industrialization. The Formation of Modern 
Soviet Production Relations, 1928–1941, Armonk, NY: M.E. Sharpe 1986, s. 126. 

44 CIA, ”Soviet Fertilizer. Expansion of Output and Exports”,  mars 1975. 
45 Hillel Ticktin, Origins of the Crisis in the USSR. Essays on the Political Economy of a Disintegra-

ting System, Albany, NY: M.E. Sharp, 1992, s. 33.
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Eftersom nästan alla färdigvaror skämdes av defekter hade systemet en 
benägenhet att överproducera råvaror – stål, kol, cement – i enorma 
kvantiteter och att skapa depåer av halvfabrikat som inte kunde använ-
das på grund av flaskhalsar i leveranssystemet.46 Att det sovjetiska syste-
met hade lättare att producera sådant som gödningsmedel än att tillverka 
armbandsur och radioapparater bidrog helt säkert till att detta användes 
i så stor utsträckning.
 En autentisk tjugohundratalsrevolution som bryter med kapitalismen 
och alla klassamhällen måste likaledes vara en agrar revolution, om än i 
en helt annan bemärkelse än de som beskrivits ovan. Den måste radikalt 
förändra sättet på vilket livsmedel produceras och distribueras, inte bara 
för att det nuvarande livsmedelssystemet är slösaktigt, giftigt för männi-
skor och skadligt för miljön, och inte bara för att det finns risk för att kli-
matförändringarna radikalt kommer att ändra förutsättningarna för vad 
som kan odlas och var det kan odlas, utan även – och det är ännu vikti-
gare – för att det kapitalistiska ordnandet av naturen som jordbruk, om vi 
förlitar oss på det, kommer att oskadliggöra sådana revolutioner helt och 
hållet och säkra återupprättandet av klassamhället. Jordbruket i nuvaran-
de form genomsyras av marknadsrelationer; både distributionen av di-
verse domesticerade organismer över hela jordklotets yta och de utveck-
lingsinsatser som gör odlandet av dem möjligt har företagits med sikte på 
vinstmaximering i första hand och sörjande för mänskliga behov i andra 
hand. Med tanke på hur historien ser ut måste vi anta att revolutionen 
först kommer att bryta ut – det vill säga störta de rådande makthavarna 
och ta över produktionsmedlen – i isolerade zoner som en del av en global 
revolutionär våg. En av revolutionsanhängarnas mest brådskande upp-
gifter i dessa situationer kommer att vara upprätthållandet av en fullgod 
livsmedelsförsörjning, förmodligen mitt under brinnande inbördeskrig. 
I moderna samhällen är upprätthållandet av livsmedelförsörjningen i sin 
tur beroende av flera andra nödvändiga industrier och infrastrukturer: för 
tillhandahållandet av vatten och energi, för transporter och för tillverk-
ning av de produkter som direkt eller indirekt används inom jordbruket.
 Revolutioner överlever inte varaktig brist på livsmedel, eftersom av-
saknaden av mat driver fram ett starkt egennyttigt och överlevnadsin-
riktat beteende, till och med bland dem som är hängivna revolutionen: 
plundring, hamstring, försäljning. Att enträget mana människor att off-

46 Filtzer, Soviet Workers and Stalinist Industrialization, s. 254–271.
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ra sig och agera disciplinerat fungerar bara ett tag; till slut kommer en 
spricka att uppstå mellan den aktivistiska minoritet som är fanatiskt trog-
na revolutionen, till och med ända in i döden, och de massor vars engage-
mang är svagare, som vill att revolutionen ska lyckas men som tar tillbaka 
sitt stöd när riskerna blir för stora, framtidsutsikterna osäkra och misä-
ren outhärdlig. I de flesta revolutioner övergår i detta läge den aktivis-
tiska minoriteten från moraliska förmaningar till våldsamt tvång, vilket 
leder till än större demoralisering, misstro och avoghet. Bolsjevikerna ut-
gör ett skolexempel: under krigsåren väckte Röda armén misstro hos en 
delvis välvilligt inställd bondebefolkning genom att regelmässigt beslag-
ta spannmål, och bönderna svarade med att underproducera och ham-
stra. Bolsjevikerna drog slutsatsen att de endast kunde återta kontrollen 
över jordbruksproduktionen genom att med våld driva bort bönderna 
och tillvällde sig därmed så stor statsmakt att det definitivt och slutgiltigt 
tog död på revolutionen, som visserligen var mer välgödd när den dog. 
I spanska inbördeskriget – där många av partisanerna var betydligt mer 
skeptiskt inställda till statsmakt och tvång med hjälp av våld och därtill 
omfattade demokratiska ideal och förespråkade en lokalt kontrollerad 
organisation av jordbruket som inbegrep medbestämmande – kontrol-
lerade Francos rebeller de bördiga spannmålsmarkerna och rikliga be-
tesmarkerna i sydvästra delen av landet, vilket innebar att republiken och 
dess arméer var ständigt underförsörjda. Denna svåra belägenhet för-
anledde alla möjliga cyniska, opportunistiska och överlevnadsinriktade 
beteenden bland bönder och stadsbor, något som endast tilltog då de mi-
litanta förrådde sina demokratiska ideal och införde olika former av mi-
litär övervakning och bestraffning i syfte att framtvinga lydnad.47 Revolu-
tioner som måste förlita sig på sådana polisiära åtgärder för att säkerställa 
lydnad undertecknar i själva verket sin egen dödsdom – vilket man kan 
konstatera utan att på minsta sätt argumentera mot bruket av våld i för-
svar mot kontrarevolutionära styrkor.
 Revolutioner på tjugohundratalet kommer som tur är inte att behöva 
ta bondeproblemet med i beräkningen, i synnerhet om man definierar 
bönder som de som i första hand producerar för sitt eget uppehälle och 
i andra hand för marknaden. Nästan all jordbruksproduktion i världen 

