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“The contemporary era constantly proclaims itself as post-
ideological, but this denial of ideology only provides the 
ultimate proof that we are more than ever embedded in 
ideology.” (Zizek 2009: 37) 



 2 

EXECUTIVE SUMMARY 
 

The following graduate thesis functions as a multiple case study of revolution and capitalism. The 

analysis is dual, in which the first part focuses on identifying revolutionary potentials in today’s 

society base on characteristics of revolution inferred from theories on revolution, in order to 

highlight what makes these phenomena constituting a source of irritation to the predominant 

ideology, capitalism. The second part focuses on the way capitalism reacts to this irritation, 

hereunder what strategy it uses to eliminate the revolutionary potentials that constitute the irritation.  

 

The thesis is based on Ricoeur’s thoughts on ‘Hermeneutics of Suspicion’. The basis for these 

thoughts was Marx’ notion of the consciousness being a 'false' consciousness. With this in mind, 

Marx sought to reveal current thought forms as a mere expression of the ruling capitalist class’ 

interests. This can also be applied to this thesis as it based on an interpretation technique, which 

aims to reveal something. 

 

The theoretical apparatus of the thesis is based on revolutionary theories of the German philosopher 

Hannah Arendt put into play with among others the Danish philosopher Bertel Nygaard. The 

theories on capitalism on the other hand are based on theorists counting the German philosopher 

Karl Marx, and the German sociologist Max Weber, and the Slovenian philosopher Slavoj Zizek. 

 

In the thesis’ three case studies, social phenomena such as the political organization Hizb ut-Tahrir, 

the dumpster diving culture and the prostitute are identified as constituting revolutionary potentials. 

Due to the irritation they constitute, as revolutionary potentials against the predominant ideology, 

capitalism, capitalism must undermine these potentials in order to maintain its position in society. 

Capitalism does so by making use of a de-ideologization strategy, where it reduces Hizb ut-Tahrir 

to an non-democratic organization constituted by terrorists, the members of the dumpster diver 

culture to mere criminals and the prostituted to a non-political individual which needs to be taken 

care of. Through this de-ideologization, capitalism avoids dealing with these revolutionary 

potentials at an ideological level, and herby manages to maintain its position as predominant 

ideology. 
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1 INDLEDNING 
Med Berlinmurens fald i 1989 sejrede kapitalismen for alvor i Europa. Med den kommunistiske 

sovjetbloks endeligt stod det liberale demokrati baseret på markedsøkonomien tilbage uden andre 

egentlige politiske alternativer. Dette blev ifølge den amerikanske forfatter Francis Fukuyama 

historiens afslutning. (Fukuyama 2009: 7) Med historiens afslutning mener Fukuyama ikke, at der 

ikke stadig udspiller sig begivenheder af afgørende historisk betydning, men at ”det liberale 

demokrati kan tænkes at udgøre ’endemålet for menneskehedens ideologiske evolution’.” 

(Fukuyama 2009: 15) Ligesom Hegel og Marx mener Fukuyama altså, at udviklingen af det 

menneskelige samfund ikke bør ses som en uendelig proces, men derimod en proces, der ville 

ophøre, ”når menneskeheden var nået frem til en samfundsform, der tilfredsstillede dets dybeste og 

mest grundlæggende behov”. Denne tilfredsstillelse ville ifølge Fukuyama betyde, at en 

videreudvikling af de grundlæggende ideologiske principper i denne samfundsform ikke ville finde 

sted. (Fukuyama 2009: 16) 

 

I løbet af de seneste 25 år er tidligere tilsyneladende stærke regimer rundt om i verden faldet eller 

om ikke andet så i hvert fald forsøgt erstattet af det stabile liberale demokrati. Ligeledes har de 

økonomiske liberale principper bredt sig, og formået at skabe materiel vækst i industrialiserede så 

vel om i udviklingslande. (Fukuyama 2009: 18) Den slovenske filosof Slavoj Zizek understøtter 

Fukuyamas teorier om, at kapitalismen har fået sit tag på verdenssamfundet og han kalder ligefrem 

ideologien for uforgængelig. (Zizek 1007: 1) 

 

”One of the clearest lessons of the last few decades is that capitalism is indestructible. Marx 

compared it to a vampire, and one of the salient points of comparison now appears to be that 

vampires always rise up again after being stabbed to death. Even Mao’s attempt, in the Cultural 

Revolution, to wipe out the traces of capitalism, ended up in its triumphant return.” (Zizek 2007:1) 

 

Ifølge Zizek er kapitalismen uforgængelig netop, da der ikke på nuværende tidspunkt findes en 

alternativ ideologi, der formår at udgøre en trussel mod den. Selvom den politiske venstrefløj 

reagerer på den globale kapitalismes hegemoni med modstand, accepterer de den samtidig, da 

denne kamp foregår inden for kapitalismens virkeområde. Derfor mener Zizek, at en revolution på 

nuværende tidspunkt ikke er mulig, da den revolutionære venstrefløj slet ikke kan ses som værende 

revolutionær, men som en del af kapitalismen. (Zizek 2007: 1-2) At dette er situationen for 

venstrefløjen kan konkret ses i Danmark, hvor det socialistiske parti SF overvejer at ændre i deres 

politiske grundprincipper. Det er formuleringer, som ”en revolutionær proces” som ”gradvist 
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afskaffer kapitalismen”, der ønskes erstattet af formuleringer om, at partiets mål ikke længere er at 

afskaffe kapitalismen, men derimod at ”tøjle kapitalismen”. (Information: SF gør op med 

revolutionen) Zizeks vurdering af den politiske venstrefløj kan ses som en årsag til, at der siden 

Murens fald i 1989 ikke har kunnet observeres en succesfuld revolution, der kunne udgøre en 

trussel mod kapitalismen. Det bør dog nævnes, at Zizek selvom han vurderer, at kapitalismen i dag 

er uovervindelig, ikke mener, at revolution er umuligt. Hvis et ideologisk alternativ formår at forme 

sig uden for kapitalismen område, vil en revolution være mulig, men han ser som sagt ikke tegn på 

dette på i det nuværende samfund. (Web 1) 

 

1.1 PROBLEMIDENTIFICERING 

Det kan altså (jf. afsnit 1) argumenteres, at kapitalismen i dag fungerer som altoverskyggende 

global ideologi og styreform. Den har vist sig at fungerer ved at skabe fremgang i de nationer, hvor 

den er implementeret. Grundet dens styrke har det ikke siden Murens fald været muligt at 

identificere en succesfuld revolution i samfundet, der kunne bringe kapitalismens position som 

gældende ideologi i fare. Dette udelukker dog ikke, at der i samfundet eksisterer revolutionære 

potentialer, der bare ikke har formået at udgøre en afgørende trussel. Denne opgave vil søge, at 

identificere eksempler på sådanne revolutionære potentialer i samfundet, samt efterprøve, hvad der 

giver netop disse samfundsformationer karakter af at revolutionære. Herefter søges disse potentialer 

sat op mod den gældende ideologi, kapitalismen, med henblik på at se, hvad det er ved de enkelte 

potentialer, der kan siges at irritere kapitalismen, samt hvordan kapitalismen formår at forsvare sin 

position i samfundet. Dette gøres ud fra nedenstående problemformulering.  