47 Michael Seidman, Republic of Egos. A Social History of the Spanish Civil War, Madison, WI: 
University of Wisconsin Press 2002; Michael Seidman, Workers against Work. Labor in Paris 
and Barcelona during the Popular Fronts, Berkeley: University of California Press 1991.
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är numera marknadsinriktad. I industriländer som USA har visserligen 
antalet lantbruk i årtionden varit oförändrat och legat kring några mil-
joner, men många jordbruksföretag som drivs av ägaren har en försum-
bar produktion (och ägaren arbetar vanligtvis någon annanstans); några 
hundra tusen lantbruk står för det mesta av produktionen, ett antal som 
årtionde efter årtionde har sjunkit i takt med att den genomsnittliga stor-
leken på lantbruken har ökat. Antalet personer som sköter marken är ett 
antal storleksordningar lägre än det i Ryssland och Spanien, och de flesta 
av dessa jordbruk är starkt kapitaliserade om än ej bolagiserade företag 
som sysselsätter ett betydande antal arbetare. Dessa personer måste vin-
nas för saken eller också måste man konfiskera deras ägor, men de utgör 
en oerhört liten minoritet i jämförelse med de stora mängder människor 
som skulle vara inblandade i ett sådant förehavande. I mindre utvecklade 
länder är kontrollen över jordbruksresurserna mer splittrad och innefat-
tar ett större antal personer ur underklassen, men dessa är ändå färre än i 
äldre tiders samhällen alltigenom baserade på jordbruk.48

 Ett problem av större vikt, vilket man kan se redan i det spanska fal-
let, är det som revolutioner ställs inför när de upptäcker att varken de 
nödvändiga existensmedlen eller medlen för att producera sådana exis-
tensmedel finns att tillgå i den revolutionära zonen. Under sådana för-
hållanden måste partisanerna välja mellan att, å ena sidan, handla med 
kapitalistiska partners för att få förnödenheter och därför organisera pro-
duktionen för export eller att, å andra sidan, radikalt omstrukturera jord-
bruket för att tillgodose inhemska behov. Om partisanerna väljer handeln 
utsätter de sig för den globala marknadens och värdelagens starka disci-
plinära effekter och måste producera på en konkurrenskraftig nivå till och 
med när de inte drabbas av mer aktiva interventioner i form av embargon 
och blockader. Under politiskt instabila förhållanden sker kapitalflykten 
omedelbart, och när de rådande makthavarna omsider har avsatts kom-
mer de internationella kapitalmarknaderna troligtvis att ha utövat om-
fattande disciplinära påtryckningar och erbjudit krediter på villkor som 
upplevs som straff. Eftersom växelkurserna är knutna till kreditsystemet 

48 Många av dessa halvbönder tvingas till följd av marknadens överproduktion på andra håll att 
bruka jorden med outvecklad teknik på knappt lönsam teknik, vilket vill säga att överpro-
duktionen i vissa länder leder till ett underutnyttjande av marken på andra håll och att en stor 
mängd människor blir kvar på landsbygden men är mer eller mindre bortdrivna. Mazoyer och 
Roudart hör till dem som menar att problemet med undernäring i utvecklingsländerna inte 
alls är tekniskt utan i själva verket socialt. Se Mazoyer och Roudart, A History of World Agri-
culture, s. 440–491.
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kommer allt som importeras att kosta mycket mer. Om inte revolutionä-
rerna försöker skynda långsamt och inte bringa kreditmarknaderna ur 
jämvikt, vilket med säkerhet skulle göra dem fullständigt ineffektiva (be-
grunda exempelvis Syrizas sorgliga öde), är den enda lösning som står till 
buds för importberoende revolutioner att överutnyttja sina producenter 
för att behålla konkurrenskraften. Men revolutionerna skapar förhållan-
den där ledningskontrollen över arbetsplatserna fullständigt bryter sam-
man; produktivitetsnivåerna kommer med säkerhet att sjunka, särskilt 
om löner och pengar fortsatt används, något som skapar motsättningar 
på arbetsplatsen. Enda sättet för partisanerna att under sådana förhål-
landen höja produktiviteten är genom indirekt och direkt våld – genom 
att införa ett system med belöningar och bestraffningar som förmodligen 
mycket snabbt kommer att gå från ackordslöner till inrättandet av arbets-
läger. Detta var precis vad som hände i Spanien och accepterades som ett 
nödvändigt ont till och med av förutvarande libertarianer. Resultatet: en 
vittgående demoralisering och olydnad, och alla utom de mest fanatiska 
vände sig mot revolutionen för att helt enkelt överleva.
 Med insikten att denna väg innebär ett garanterat misslyckande, och 
att revolutionen inte kommer att bryta ut globalt inom de snäva tidsra-
mar som krävs för att förhindra de revolutionära zonernas relativa isole-
ring, kan man bara hoppas att partisanerna kommer att välja en annan 
väg och omorganisera jordbruket (och allting annat) i avsikt att kunna 
tillgodose existerande behov utan handel med kapitalistiska företag och 
makter, eller åtminstone i mycket begränsad omfattning, en handel som 
inte är så omfattande att den får de förlamande verkningar som beskrivits 
ovan. Min utgångspunkt här är uppfattningen att revolutionens horisont 
i vår tid inbegriper ”kommunisering” av alla resurser och förhållanden: 
ett omedelbart avskaffande av pengar och löner, statlig makt och admi-
nistrativ centralisering och ett sätt att organisera sociala aktiviteter utan 
dessa mellanled, på grundval av sociala relationer av omedelbar karaktär 
– det vill säga direkta och ibland personliga.49 De återvändsgränder som 
hör arvet till och som utmärker den logistiska omstruktureringen av pro-
duktionen är ett av skälen till att jag tror att revolutionärerna kommer att 
anamma kommuniseringen, men de kommer att göra det i situationer 
där olika falanger prövar olika vägar och där statsmakt och handel kan 