 

1.1.1 Problemformulering 

 

             Hvor kan revolutionære potentialer i samfundet identificeres, 

og hvordan forsvarer kapitalismen sig rent strategisk mod disse? 

 

Problemformuleringen er opdelt i to dele. Den første del, der beskæftiger sig med revolution, 

fokuserer på at identificere revolutionære potentialer i samfundet i skikkelse af 

samfundsfænomener, som den herskende ideologi ikke synes at kunne acceptere. Herefter søges det 

efterprøvet, hvad det er, der er så særlige ved disse potentialer, siden de formår at udgøre en 

irritation over for kapitalismen som herskende ideologi. Anden del, der beskæftiger sig med 

kapitalismen som ideologi, søger at belyse, hvorledes kapitalismen formår at forsvare sin position 

over for de identificerede revolutionære potentialer. Det formodes altså, at der i samfundet kan 
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findes revolutionære potentialer, og at kapitalismen ud fra strategiske overvejelser formår at 

forsvare sig mod disse. 

 

1.2 METODEOVERVEJELSE 

Metodevalget for denne opgave vil tage afsæt i Ricoeurs tanker om mistankens hermeneutik. 

Udgangspunktet for disse tanker var Marx’ betragtning af hele bevidstheden som værende en ’falsk’ 

bevidsthed. (Gilje & Grimen 2000: 231) Med dette in mente søgte Marx at afsløre gældende 

tankeformer som udtryk for den herskende kapitalistklasses interesser. Dette gør sig også gældende 

for nærværende opgave, da den baserer sig på en fortolkningsteknik, der ”har til formål at afsløre 

noget”. (Gilje & Grimen 2000: 231) Den anvendte form for metode undlader i modsætningen til 

informationsanalyse at tage stilling til, om de tolkede argumenter og synspunkter er valide. Det er 

med andre ord ikke sandhedsværdien af ytringerne, der er i fokus, derimod tolkes disse ytringer som 

symptomer på en bestemt bevidsthedstilstand eller tænkemåde. Netop denne diagnosticeringsteknik 

danner basis for både psykoanalysen og ideologikritikken, der vil danne udgangspunkt for 

nærværende opgave. (Gilje & Grimen 2000: 231) 

 

Ideologikritikken, der har til formål, at fremanalysere og bevidstgøre de skjulte dominansrelationer, 

der ligger skjult i et hegemonisk idésystem, søger at gøre op med den falske bevidsthed om den 

sociale verden. En social verden, der eksisterer i kraft af en ideologis virke. (Esmark et al. 2005: 

212) Ideologikritikken muliggør en blotlæggelse af ideologiens falske repræsentation af 

virkeligheden ved at søge indsigt i dennes dominans- og magtstrukturer. Denne blotlæggelse af 

ideologiens falske repræsentation af virkeligheden, kan bruges mod magten. (Esmark et al. 2005: 

219) For at muliggøre ideologikritikken må der eksistere en position, hvorfra en ideologi kan 

kritiseres. 

 

”Ideologi er ikke alt; det er muligt at forudsætte en plads, som sætter os i stand til at fastholde en 

distance fra den, men denne plads, fra hvilken man kan undsige sig ideologi må forblive tom.” 

(Zizek 1995: 17) 

 

En ideologikritisk tilgang til det sociale må være i konstant bevægelse for sikre, at den position, 

hvorfra en ideologi kan kritiseres, kan forblive tom, og den må ligeledes ikke alene forholde sig 

analytisk, men også strategisk til dens analysegenstand. (Esmark et al. 2005: 220) 

Fortolkningsmetoden for denne opgave vil med udgangspunkt i casemetoden fungere som en 

mistænksom analyse af kapitalismen som ideologi. Casemetoden er valgt, da den fungerer som en 

empirisk forskningsdesign, der søger at belyse ”et samtidigt fænomen inden for det virkelige livs 
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rammer”, der oftest anvendes ved undersøgelser af sociale systemer. (Andersen 2005: 112) 

Opgaven vil fungerer som et multiple casestudium, da det med opgaven søges at producere en form 

for generaliseret viden. Ifølge sociolog Ib Andersen er netop casestudiet, der er baseret på en 

grundlæggende induktiv fremgangsmåde i vidensproduktionsprocessen, uundværligt i 

samfundsvidenskabelige studier. (Andersen 2008: 115) Netop på grund af dens induktive 

fremgangsmåde vurderes casemetoden egnet til at besvare opgavens problemformulering. Begreber 

som ideologi og revolution synes rent teoretisk vanskelige at definere. Ideologiens ydre må, for ikke 

igen at høre under ideologien, ikke gives et positiv indhold, og begrebet revolution eksisterer ikke 

alene i skikkelse af ’den store revolution’ men også i kraft af potentialer i samfundet, der kan gives 

karakter af revolution. (jf. afsnit 2.1.1 & 2.2.3.2) Det kan altså ikke alene synes vanskeligt at 

definere ideologi, men også revolution. Derfor vurderes casemetoden induktive fremgangsmåde 

anvendelig for opgaven, da det formodes, at udvalgte samfundsfænomener gennem cases så at sige 

kan testes for indhold af revolutionære tendenser. 

 

Opgavens problemformulering søges altså besvaret gennem et multiple casestudie. Dette studie vil 

bestå af tre cases. De tre cases er udvalgt på baggrund af en undren over, hvorfor og hvordan netop 

disse samfundsfænomener er genstand for skrap kritik fra kapitalismen. Valget af cases er ligeledes 

baseret på et ønske om at finde revolutionære potentiale på forskellige samfundsniveauer, 

organisatorisk, kulturelt  samt personniveau. 

 

1.2.1 Valg af teori og empiri 

Marxismen blev med Murens fald erklæret død, og Marx’ kritiske analyseteorier anses i dag for at 

være mere eller mindre forældede. Efter postmodernismens indtog i slutningen af 70’erne har den 

teoretiske debat i vores postindustrialiserede videnssamfund været præget af begreber som 

italesætte, diskurs og dekonstruktion, der danner grundlag for en teori, der i dag er bedre kendt som 

socialkonstruktivisme. Disse forholdsvis nyere teorier har vundet stort indpas på universiteter og 

højere læreanstalter i det meste af Europa med al sandsynlighed fordi den så fint afspejler tidsånden 

for den generation af akademikere, der er ’opdraget’ med, at marxismen er død og 

markedsøkonomien er den bedst mulige løsning. Ifølge Fukuyama har vi med kapitalismen nået den 

optimale samfundsform og ideologikampens endeligt. Spørgsmålet er dog, om dette, 

ideologikampens endeligt, ikke kunne hænge sammen med det samfundskritiske udgangspunkt, 

som socialkonstruktivismen baserer sig på. Da socialkonstruktivismen udelukker en 

sammenhængende samfundsanalyse, da samfundet skal ses som fragmenteret, udelukker den tillige 

at formulere et politisk alternativ til den virkelighed de kritiserer, den herskende orden, 

kapitalismen. (Web 30) Det kan derfor argumenteres, at kapitalismen ligefrem kunne se en 
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mulighed i at fordre socialkonstruktivismen som samfundskritisk analyseapparat, da kritikken aldrig 

kan blive en kritik af ideologien som helhed, men kun tager problemstillinger op til debat inden for 

ideologiens rammer. Derfor vurderes det, at en bevægelse væk fra socialkonstruktivismen er 

nødvendig for denne opgave, da dens formål netop er at forholder sig kritisk til kapitalismen som 

ideologi og detektere revolutionære potentialer, der kunne fungere som alternativer til denne og 

derfor kunne bringe den status som herskende ideologi i fare. Opgaven tager derfor udgangspunkt i 

teorier om revolution såvel som kapitalisme, der for så vidt muligt ligger uden for 

socialkonstruktivismen. 

 

Den i opgaven anvendte teori er udvalg på baggrund af, hvilke teorier, der menes, at kunne 

understøtte og belyse den undring, der ligger til grund for opgavens problemformulering. Opgaven 

vil derfor som nævnt tage udgangspunkt i Marx’ kritik af kapitalismen. Da disse teorier er af ældre 

dato, vil de i opgaven løbende blive sat op imod og komplementeret af andre og nyere teoretikere. 

Flere teoretikere fra forskellige tidsaldre vil altså blive sat i spil på en gang med henblik på at skabe 

det bedst mulige analyseapparat for opgavens problemformulering, samt at give et tidsligt billede af 

begreberne revolution og kapitalisme. 

 

Opgavens empiriske apparat er hovedsageligt funderet i internetkilder så vel som primær og 

sekundærlitteratur. Brugen af internetkilder understøtter opgavens tidslige aspekt, da det her var 

muligt at finde opdaterede informationer, i form af rapporter, organisationsbeskrivelse, avisartikler 

og interviews, om de i casene analyserede samfundsfænomener. Vel vidende at anvendelsen af 

internetkilder kan medføre en vis usikkerhed, da sagligheden i dem kan betvivles, vurderedes disse 

til at give opgaven det bedst mulige empiriske udgangspunkt. Ud fra ovenstående kan opgaven altså 

siges at være funderet i en kvalitativ induktiv empirisk metode. 

 
1.3 AFGRÆNSNING 

Opgaven tager som nævnt (jf. afsnit 1.1) udgangspunkt i de teorier, der er vurderet væsentlige for 

opgavens problemformulering. Det skal dog ikke kunne udelukkes, at problemformuleringen kunne 

have været besvaret ved brug af andre teorier, men med den vinkel, der ønskedes lagt på denne er 

de anvendte teorier blevet vurderet centrale. En fuldstændig beskrivelse og operationalisering af de 

anvendte teorier er dog ikke formålet med opgaven, så derfor er kun de dele af de udvalgte 

teoriapparater sat i spil, der er blevet betragtet som essentielle for problemformuleringens 

besvarelse. I afsnit 2 søges de to begreber revolution og kapitalisme beskrevet. Her søges det, at 

trække nogle karakteristika frem ved begge begreber ud fra den anvendte teori. Da opgaven ikke 

skal fungere som en begrebsanalyse, er formålet ikke at komme med en klar definition af de to 
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begreber, men som nævnt finde frem til nogle særegne karaktertræk ved de to begreber til videre 

brug i opgavens tre cases. 

 

1.4 OPGAVENS OPBYGNING 

Opgavens andet afsnit (afsnit 2) fungerer som en beskrivelse af den i analysedelen anvendte teori. 

Dette afsnit er opdelt i to underafsnit (afsnit 2.1 og 2.2). I det første af disse underafsnit (afsnit 2.1) 

søges det at gøre rede for fænomenet revolution. Den tyske politolog og filosof, Hannah Arendt, 

fungerer som hovedteoretiker i dette afsnit. Hendes teorier søges herefter tidsliggjort med 

inddragelsen af nyere teoretikere som den danske historiker og filosof, Bertel Nygaard, den 

italienske filosof Antonio Negri og den amerikanske filosof Michael Hardt. Formålet med dette 

afsnit er med andre ord, at gøre rede for fænomenet revolution med henblik på herigennem at kunne 

identificerer revolutionære potentiale i samfundet. Andet underafsnit (afsnit 2.2) søger på samme 

måde at gøre rede for kapitalisme som ideologi. Dette afsnit tager udgangspunkt i den tyske filosof 

og sociolog Karl Marx kritik af kapitalen samt den tyske sociolog Max Webers beskrivelse af 

kapitalismens ånd. Disse teorier videretænkes og tidsliggøres gennem teoretikere som den 

marxistiske filosof Louis Pierre Althusser, den italienske filosof Giorgio Agamben og den slovenske 

filosof Slavoj Zizek. Teoretikerne sættes som nævnt løbende i spil med hinanden, for på den måde 

at finde den bedst mulige, tidlige redegørelse for de to begreber, henholdsvis revolution og 

kapitalisme. 

 

Afsnittene 3, 4 og 5 udgør hver et casestudie, der alle er opbygget på samme måde, for bedst muligt 

at kunne sammenholde disse. Hver cases første del fungerer som en beskrivelse og indføring i 

casens analysegenstand. I afsnittets anden del søges analysegenstandens revolutionære potentiale 

fremanalyseret ud fra de i afsnit 2.1 beskrevne kriterier for revolution. Afsnittets tredje del 

beskæftiger sig med, hvorledes kapitalismen kritiserer og herigennem underminerer de 

samfundsfænomener, der udgør analysegenstanden. Fjerde og sidste del af afsnittet fungerer som 

analysedelen. Her søges den undren og mistanke til kapitalismens kritik af et givent revolutionært 

potentiale begrundet. Formålet med analysen vil være at belyse, hvorfor det i casen beskrevet 

revolutionære potentiale irriterer kapitalismen og dermed også, hvad der kunne ligge til grund for 

denne irritation. Hvert casestudie afsluttes med en delkonklusion, med henblik på, at danne et 

overblik over det fremanalyserede i hver enkelt case for slutteligt at kunne konkludere på opgaven. 