49 För en bra beskrivning av kommunusering i praktiken, se Gilles Dauvés and Karl Nesics för-
klaring från Troploin: https://libcom.org/library/communisation
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fortsätta finnas samtidigt som folk bryter sig loss från dem, och på så sätt 
kommer de att inleda en revolution i revolutionen och försöka organisera 
den så att de oförmedlat kan tillgodose människors behov.50

 Vad livsmedelsproduktionen beträffar kommer detta med nödvän-
dighet att innebära en återgång till det gamla artonhundratalsprojektet 
att avskaffa uppdelningen i stad och land och att på ett tydligare sätt be-
jaka Moores dubbla invändighet, ett projekt som kommer att innefatta 
allt från kvartersträdgårdar och stadsjordbruk till storskaliga jordbruk i 
utkanten av små och stora städer till omplantering på och omstrukture-
ring av vidsträckta områden i centrala jordbrukstrakter. Till och med när 
den revolutionära zonen är ganska stor och produktion på ett avstånd av 
många tusen kilometer är möjlig kommer det förnuftiga tillvägagångs-
sättet att vara att lokalisera livsmedelsproduktionen så mycket som möj-
ligt, inte bara för att minska transporternas energianvändning utan även 
för att skapa en situation där en stor del av den mat som människor be-
höver är omedelbart tillgänglig och förhandenvarande, inom rimliga av-
stånd, vilket avsevärt minskar risken att de kuvas av ett byråkratiskt skikt, 
en fientlig makt eller ett plötsligt försök till återinförande av kapitalism. 
Att delvis lokalisera produktionen av matvaror och andra förnödenheter 
undanröjer behovet av pengar eller pseudopengar, löner och arbetssedlar 
och gör det möjligt att med relativt lite administration distribuera före-
fintliga varor på beställning. Produktion och distribution av den sociala 
aktivitetens frukter skulle med detta som utgångspunkt kunna ske fri-
villigt och fritt; även om pengar och varuutbyte marginellt skulle finnas 
kvar en tid – sannolikt på grund av förekomsten av olika fraktioner som 
följer olika revolutionära vägar – så skulle kommunismen stabiliseras om 
man lyckades organisera det mesta av det som människor behöver på 
detta sätt, på kommunistisk grund. Och om den stabiliserades skulle den 
spridas, eftersom det faktum att det finns människor som själva tillgodo-
ser sina behov och utvecklas framgångsrikt utan mellanled som pengar, 
löner och våldsamma tvångsåtgärder skulle vara oerhört destruktivt för 
kapitalismen och klassamhällen på andra håll. Det skulle vara antingen 
början eller slutet för klassamhället eller det ögonblick då klasserna sam-

50 Jag lånar denna idé om kommunisering som en revolution inom revolutionen från Théorie 
Communiste: R.S., ”Self-Organisation Is the First Act of the Revolution; It Then Becomes 
an Obstacle Which the Revolution Has to Overcome”, Revue Internationale Pour La Com-
munisation, September 2005, http://meeting.communisation.net/spip.phppage=imprimir_
articulo&id_article=72.
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lade sina styrkor för att tillintetgöra hotet. Även om kommunismen strä-
var efter att vara världsomspännande och universell (om än med mäng-
der av interna variationer) och skapa en situation där allt tillhör alla och 
ingen människa har större rätt till livets förnödenheter än någon annan 
måste den börja någonstans. Tidigare generationer av kommunistiska 
teorier har missuppfattat passagen från kapitalism till socialism och från 
socialism till kapitalism som en tidslig övergång, medan det i själva ver-
ket rör sig om en rumslig övergång, en geografisk spridning av en oför-
medlat social kommunism som är smittsam just därför att den är fullt 
förverkligad. En sådan geografisk utvidgning kommer emellertid i sig att 
ta tid, och även om kommunisering innebär ett upprättande av oförmed-
lat kommunistiska förhållanden kommer den materiella basen för dessa 
förhållanden och de skeenden genom vilka de förverkligas utan tvivel att 
utvecklas, fördjupas och stabiliseras med tidens gång.
 I en tankeväckande essä om samtida logistik hävdar Alberto Toscano, 
tvärt emot den uppfattning jag här och på andra håll gett uttryck för, att 
”världsmarknaden, på ett förvisso mödosamt vis, förblir en förutsättning 
(inte en modell!) för alla övergångar från kapitalismen”.51 Toscano anty-
der att jag har mer rätt än jag är medveten om: omstruktureringen av den 
globala produktionen har inte bara gjort utbrytningen från världsmark-
naden svår utan därtill omöjlig. I fråga om en aspekt av problemet är vi 
överens: revolutionärer kommer utan tvivel att, när möjligt är, använda 
de transport- och lagringstekniker som världsmarknaden är beroende av. 
Men de kommer att finna sådana resurser bristfälliga och i vissa fall rent 
av skadliga med avseende på de behov de har: de kan finnas på fel plats, 
vara utformade på fel sätt och så vidare. Världsmarknaden är en förutsätt-
ning såtillvida som det är den värld som revolutionärerna ärver, men det 
är en förutsättning som just genom sin bristfällighet kommer att bli orsak 
till nya tekniker och metoder. Marknaden är mer än ett sätt att rumsligt 
distribuera nödvändiga varor; den är cirkulationen av sådana varor via 
förmedling genom utbyte och stämplad av värdelagens förvrängningar. 
Marknader inbegriper många aktiviteter – bankverksamhet, detaljhan-
del, reklam – som inte har något existensberättigande bortsett från utby-
tet och inget syfte förutom reproduktionen av varuformen, det vill säga 
produktion med sikte på utbyte.