Inden der i opgavens syvende afsnit konkluderes på det fremanalyserede materiale, vil 

kapitalismens evne til at overvinde revolutionære potentialer blive diskuteret i afsnit seks. Opgaven 

afsluttes herefter med en perspektivering. 
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2 ANALYSESTRATEGI 
I dette kapitel vil opgavens analysestrategiske udgangspunkt blive præsenteret. Afsnittets første del 

vil fungere som en præsentation af begrebet revolution. Dette gøres ud fra forskellige teoretikere 

som Hannah Arendt og Bertel Nygaard, der bliver sat i spil med hinanden løbende gennem afsnittet, 

for ikke alene fyldestgørende men også nutidigt at kunne gøre rede for fænomenet. Anden del 

fungerer som en præsentation af begrebet kapitalisme ud fra teoretikere som Karl Marx, Max Weber 

og Luis Althusser, der ligesom i den foregående del vil blive sat i spil, da de menes at kunne 

komplimentere hinanden i forsøget på at afdække fænomenet. 

 

2.1 REVOLUTION 

Dette afsnit søger som nævnt ud fra forskellige teoretikere at kaste lys over fænomenet revolution. 

Rammedannende for denne beskrivelse er de aspekter af revolution, der vurderes som væsentlige 

for, at et fænomen kan anses som revolutionært. I afsnittet vil der indledningsvist blive set på 

begrebet revolution i et historisk perspektiv, for herved at kunne komme frem til betydningen af 

revolutionen i dag. 

 

2.1.1 Revolution kontra den revolutionære kapitalisme 

Begrebet revolution er ikke længere et begreb, som den politiske venstrefløj kan tage patent på. 

Hele vores samfund, herunder institutioner som massemedierne og erhvervslivet har taget begrebet 

til sig. Nu snakker vi teknologiske revolutioner og det moderne individ bør konstant revolutionere 

sig selv som et omstillingsparat og fleksibelt menneske. (Holm 2009: 1) Vi konfronteres i vores 

hverdag konstant med begrebet revolution til et punkt, hvor det vel nærmest kan siges at have mistet 

sin egentlige betydning. En betydning, hvor begrebet revolution optræder i form af ’den store 

revolution’, som en samfundsændrende begivenhed nært beslægtet med krig og oprør. Denne 

tvedeling af begrebet som på den ene side præserverende for den herskende samfundsorden og på 

den anden side som en direkte udfordrer til denne giver anledning til at overveje hvorfor 

kapitalismen bruger eller misbruger begrebet. Det, at kapitalismen som herskende ideologi 

anvender begrebet om udviklende tendenser indenfor den egne rammer, kan vurderes som en mere 

eller mindre effektiv måde at undgå ’den store’ revolution på. På denne måde formår kapitalismen 

at fremstå som konstant revolutionerende og dermed overflødiggøres en egentlig revolution i 

begrebets originale betydning. Det er netop denne form for revolution, som samfundsændrende, 

som denne opgave vil beskæftige sig med - revolutionen som betingelse for opkomsten af et 

alternativ til den gældende samfundsorden, kapitalismen. 
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2.1.2 Revolution – et mangesidet og omskifteligt begreb 

Begrebet revolution dækker i sin oprindelige betydning over en særlig form for ændring, som er 

karakteriseret ved en rykvis, gennemgribende og radikal forandring. At begrebet ofte associeres 

med de store sociale og politiske revolutioner er ikke uden betydning, da begrebet herigennem har 

fået sin moderne betydning som netop et radikalt brud med gældende tilstande gjort muligt ved 

hastige, dybtgående sociale og politiske brud, der involverer massekampe. (Nygaard 2009 :113) På 

baggrund af denne association med de store sociale og politiske revolutioner vil begrebet revolution 

ofte blive sammenkædet med krig og oprør, samt voldsanvendelse. 

 

2.1.2.1 Udviklingen i forholdet mellem revolution og krig 

At begreber som revolution og krig er nært beslægtede, betyder ifølge Arendt at de ændringer 

begrebet revolution er undergået gennem det seneste århundrede i nogen grad skal ses som en 

funktion af de ændringer der er sket i brugen af krigsførelse. Netop krigens rolle har ændret sig 

betydeligt gennem det seneste århundrede. Denne udvikling kan iagttages som en funktion af, at 

krigsførelse er gået hen og er blevet et spørgsmål om politisk liv og død, da intet styre kan overleve 

et nederlag i krig. (Arendt 2006: 5-7) 

 

”…Wars had become politically, though not yet biologically, a matter of life an death. And this 

means that…all governments have lived on borrowed time.” (Arendt 2006: 5) 

 

Arendt argumenterer i denne forbindelse for, at netop dette kan ses som årsagen til det våbenkapløb, 

som verden var vidne til op gennem 50’erne og 60’erne, da det uden egentlig krigsførelse var med 

til at sikre freden, samt at det helt at undgå krig, frem for at sigte mod at vinde den, blev et 

hovedprincip i selve de militære forberedelser. (Arendt 2006: 5-7)  

 

Begrebernes indbyrdes afhængighed skal ifølge Arendt ses i lyset af, at krig udelukkende fungerede 

som optakt til given revolution. Krigens afslutning måtte nødvendigvis være revolutionen, da kun 

revolutionens formål, frihed, ville kunne legitimere krigen. Det indbyrdes afhængige forholdet 

mellem begreberne revolution og krig er ifølge Arendt vokset og har forskudt sit fokus mere og 

mere fra krig til revolution. Arendt vurderede det derfor mere sandsynligt, at revolution frem for 

krig ville dominere det daværende samfunds nærmeste fremtid. (Arendt 2006: 7) Det kan dog 

betvivles i hvilken grad denne udvikling gør sig gældende i dag. De seneste ti år vidner om en 

forskydning i forholdet mellem de to begreber i modsat retning. Understøttende til denne påstand 

kan nævnes, hvad kunne ses som årsagen til krigen i Afghanistan så vel som i Irak, frygten for et 

alternativ til den gældende samfundsorden og dermed revolution. Med dette menes, at i og med den 
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vestlige civilisation med USA i spidsen vinder krigen mod Saddam-styret i Irak for eksempel, 

formår den at forebygge en eventuel revolution. Da styret i Irak begyndte at vinde for meget magt 

og derved begyndte at vise sig som et alternativ til den herskende samfundsorden, udraderes den 

med krig som middel. I Iraks tilfælde sker dette under et påskud om, at Saddam ligger inde med 

masseødelæggelsesvåben. Selvom dette faktum ikke helt kan udelukkes, så fungerer det stadig kun 

som undskyldning for eller årsag til den vestlige civilisations udradering af en potentiel alternativ 

samfundsorden til kapitalismen. Dette kan med andre ord siges at vidne om, at krigsførelse i dag 

anvendes for at undgå revolution.  