51 Alberto Toscano, ”Lineaments of the Logistical State”, Viewpoint Magazine, no. 4, https://
viewpointmag.com/2014/09/28/lineaments-of-the-logistical-state/.
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 Många av dessa motargument får sin kraft från ett engagemang i den 
marxistiska modernismen, en tro på den tekniska utvecklingens progres-
sivitet men även på världsmarknadens ”civiliserande” effekter, vilka även 
om de är våldsamma raserar nationella och kulturella murar och lägger 
grunden för en internationell proletär solidaritet. Många tycker att de 
scenarier som beskrivits ovan gör våld på deras djupgående engagemang 
i ”internationalismen” och underlåter att respektera deras motvilja mot 
”socialism i ett land”. Dessa kritiker bedömer den samtida konjunkturen 
med hjälp av ett grovhugget dogmatiskt program som de hämtat från det 
revolutionära skeendet 1917, och de förväxlar en uppsättning normativa 
ståndpunkter gällande internationell proletär organisation och solidari-
tet med en beskrivning av de faktiska förhållanden under vilka revolu-
tioner kommer att utspelas. Givetvis vore det bättre om revolution kunde 
bryta ut i flera delar av världen samtidigt. Men revolutioner äger rum på 
grundval av det som är, inte det som borde vara. De problem som här 
har beskrivits beror endast till ringa del på organisationens beskaffenhet; 
även om det finns proletära organisationer som förenar kamper i olika 
delar av världen kommer proletärer i zoner där de inte kontrollerar re-
surserna att ha begränsad förmåga att hjälpa de revolutionära zonerna, 
förutom såtillvida att de framtvingar ett revolutionärt genombrott där de 
befinner sig. Detta ska inte på något sätt uppfattas som ett accepterande 
av den konstruktion som innefattar nationsgränser och nationalstat som 
bas för revolutionära skeenden. Tvärtom avvecklar det omedelbara infö-
randet av kommunistisk reproduktion och kommunistiska förhållanden, 
som gör det lätt för människor att direkt försörja sig själva med mat ut-
an pengar eller centraliserad administration, den statliga kontrollen och 
nationsbeteckningarna, vilket ger upphov till sprickor inom nationerna 
och tvärs över nationsgränserna. Motsatsförhållandet mellan ”interna-
tionalism” och ”nationalism” bortser från de sätt på vilka den marxistis-
ka internationalismen – i praktiken och fram till och med de andra och 
tredje internationalerna – avancerade genom nationalstaterna och med 
utgångspunkt i nationellt samordnade arbetarorganisationer som länka-
des ihop via världsmarknaden. Den nödvändiga övergången till kommu-
nisering som jag beskrivit ovan skulle göra mer för att destabilisera den 
nationella och statliga makten än de former av ”internationalism” som 
utgår från dessa institutioner som grundläggande förutsättningar.
 Inte heller skulle denna revolutionära kurs inbegripa vad Toscano be-
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skriver som en ”återruralisering där det sociala livets former bygger på 
kamratskap, vänskap eller något slags brödraskapsband”.52 Att överbryg-
ga splittringen mellan stad och land skulle innebära slutet för det rurala 
genom processer som omfattar minst tio miljoner människor och för-
modligen hundratals miljoner om inte miljarder; det skulle innebära en 
samordnad distribution av nödvändiga och användbara ting på alla möj-
liga nivåer, från det närmaste lokalplanet till det gemensamma för olika 
grupper och över hela den revolutionära zonen. Den påfallande skillna-
den är emellertid att sådan samordning skulle ske under förhållanden där 
så många basala och nödvändiga varor som möjligt produceras nära dem 
som behöver dem, vilket gör det mycket svårare att driva bort och omyn-
digförklara människor, som både skulle förstå och ha kontrollen över de 
processer som är viktiga för dem. Det är detta som avskaffandet av upp-
delningen i stad och land går ut på. Trots det behöver man inte frukta en 
återgång till självförsörjande, isolerade samhällen, för det är lika omöjligt 
som att förbli knuten till världsmarknaden. Många infrastrukturer, exem-
pelvis fasta anläggningar för vatten och energi, kommer att kräva samord-
ning i erforderlig omfattning, liksom produktionen av många nödvändiga 
och användbara varor. Vidare kan inte all livsmedelsproduktion förläggas 
i närheten av människors bostäder, och inte heller kan männi skor snabbt 
förflyttas till de platser där maten odlas utan att det medför stort lidande; 
tills en omstrukturering av små och stora städer genom frivillig omflytt-
ning kan äga rum kommer folk med all sannolikhet att säsongsvis bege sig 
ut till de centrala jordbruksområden där maten nu produceras.
 I de scenarier jag har beskrivit skulle nästan alla ha ett finger med i od-
landet av maten de äter. I ett sådant sakernas tillstånd skulle jordbruket ut-
an tvivel bli mer arbetsintensivt i den industrialiserade världen, eftersom 
brytningen med världsmarknaden innebär att många blir utan tillgång 
till de maskiner och gödningsmedel och bekämpningsmedel som det in-
dustrialiserade jordbruket i dag använder. Detta är inte något större pro-
blem: som andel av den totala mänskliga arbetsinsatsen skulle den mängd 
tid som ägnas åt jordbruket i länder som USA kunna öka med faktor 10 
och ändå inte utgöra någon särskilt stor del av människors totala verk-
samhet. I utvecklingsländerna skulle jordbruket utan tvivel bli mindre ar-
betsintensivt om man såg till att de fattigaste producenterna inte var hän-
visade till att bruka de mest olönsamma jordlotterna med hjälp av sämsta 

52 Ibid. 
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tänkbara teknik och utrustning. Detta innebär inte att tänka sig att det 
någonstans skulle ske en tillbakagång till förmodern teknik och utrust-
ning. Jordbruket kommer att vara oförmedlat socialt, inte organiserat av 
en familj eller en klan (eller något kapitalistiskt företag), och folk kommer 
med all säkerhet fortsätta att nyttja många av de tekniker som i dag an-
vänds för att odla mat, om än inte kemikalierna. Givetvis kommer det att 
finnas traktorer och andra maskiner för att bruka jorden och skörda dess 
frukter liksom lastbilar för transport av produkterna, men dessa kommer, 
förmodar jag, att finnas parallellt med metoder som mer förlitar sig på 
den mänskliga handen, förbundna med permakultur, blandsådd och an-
dra ”traditionella” tekniker. I vissa områden kan det visa sig vara omöjligt 
att tillgodose livsmedelsbehovet utan syntetiska gödningsmedel, och då 
blir man tvungen att tänka ut hur man ska kunna driva ammoniakanlägg-
ningarna och förse dem med naturgas eller hitta fosfor- och kaliumfyn-
digheter. Hur som helst kommer användningen av sådana gödningsme-
del säkerligen att minska och rent av helt försvinna. Jordbruket kommer 
under sådana betingelser att rymma en blandning av hög- och lågtekno-
logi, och vilka metoder som väljs kommer snarare att bero på hur väl de 
motsvarar de mänskliga behoven och vilket ekologiskt fotavtryck de har 
än på hur effektiva de är i en vinstinriktad produktion.53 Många föreställer 
sig gärna att ”planering” enbart avser centralt administrerad produktion 
som sker på nationell eller internationell nivå, men all aktivitet som är i 
någon mån social inbegriper planering – om än inte central planering – 
och frihetskämparna i de scenarier jag tänker mig kommer att behöva in-
låta sig på diverse infrastrukturella projekt gällande bevattning och åter-
vinning av organiskt avfall samt energialstring och kraftöverföring.

Revo l u t i o n e n  o c h  d e s s  d r i v k ra f t e r

Spekulationer av det slag som jag här ägnar mig åt är i grunden omöjliga 
om man inte gör antaganden om vilka sorters val människor kan tänkas 
göra i ett sådant scenario, och det betyder att man dessutom måste spe-
kulera kring skälen till dessa val. Min utgångspunkt är antagandet att de 