 

2.1.2.2 Revolution og vold 

Ifølge Arendt kan hverken revolution eller krig helt tænkes uden for voldens domæne, hvilket 

adskiller begreberne fra alle andre politiske fænomener. Det, at begreberne begge er determineret af 

vold, vurderes netop som altafgørende for deres nære forbindelse. Det skal dog bemærkes, at 

hverken krig for slet ikke at tale om revolution er fuldstændig afhængige af vold. (Arendt 2006: 7-

8) Vold er dog ikke et særtræk ved hverken krig eller revolution, da vold i høj grad er med til at 

strukturere vores samfund fra den ’private vold’ mellem individer til den offentlige vold i skikkelse 

af den moderne stats militær- og politiapparat. Begrebet revolution bør derfor ikke sættes i direkte 

forbindelse med voldsudøvelse, men derimod med en (revolutionær) forandring af formen for 

anvendt vold. Denne forandring skal ses som en direkte udfordrer til den bestående stat og de 

værdier, hvorudfra den håndterer sit krav på voldsmonopol. (Nygaard 2009: 114) Det kan altså 

siges, at en revolution går ind og ændre ved de gældende ’spilleregler’ for, hvilke former for 

voldsanvendelse, der synes legitime, og hvilke, der ikke gør det. Det at begrebet revolution ofte 

associeres med voldanvendelse har ikke betydet, at det udelukkende forekommer som et negativt 

ladet begreb. Begrebet kan iagttages som havende en dobbeltrettet værdiladning; en negativ og en 

positiv retning. Det at være revolutionær appellerer til en stor gruppe mennesker, der opfatter det 

som fascinerende og endog moralsk ophøjet, mens det for andre har forældede kommunistiske 

undertoner. (Nygaard 2009: 114 & Zizek 2007: 2) Denne meningstvedeling gør sig også gældende 

for de moderne stater og samfund, der, alt afhængt af deres historie og politisk-ideologiske 

traditioner, forholder sig forskelligt til begrebet revolution. (Nygaard 2009: 114). Ligeledes kan der 

spores uenighed indenfor hvilke historiske begivenheder, der kan og bør kvalificeres som 

revolutioner. 

 

2.1.2.3 Revolution og massen 

Baseret på nyere advokaturer for revolutioner som politisk, socialt og kulturelt afgørende 

massebevægelser betones det, at samtlige at ’de store revolutioner’ i moderne tid er rodfæstet i 
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sociale massebevægelser, ”der ikke kun udmønter allerede eksisterende ideer i social praksis, men i 

samme proces radikalt omformer de sociale ideer og forestillingsrammer”. (Nygaard 2009: 116) 

Hvad enten revolutionen er blevet associeret med noget positivt eller noget negativt, er de i 

århundrede blevet beskrevet som en slags begyndelsesmomenter – en nødvendig, men dog 

uretmæssig handling, der medfører uundværlige politiske ordener og retsordener. Studiet af 

revolutioner kan derfor give et indblik i historiske sociale og kulturelle processer på baggrund af 

massedeltagelsen. (Nygaard 2009: 116) Denne massedeltagelse er ifølge Negri og Hardt netop 

konstituerende for en revolution. (Hardt & Negri 2004: 28) Da mængden, produktivkraften, 

fungerer som drivkraften i den herskende samfundsorden, ’Empire’, kan denne til hver en tid vende 

sig mod ’Empire’ og overtage den. (Web 4) En revolution skal altså med andre ord være funderet i 

mængden for at kunne udgøre en egentlig trussel mod den herskende orden. 

 

2.1.2.4 Forandring som revolutionens formål 

Ordet revolution stammer fra det latinske ord for ’at dreje rundt’, og blev først fra 1500-tallet og 

frem anvendt til at beskrive samfundsmæssige fænomener. Datidens brug af ordet betød modsat i 

dag en tilbagevenden til den tidligere og ikke mindst rigtige tilstand. Dette kan med den tyske 

historiker Reinhart Kosellecks ord forklares med, at menneskets forventningshorisont dengang var 

uadskillelig fra deres erfaringsrum. (Koselleck 2007: 38-40) Med det moderne samfunds indtog 

blev denne tendens så at sige ’drejet rundt’. Mennesket i det moderne samfund har en forventning 

om, at vores fremtid vil forme sig forskelligt fra det, vi allerede kender til. Denne udvikling 

medfører samtidigt kendetegnet for moderniteten – frygt, så vel som fascination for dette ’det 

ukendte’. Med den franske revolution skete en ’normalisering’ af grundbetingelserne for vores 

samfundsmæssige eksistens som en funktion af revolutionens forandring. En af effekterne af denne 

normalisering blev en tredeling af vores politisk-ideologiske grundtendenser; den konservative, der 

søgte at afværge radikale forandringer, liberalismen, der ville indføre forandringer i form af 

gradvise reformer indenfor de allerede eksisterende rammer, og den revolutionære socialisme, der 

havde som sit formål at bryde med det eksisterende samfund. (Nygaard 2009: 117-118) 

 

Som tidligere nævnt medfører revolution altid en forandring. Denne forandring skal ikke kun ses 

som en objektivt givet eksistensbetingelse, men i lige så høj grad subjektiv, da det moderne 

menneske ikke opfatter en revolutionær forandring som noget, der bare sker af sig selv. Det 

moderne menneske opfatter sig selv som værende medvirkende i forandringen. Altså bevirker 

revolutionen, at det sociale objekt fremstår som subjektivt konstrueret og foranderligt. Begrebet 

revolution kan altså opfattes som en mere eller mindre progressiv handling.  
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En revolution har som oftest ’den lille mands’ interesser for øje og taler for ’folket’ imod ’den 

herskende elite’. Derfor vil målet for enhver revolution altid bunde i en eller anden form for frihed. 