53 En redogörelse för den nödvändiga blandningen av hög- och lågteknologi i det framtida jord-
bruket under de förhållanden som klimatförändringarna orsakar finns i artikeln ”Contem-
porary Agriculture. Climate, Capital, and Cyborg Ecology”, Out of the Woods, 27 juli, 2015: 
http://libcom.org.libcom.org/blog/contemporary-agriculture-climate-capital-cyborg-eco-
logy-17072015. Här understryks de traditionella jordbrukssystemens formbarhet och deras 
förmåga att införliva praktiskt användbara tekniker när det behövs.
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flesta människor inrättar sina liv med sikte på den egna överlevnaden 
och välfärden och på att de som de bryr sig om också ska överleva och 
ha det bra. De som berörs av omtanken kan vara en så pass liten skara 
som kärnfamiljen eller ”vänkretsen” men även en långt mer omfattande 
grupp. Detta gör det ytterligt svårt att artikulera tänkande om ett mindre 
destruktivt ordnande av såväl den mänskligt bearbetade som den utom-
mänskliga naturen. De flesta försök gjorda av antikapitalister att tänka 
ut ett meningsfullt svar på den pågående ekologiska katastrof som ka-
pitalet utgör misslyckas på grund av sin oförmåga att beakta mänskliga 
bevekelsegrunder och det mänskliga handlandets fundamentalt män-
niskocentrerade karaktär. Frånvaron av substantiella svar på den mass-
förintelsevåg som sveper över planeten, för att inte tala om den stigan-
de vissheten om att ekologiska förändringar framkallade av människan 
i en nära framtid kommer att ha en djupgående negativ påverkan på allt 
mänskligt liv, tyder på att de flesta, såvida inte deras omedelbara välfärd 
står på spel, är obenägna att delta i det riskfyllda, svåra arbete som revo-
lutionär förändring kräver. Undantagen från denna relativa bekymmers-
löshet förekommer nästan alltid i grupper, exempelvis ursprungsbefolk-
ningar och jordbrukssamhällen, vilkas levebröd och sociala former hotas 
av ekologisk tillintetgörelse. De som hänvisar till de helt andra föreställ-
ningar om den mänskliga naturen och dess förhållande till den utom-
mänskliga naturen som finns i många kulturbildningar har utan tvivel 
rätt, men dessa föreställningar preciserar vanligtvis det ömsesidiga be-
roendet mellan mänskliga och utommänskliga krafter och tillhandahål-
ler därför inga undantag från regeln om människocentrerat handlande, 
utan endast en medvetenhet om att ett värdesättande av mänskligt liv 
innebär att även värdesätta utommänskligt liv. Revolutioner bryter ut när 
den mänskliga reproduktionen står på spel, även om det i vissa fall finns 
en större medvetenhet om att mänsklig reproduktion också är reproduk-
tion av naturen. Sammanfattningsvis kan det hittills förda resonemanget 
förstås på följande sätt: om tjugohundratalets proletärer kommuniserar 
livsmedelsförsörjningen och omstrukturerar jordbruket och därmed hä-
ver uppdelningen i stad och land, kommer de inte att göra detta därför att 
det stämmer överens med deras ideal utan därför att dessa kommunis-
tiska åtgärder, med tanke på det beslutsberoende som utmärker de pro-
duktionsresurser som de fått i arv efter kapitalismen, kommer att framstå 
som det bästa och faktiskt enda sättet att tillgodose deras behov i en revo-
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lutionär situation. Sett ur idealens synvinkel kommer emellertid dessa åt-
gärder, som tur är, att leda till en djupgående brytning med kapitalismens 
förgiftande livsmedelsregim och till att man släpper ut mindre koldioxid 
i luften, mindre kväve i haven och färre gifter i grundvattnet. Dessa eko-
logiska vinster kommer dock att uppstå som ett resultat av val som är mer 
eller mindre antropocentriska.54

 Malm redogör klart och tydligt för de beslutsberoenden som den fos-
sila bränsletekniken ger upphov till, men sedan övergår han till att dis-
kutera den fossila energins aktuella kris och stödjer sig på en normativ 
teori om motiv – eller möjligen inte på någon teori alls – när han talar om 
för oss vad vi måste göra eller borde göra i stället för vad vi kan göra. På 
bokens första sidor belyser han på ett förtjänstfullt sätt de antropogena 
klimatförändringarnas egendomliga tidslighet. Följderna av den fossila 
bränsleanvändningen utgör ett utomordentligt svårt problem för kollek-
tivt handlande: när vi så småningom upplever effekterna som kritiska 
och tvingas att agera för att behålla vår välfärd kommer det redan att vara 
för sent. Med en fras i vilken man hör ekon av Marx resonemang om ka-
pitalets ökade organiska sammansättning – det vill säga det döda arbetets 
ökande tyngd i förhållande till det levande arbetet – säger Malm att den 
fossila energin medför ”en ofrånkomlig stegring av det förflutnas orsa-
kande kraft”.55 Vid en viss punkt, den stund då det är ”för sent”, blir man 
vittne till hur historien störtar in i nuet när det som gjorts i det förflut-
na slår igenom. Tyvärr lämnar Malms lösning på denna svåra situation 
mycket övrigt att önska, eftersom den snarare vilar på önsketänkande än 

54 Detta är en svår fråga som kräver mer utrymme än jag kan ägna den här, inte minst på grund 
av svårigheten att spekulera om mänskliga motiv generellt sett. Revolutioner är oundvikligen 
människocentrerade, men det gäller inte allt handlande, och de flesta människor är inte all-
deles likgiltiga inför vilken effekt det de gör har på den utommänskliga naturen. Ställda inför 
ett val mellan två sätt att inrätta sitt liv som verkar mer eller mindre lika godtagbara med den 
skillnaden att det ena leder till nedbrytning av ekosystemet och att arter dör eller decimeras, 
skulle de flesta välja den snällare varianten. Många skulle till och med offra en stor del av sin 
bekvämlighet för fåglarnas, flodernas och skogarnas skull. Men dessa värden är, åtminstone 
för det stora flertalet, i sig själva för svaga för att tillhandahålla en drivkraft för revolu tionär 
förändring. Ett sätt att tänka sig ett klasslöst samhälle av det slag som beskrivits ovan är att 
föreställa sig en situation där alla, i den mån allas behov är tillgodosedda, kan värdesätta 
l ivets blomstring för dess egen skull. När människor inte längre drivs av det dagliga kravet på 
överlevnad och ackumuleringens tvång kan de börja fundera över de följder deras handlingar 
får för kommande generationer och kan bekymra sig om människans inverkan på den utom-
mänskliga naturen av skäl som, sist och slutligen, är människocentrerade. I ett relaterat pro-
jekt hoppas jag kunna utveckla en teori om revolutionära motiv som täcker dessa frågor.

55 Malm, Fossil Capital, s. 9. 
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på nykter realism. Malm avfärdar det ”revolutionära” svaret på den eko-
logiska förödelsen – det vill säga det svar som lyder att kapitalismen är 
oförmögen att avvärja ekologisk katastrof – av den enkla anledningen att 
revolutionen inte kommer att bryta ut tillräckligt snabbt för att hindra en 
temperaturökning på 2 °C. Men att man bestämmer att två grader är den 
absoluta gränsen för vad man kan tillåta betyder inte nödvändigtvis att 
allt kommer att göras för att hindra utvecklingen. Och ”för sent” är na-
turligtvis relativt. Rörande detta spörsmål kan man säga att dåligt kan bli 
värre. Vi tycks sedan länge ha försuttit chansen att avvärja det dåliga, om 
än inte det värsta, och en nykter analys kräver nog att vi accepterar detta 
faktum och gör oss beredda på vad det innebär.
 Malms egen beskrivning av den fossila kapitalismens upprinnelse och 
övergången till ånga tycks ifrågasätta hans tilltro till att klimatförändring-
arna kan avvärjas inom det kapitalistiska systemet bara för att så måste 
ske. Hans centrala påstående är att kapitalismen kan återgå till flödet som 
energikälla och lämna det kolhaltiga lagret bakom sig. Emellertid förblir, 
vilket han mycket väl vet, just de egenskaper hos flödet som fick kapitalet 
att vända sig bort från det ett kraftigt hinder för en sådan övergång, och 
detta är lika bekymmersamt för sol- och vindkraften som det var när man 
tog vara på kraften i åarna i mellersta England. Flödet är oförutsägbart; 
det kan inte sättas i gång och stängas av efter behag. Detta leder till pro-
blem för industrialiserade samhällen som fungerar under förutsättning 
att energi finns tillgänglig när man vill ha den, något som är en del av en 
”abstrakt tidsrumslighet” där varken avståndet till energikällan eller na-
turkrafternas växlande rytm spelar någon som helst roll. Man kan lagra 
den elektricitet som alstras, men det förutsätter tillverkning av energikrä-
vande batterier, så den slutliga miljövinsten med en sådan omställning är 
oklar. När Malm tar sig an detta problem återvänder han till en fängslan-
de kontrafaktisk framställning som han utarbetade när han undersökte 
vattenkraftens nedgång: det hade kunnat vara möjligt, säger han, att byg-
ga mycket stora vattenkraftverk förmögna att över stora avstånd leverera 
stadig, pålitlig energi till fabriker av olika slag om kapitalisterna skulle 
ha kunnat lösa sitt samordningsproblem. Den vinstinriktade produktio-
nens konkurrensvillkor omöjliggjorde dock detta. Hade det varit arton-
hundratal skulle staten ha kunnat inleda sådana projekt, så som man till 
slut gjorde med motorvägar, järnvägar, gas, el och vatten och annan nöd-
vändig infrastruktur som kapitalisterna inte själva kunde bekosta. Nu är 
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det emellertid inte artonhundratal utan tjugohundratal, och Malm menar 
att vi kan ”återgå till flödet” genom en storskaligt samordnad global in-
sats, ledd av stater och internationella organisationer, där flödesenergins 
växlingar (beroende på väderlek och dygnsrytmer) görs förutsägbara ge-
nom ett världsomspännande nätverk av energiöverföring från flödeskäl-
lor. Eftersom solen alltid skiner och vinden alltid blåser någonstans är det 
tänkbart att fjärröverföringen kan få bukt med flödets oförutsägbarhet 
och göra det lika homogent som lagrad energi och lika kapabelt att upp-
fylla de krav som ställs av den kapitalistiska produktionens abstrakta tids-
rumslighet – men för det första är det långtifrån säkert att beräkningen av 
kostnaden för energi och utsläpp verkligen kommer att vara till gagn för 
en sådan plan; mycket elektricitet går förlorad i överföringen, även med 
högspänd likström, och dessa förluster står i ett proportionellt förhållan-
de till transportsträckan. För det andra kommer det att krävas en mycket 
stor energiförbrukning, även denna i vissa fall proportionell mot trans-
portsträckan, för att bygga och installera själva transformatorerna, kraft-
ledningarna och sol- och vindparkerna. Ska man bygga anläggningar för 
ren och billig energialstring måste man nästan garanterat använda smut-
sigare, mindre effektiv energi, och detta kan omintetgöra alla fördelar.56
 Även om vi skulle beakta möjligheten att producera material på ett så-
dant sätt att nettoutsläppen minskar kan man fråga sig varför stater skulle 
ge sig i kast med en sådan förändring. Som Malm antyder skulle resur-
serna som måste uppbådas för ett sådant projekt bli enorma och motsvara 
kostnader på minst tio-tjugo biljoner dollar. Han gör en jämförelse med 
andra världskriget, som är en god måttstock. Emellertid utgör världskrig 
omedelbara existentiella hot mot stater och kapitalister och erbjuder även 
starka möjligheter för kapitalet att göra vinster; de inbegriper även alli-
anser som, på grund av all krigförings antagonistiska karaktär, faktiskt är 
mindre omfattande än den sortens allianser som Malm tänker sig. När 
det gäller stater föreligger alltjämt konkreta framtida hot, och dessutom är 