(Arendt 2006: 1) Revolutionens opstandelse på baggrund af en overnaturlig mængde drevet af en 

overmenneskelig generel vilje som oftest opstået i de laveste samfundslag, skal ses som en funktion 

af jagten på frihed i form af lykke udtrykt i krav som ligestilling og medbestemmelse. (Arendt 

2006: 51-52) Netop frihed er et af de mere centrale begreber i Arendts forfatterskab. Frihed hos 

Arendt betyder ikke muligheden for at kunne vælge mellem flere forskellige alternativer. Denne 

form for frihed kan nok i højere grad ses i lyset af den liberale valgfrihed. Frihed for Arendt betyder 

imidlertid evnen til at starte på noget nyt og uventet, med andre ord muligheden for at 

revolutionere. (Web 3) 

 

Der er dog ifølge Kant indbygget en risiko i enhver revolution – risikoen for, at eliminere den 

moderne stat fuldstændigt og for derved at havne i en form for præretslig naturtilstand. Fremskridtet 

fra fornedrelse, som er revolutionens egentlige mål, kan altså blot ende med opstandelsen af nye 

former for fornedrelse.  

 

”Selvom sociale revolutioner langt fra altid har ført direkte til social fremgang og demokratisering, 

så ligger sådanne (eller nært beslægtede) grundtanker bag langt de fleste identifikationer med 

revolutionsbegrebet.” (Nygaard 2009: 118) 

 

Selvom begrebet revolution må ses som havende forandring som dens mål, er det dog langt fra altid 

ønsket om en forandring, der medfører en revolution. I Benjamins læsning af Marx’ beskrivelse af 

revolutionen som ’historiens lokomotiv’, sætter han spørgsmålstegn ved læsningen af lokomotivet 

som fremskridtets fremdrift. Benjamin vurderer derimod, at lokomotivet nok snarer skal ses som 

passagerernes nødbremse for at forhindre katastrofen. En krise eller samfundsmæssig tilbagegang, 

der udelukker enhver form for fremgang, kan altså siges at få massen til at benytte sig af den sidste 

udvej og trække i nødbremsen og bryde ud i revolution. Dette understøttes af Trotskys ord: ”En 

revolutions historie er først og fremmest kendetegnet ved, at masserne tvinger sig ind i det felt, hvor 

de kan beherske deres egen skæbne.” (Nygaard 2009: 118-119) Revolution skal altså ses som 

mængdens måde at undvige den katastrofekurs, som det herskende styre efter deres mening styrer 

mod. Det er den sidste udvej for at undgå, at samfundet bevæger sig i en generel uønsket retning. 
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2.2 KAPITALISME 

Formålet med dette afsnit er som tidligere nævnt, at definere begrebet kapitalisme ved hjælp af 

forskellige teoretikere. Afsnittet vil beskæftige sig med begrebet historisk såvel som nutidigt. Flere 

teorier om begrebet vil blive sat i spil løbende i afsnittet for på denne måde at finde frem til en 

fyldestgørende definition af ideologien kapitalisme. 

 
2.2.1 Kapitalismens ånd 

”Husk, at tid er penge…kredit er penge…penge er frodige og avledygtige…den gode betaler er 

herre over hvermands pung.” (Weber 1995: 26) 

 

Med disse ord beskriver Benjamin Franklin de grundlæggende forhold i det, som Weber betegner 

’kapitalismens ånd’, et kald der systematisk og rationelt bestræber legitim profit. (Weber 1995: 38) 

Af Franklins udtalelse kan det læses, at punktlighed og hæderlighed bliver belønnet, men kun 

såfremt at disse dyder er til nytte, det vil sige, at de ikke kun fungerer som en facade. (Weber 1995: 

29) Ligeledes indføres en form for nærighedsprincip, da penge ifølge Weber ikke alene skal ses som 

avledygtige, men at individet er forpligtet til at deltage i almen interessen i at forøge kapitalen mest 

muligt. Netop i denne forpligtelse, etos, skal ’kapitalismens ånd’ findes. (Weber 1995: 27-28)  

 

Nutidens kapitalisme kan ifølge Weber beskrives som et for individet umiddelbart uforanderligt 

kosmos, som det fra fødslen bliver en del af.  

 

”Nutidens kapitalistiske økonomi er et uhyre kosmos, som den enkelte fødes ind i, og som 

fremtræder for ham, i hvert fald som enkelt menneske, som et stort set uforanderligt bygningsværk, 

som han må leve i.” (Weber 1995: 30) 

 

Denne inklusion er dog betinget af, at individet underlægger sig de gældende markedsøkonomiske 

normer. Hvis ikke, vil individet blive ekskluderet og sat uden for samfundet. Denne tilknytning til 

det i kapitalismen gældende etos udgør betingelsen for systemets beståen. For at kunne opretholde 

sig selv som system må kapitalismen opdrætte og skabe de økonomiske individer, den behøver ud 

fra den kapitalistiske ånd. (Weber 1995: 30) Dette gøres ifølge Marx gennem oprettelse af 

økonomiske forhold baseret på suverænitet og underordnelsesforhold med henblik på at disciplinere 

og opdrætte individer til at give afkald på deres tilfældige og individuelle arbejdsvaner for at udgøre 

en produktiv enhed under kapitalismens kontrol. (Marsden 1999: 132) 
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”One the other hand, an economic relationship of supremacy and subordination is created, since in 

order to achieve this increase in productive power, workers must be trained or disciplined to 

renounce their desultory habits of work and forged ’into a single productive body.’” (Marx 1867: 

449) 

 

Opstandelsen af det fælles etos, som udgør kapitalismens ånd, bør ifølge Weber ses som en 

afspejling eller overbygning til allerede eksisterende økonomiske situationer i livet. (Weber 1995: 

31) Altså må der forud for kapitalismens fødsel have eksisteret tendenser og behov, der muliggjorde 

dennes fremkomst. Dette betyder dog ikke, at dette etos har vundet sin position uden kamp. 

Kapitalismens ånd har historisk set måttet kæmpe en hård kamp mod tidligere epokers normer, så 

som ’traditionalismen’. (Weber 1995: 31-33) I samfund baseret på kristendom blev kapitalistiske 

principper anset som amoralske, og ’uundgåelig’ indtjening kunne som aflad for amoralsk handlen 

betales til kirken. At den kapitalistiske ånd har formået at vinde denne moralske kamp, skal ifølge 

Sombart ses som en funktion af, at der i kapitalismen er indbygget en økonomisk rationalisme med 

positive effekter så som samfundets opblomstring, effektivisering af arbejde og arbejde til ’alle’. 

(Weber 44-45) 

 

Fremkomsten af den kapitalistiske ånd skete ifølge Weber ikke i de højere samfundslag men i højere 

grad blandt industrimiddelklassen. En øget afhængighed mellem handelspartnere samt en stigning i 

markedstilpasnings- og konkurrenceevne betød en nedgang i traditionalismen og med kapitalismens 

ånds evne til at skaffe sig pengemidler til sit virke formår den at opstå og slå igennem. (Weber 

1995: 40) Med kapitalismens fremkomst gøres arbejdet uundværligt for livet, og individet oplever 

en fornemmelse af magt og anseelse ved at kunne besidde. Denne økonomiske orden nødvendiggør 

individets hengivelse til pengeindtjeningens kald. (Weber 1995: 42-43) 

 

Ifølge Zizek har kapitalismens ånd undergået forvandling siden Webers analyse af den klassiske 

kapitalisme. Denne forandring kan ses inden for adskillige områder af kapitalismen. Det kan blandt 

andet nævnes, at kapitalismen, fra at fungere som en hierarkisk centraliseret befalingskæde, nu 

fungerer som et netværk af utallige deltagere, der arbejder i projektform, en form for ’løsning af et 

problem af gangen’-arbejdsform med selvledelse som et af hovedprincipperne. (Zizek 2009: 52 + 

Boltanski & Chiapello 2005: 64-66) Webers analyse af den klassiske kapitalisme er næsten 

udelukkende baseret på arbejdslivet som kapitalismens virkeområde. Netop på dette område lå den 

klassiske kapitalismes fokus på pligt, rutine og nødvendighed, dette fuldstændig drænet for enhver 

form for nydelse. (Bjerg 2008: 87) Der kan til gengæld i beskrivelsen af nutidens kapitalisme 

argumenteres for, at den fra kun at fokusere på arbejdslivet nu inkluderer alle aspekter af livet – 
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også det private. (Bauman1998: 17) Fokusset ligger samtidig ikke længere på pligt, rutine og 

nødvendighed, men nu på nydelse og lykke, af Zizek beskrevet som ’jouissance-politik’, hvor ”man 

ikke længere skal yde for at nyde, men at man skal nyde selve ydelsen”. (Bjerg 2008: 87) Lykke er 

ny-kapitalismens mål med livet. Et mål, der med det stærkt stigende antal af folk, der lider af angst 

og depression, kan synes svært at leve op til. (Zizek 2009: 54-55) Det bliver ligefrem stressende at 

leve og det ikke kun i kraft af presset om lykke, men også i kraft af, at vi også skal bekræftes i 

denne lykke. (Bjerre & Laustsen 2006: 54) Da det at være lykkelig er prædefineret i de ideologiske 

strukturer, for eksempel individets selvrealisering, er det nødvendigt for individet at denne lykke 

bliver anerkendt af ideologien i form af samfundet for først herved at kunne føle sig lykkelig.  

 

2.2.2 Varecirkulation i kapitalismen 

Marx indleder sit værk ’Kapitalen’ med ordene: ”I de samfund, hvor den kapitalistiske 

produktionsmåde hersker, viser rigdommen sig som en ’uhyre vareophobning’, og den enkelte vare 

som dens elementarform.” (Marx 1962-66: 128) Varen funktion er ifølge Marx at ”tilfredsstille 

menneskelige behov”. For at kunne tilfredsstille dette behov, er det nødvendigt for varen, at den har 

en iboende nyttighed, der af gøres af varens materielle egenskaber. Denne nyttighed gør en given 

vare til en brugsværdi, der virkeliggøres i forbindelse med varens anvendelse eller konsumtion. 

Ligeledes er varens brugsværdi den stoflige bærer af hvad Marx betegner som bytteværdien, der er 

bestemt af det mængdeforhold hvori forskellige brugsværdier kan udveksles med hinanden – et 

forhold, der er i konstant forandring. (Marx 1962-66: 128-30) En vare har ifølge Marx en 

brugsværdi for den person, der får et behov stillet ved brug eller konsumption af denne, mens den 

for en anden, kapitalisten, kan have en bytteværdi. Hvis en vare ikke kan have brugsværdi for andre, 

samfundsmæssig brugsværdi, så indeholder den absolut ingen værdi heller ikke bytteværdi og kan 

derfor anses som nyttesløs. Hvis en vare er nyttesløs, er også det arbejde der er lagt i den nyttesløst. 

(Marx 1962-66: 135) Da alle varer er værdier i kraft af det menneskelige arbejde, der er lagt i dem, 

kan de indbyrdes måle deres værdier op mod hinanden og dermed også op mod et fælles værdimål, 

nemlig penge. (Marx 1962-66: 197) ”Varerne fortæller altså hinanden gennem pengenavne, hvad 

de er værd (…)”. (Marx 1962-66: 204) 

 

Selvom det kan siges, at en pris indikerer en given vares værdistørrelse - udvekslingsforholdet med 

penge, så er det ikke givet, at dette udvekslingsforhold angiver varens værdistørrelse. Når en vares 

værdistørrelse omdannes til en pris bliver værdistørrelsen udtrykt  som det beløb, måtte det være 

større eller mindre end værdistørrelsen, som varen kan afsættes til. Der er altså i prisformen 

indbygget en mulighed for, at ”pris og værdistørrelse ikke kvantitativt falder sammen”. (Marx 

1962-66: 206) En pris kan grundet denne mulighed helt høre op med at være en vares værdiudtryk. 
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Modsat kan ting, der ikke er varer med en værdistørrelse udtrykt i den menneskelige arbejdskraft, 

der er lagt i den, have en brugsværdi og får således karakter af en vare gennem deres pris. Her 

optræder altså en vare med en pris uden en egentlig værdi. (Marx 1962-66: 205-206) 

 

Udvekslingsprocessen af varer fungerer som et samfundsmæssigt stofskifte, hvor varer med 

bytteværdi afsættes til andre, for hvem de tjener som en brugsværdi. Når en given vare anses som 

brugsværdi af dens besidder, træder den ind i forbrugssfæren og forlader hermed 

vareudvekslingssfæren. (Marx 1962-66: 208) Når en varer optræder med en brugsværdi er der intet 

mystisk ved den, men optræder den med en bytteværdi, vurderes den af Marx som en yderst 

kompliceret ting. Gennem menneskets bearbejdning af naturstofferne ændres disses former på en 

måde, så de er nyttige for mennesket. På denne måde bliver naturstofferne til en vare og forvandler 

sig i denne proces til noget sanseligt-oversanseligt. (Marx 1962-66: 170) En vare er ikke bare en 

ting, men den formår også at genspejle det menneskelige arbejdes samfundsmæssige karakter samt 

producenternes sociale relation til totalarbejdet. (Marx 1962-66: 171) Herved optræder vare som 

havende en relation ikke bare til hinanden men også til menneskene. Disse forhold betegner Marx 

som fetichisme, en fetichisme, der udspringer af arbejdets ejendommelige samfundsmæssige 

karakter, når det producerer varer. (Marx 1962-66: 172) 

 

Ifølge Marx foregår udvekslingsprocessen af varer i to modsatrettede og kompletterende 

metamorfoser. Først forvandles den vare, der for dens besidder har bytteværdi, til penge, disse 

forvandles igen til en vare, der opfylder et behov hos samme besidder og derfor har nytteværdi. 