56 För en mer pessimistisk infallsvinkel, se artikeln nedan av forskare tidigare knutna till ett 
Googlesponsrat inititativ för att utveckla billig förnybar energi. De hävdar att även om man 
hade kunnat ta fram förnybara resurser som ersätter all elektricitet, skulle det fortfarande 
vara omöjligt att avesvärt minska utsläppen, delvis på grund av att kapitalistiska producenter 
inte skulle ställa om tillräckligt snabbt (med mindre än att mycket billig energi kunde levere-
ras). Deras resonemang bygger, i likhet med Malms, på en övergång inom kapitalismen: Ross 
Konigstein och David Fork, ”What It Would Really Take to Reverse Climate Change” den 18 
november 2014, http://spectrum.ieee.org/energy/renewables/what-it-would-really-take-to-
reverse-climate- change.
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hindret långt mer svåröverstigligt, eftersom en betydande andel av kapi-
talisterna (i synnerhet oljekapitalisterna) kommer att bli ruinerade vid en 
sådan övergång. Man måste således tänka sig antingen en internationell 
politisk elit som är beredd att på det hela taget agera i det mänskliga livets 
intresse eller en social rörelse som är i stånd att sätta kraftig press på staten. 
Det första scenariot är absurt och det andra för oss åter till frågan om be-
vekelsegrunder och det senkomna handlandet. En social rörelse av det sla-
get kommer inte att uppstå förrän de antropogena klimatförändringarna 
redan har börjat få tydliga, allvarliga följder. Även om en sådan övergång 
vore sannolik under de kommande tio åren skulle dessa stater ställas inför 
det problem som socialdemokratiska regeringar har överallt: huvudvill-
koret för infrastrukturprojekt av denna art är att staterna först säkerställer 
de allmänna förutsättningarna för lönsamhet. Annars kommer de inte att 
få tillräckliga ränte- och skatteintäkter. Hur bibehåller man lönsamhets-
betingelserna samtidigt som man lägger en stor del av den kapitalistiska 
ekonomin i spillror och spenderar biljoner dollar på olönsamma el-, gas- 
och vattenprojekt? Och hur gör man detta när man har en stagnerande 
världsekonomi som dras med låga vinstnivåer och stora skuldbördor? Här 
liksom på andra håll är den samtida socialdemokratin beroende av scena-
rier som är långt mindre sannolika än de revolutionära. Malm kan sägas 
stå för en egendomlig inverterad variant av fjättringstesen; i stället för att 
försöka välta kapitalismens samhällsförhållanden över ända för att stå i 
samklang med de underliggande tekniska möjligheterna tänker han sig att 
man ska omvandla dessa tekniker för att uppfylla den abstrakta tidsrums-
lighetens krav. Båda dessa metoder ger efter för utpressnings logiken i alle-
gorin med magen och vidmakthåller därför, i en eller annan form, just de 
krafter som garanterar att de kommer att misslyckas.
 Kort sagt måste vi acceptera att vårt enda hopp om att kunna avvärja 
de värsta följderna av den nuvarande ekologiska krisen ligger i återupp-
väckandet av den revolutionära klasskampen i vår tid, som svar antingen 
på klimatförändringarnas första effekter eller på världsekonomins fort-
gående kollaps.
 Senkommenheten är emellertid vid det här laget en självklarhet, och 
en revolution av detta slag blir tvungen att ta med en rad problem i be-
räkningen: uppvärmningen av jordklotet, de stigande havsnivåerna, oce-
anerna som försuras, ökenutbredningen, de tömda vattenförråden och 
de mänskliga förflyttningar som är att vänta ovanpå detta. Det största 
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problemet för revolutionerna kommer att ha att göra med energiförsörj-
ningen: Hur ska man kunna fortsätta tillhandahålla elektricitet? Hur ska 
man kunna driva eller ersätta de motoriserade maskiner som kräver raf-
finerat petroleum? Svaren på dessa frågor kommer att variera från plats 
till plats. Under ett antal årtionden framåt kommer det inte att finnas 
många områden där man anser sig ha möjlighet att helt och hållet fri-
göra sig från lagret, men enligt samma måttstock kommer man också att 
se sig tvungen att i stor omfattning bevara energikällor och ägna kraft åt 
de viktigaste mänskliga behoven på sätt som kapitalismen aldrig kunde. 
Förnybara resurser kommer sannolikt att utgöra en del av detta, även om 
man måste räkna med den gruvdrift som en del av dessa tekniker förut-
sätter. De så kallade sällsynta jordartsmetaller som solpaneler och vind-
kraftverk kräver är i själva verket inte alls särskilt sällsynta, men de utvin-
ningsprocedurer som de är förenade med är i nuvarande läge så skadliga 
och giftiga för miljön att de för närvarande begränsas till länder som Kina 
och Kongo -Kinshasa, som är beredda att omvandla hundratals kvadrat-
kilometer mark till giftiga ”offrade zoner”. Utan vinst- och prismekanis-
mer och utan behovet av ständig tillväxt skulle dock energiförsörjning-
ens dygns- och säsongsväxlingar vara ett mycket mindre problem. Även 
om vissa system kommer att kräva ständig energi kommer kommunis-
men att visa sig vara mycket bättre på att anpassa sig till flödesenergins 
rytmer. Kanske kommer maskinerna att stängas av så att man kan ta en 
tupplur när solen går i moln eller vinden dör.
 Det finns inga garantier, det bör sägas: de revolutionära perspektiv 
som beskrivits i det föregående är lyckliga utfall som på alla håll kantas av 
tragedier och elände. De hinder som kapitalismen har ställt i vägen för re-
volutionen och som utesluter alla halvmesyrer och all vacklan är onekli-
gen respektingivande. Detta ger anledning till lika mycket optimism som 
pessimism: till följd av kapitalets fullständiga omvandling av jorden ter 
sig en omedelbar kommunistisk ombildning av det mänskliga samhället 
förnuftig i dag på ett sätt som inte var fallet 1917. Detta är hur som helst 
de framtider som går att skönja från vår utsiktspunkt. Inte det som måste 
ske, utan det som kan ske.

Översättning: Thomas Andersson