Med Marx’ ord, sælges der for at købe. Denne udvekslingsproces udtrykkes i formskiftet, vare – 

penge – vare (V – P – V).  (Marx 1962-66: 209-210)  For at en besidder af en vare skal kunne 

afsætte denne, skal varen som nævnt have brugsværdi for aftager, hvilket betyder, at det arbejde, der 

har skabt varens værdi, skal være nedlagt i samfundsmæssig nytteform. Den skal med andre ord 

indgå i den samfundsmæssige arbejdsdeling, der af Marx beskrives, som en spontant opstået 

produktionsorganisme. Selvom et arbejde fungerer som et anerkendt led i den samfundsmæssige 

arbejdsdeling, så er brugsværdien af det givne arbejde på ingen måde garanteret grundet 

markedsforholdene, udbud og efterspørgsel. Dette bevirker, at uanset hvor uafhængige 

varebesiddere og producenter end synes, så er de alle en del af et system, hvor alle er afhængige af 

tingene. (Marx 1962-66: 210-212)  

 

Med udgangspunkt i V-P-V-kredsløbet synliggør Marx endnu et muligt kredsløb i kapitalismen, P-

V-P-kredsløbet. Dette kredsløb er baseret på, at en person, der besidder x antal kroner, køber en vare 

udelukkende for at sælge denne videre for et højere beløb. Penge udgør med andre ord både 
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udgangspunkt og slutpunkt i dette kredsløb. (Bjerg 2008: 45) Da personens pengebeholdning øges i 

processen, kan det siges, at processens to yderpunkter ikke, som tilfældet er i V-P-V-kredsløbet, er 

kvalitative forskellige med nærmere kvantitative. Incitamentet for at indgå i dette kredsløb er ikke 

længere tilfredsstillelsen af et givent behov, men snarere ønsket om en øget pengebeholdning. 

Kredsløbet giver med andre ord penge en karakter af kapital - en kapital, der ikke kan siges at have 

nogle grænser og derfor må bevægelsen i kredsløbet være uendelig. (Marx 1962-66: 265-266) Det 

er netop dette, at generere penge for pengenes skyld alene, der ifølge Marx danner basis for 

kapitalismen.  

 

Kapitalen, penge, er dog kun er i stand til at generere merværdi, ”hvis der på markedet findes en 

vare, hvis brugsværdi netop består i, at denne vare er i stand til at skabe værdi”. (Bjerg 2008: 45) I 

dette P-V-P-kredsløb fungerer arbejdskraften netop som denne særlige vare. Hvis en arbejdsgiver 

køber en arbejders ekspertise for herved at kunne omdanne en vare af en given værdi til en vare af 

en endnu højere værdi, så kan den merværdi, der opstår i kapitalens kredsløb siges at blive 

produceret af arbejderen, men udbyttet af arbejdsgiveren, kapitalisten. (Bjerg 2008: 45) Arbejderen 

har kun sin arbejdskraft at sælge og kan heraf ikke producere merværdi til sig selv, når 

brugsværdien af hans arbejde er højere end bytteværdien. (Bjerg 2008: 48) Både kapitalisten og 

arbejderen er i kraft af de ideologiske forhold uvidende om, hvor profitten reelt kommer fra. 

Arbejderen har ikke formået at gennemskue de klasseforhold, der gør kredsløbet muligt, netop at 

”kapitalistens profit tilvejebringes gennem hans udbytning”, og kapitalisten er ligeledes ikke fuldt 

bevidst om, at ”profitten produceres gennem et simpelt udbytningsforhold”. (Bjerg 2008: 49) Dette 

ulig forhold mellem arbejderen og kapitalisten må eksistere, hvis kredsløbet skal fortsætte, da ”hvor 

der er lighed, er der ingen gevinst”. (Marx 1962-66: 272) 

 

I forlængelse af Marx har sociologen Jean Baudrillard så at sige opdateret kapitalanalysen til nu 

også at omfatte konsumptionssfæren. Hvor en vares bytteværdi fastsættes nærmest uafhængigt af 

dens brugsværdi, beskriver Baudrillard, hvorledes en vare genererer en såkaldt tegnværdi 

uafhængigt af dens brugsværdi, når den træder ind i konsumptionssfæren. Denne tegnværdi opstår, 

når en given vare udgør en værdi hos forbrugeren ved at optræde som et tegn i kraft af, at den 

sammen med andre varer indgår i et symbolsk system. (Bjerg 2008: 115) Det tegnsystem, som 

Baudrillard beskriver, skal ses som en del af den symbolske orden, hvor subjektet skaber sin 

identitet ved sin indtræden. (Web 27) Når et subjekt forbruger en vare, tilegner det sig en social 

identitet i kraft af varens tegnværdi. I forlængelse af Marx beskrivelse af en vares bytteværdi som 

en ideologisk forvrængning af dennes brugsværdi, beskriver Baudrillard denne brugsværdi som 

ideologisk medieret, ligesom en vares brugsværdi, og de behov en forbruger søger at tilfredsstille 
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ved konsumption af varen, er socialt betingede. Et behov som sult eller tørst eksisterer naturligvis 

også uden for kapitalismen, men kapitalismen har en evne til at strukturere disse behov, så det er 

gavnligt for den selv som system. (Bjerg 2008: 118) 

 
2.2.3 Kapitalismens ideologiske grundlag 

Dette afsnit søger at belyse kapitalismens ideologiske grundlag og de strukturelle mekanismer, der 

ligger til grund for kapitalismens såkaldte uforgængelighed. Afsnittet vil med Althusser tage 

udgangspunkt i Marx’ definition af ideologi som et system af idéer og forestillinger, der er 

herskende i et samfund. Anvendelsen af Althusser begrundes med, at hans analyse af hvorledes et 

herredømme, her kapitalismen, reproduceres, i højere grad kan bidrage til at besvare opgavens 

problemformulering. 

 

2.2.3.1 Ideologi som illusion 

I Marx værk, Den Tyske Ideologi’, beskrives en ideologi som ”ren illusion, ren drøm, det vil sige 

intethed”. (Althusser 1983: 37-38) Ideologi beskrives her som en repræsentation af subjekters 

imaginære forhold til deres reelle eksistensbetingelser eller som Althusser beskriver det: 

 

”I ideologien repræsenteres altså ikke systemet af reelle forhold, som styrer individernes eksistens, 

men derimod disse individers imaginære forhold til de reelle forhold som de lever under.” 

(Althusser 1983: 43) 

 

Et individ opfører sig og handler på en bestemt måde i overensstemmelse med den behandling det 

modtager fra det ideologiske apparat, det kan siges at høre under. Et subjekts idéer ud fra dets 

ideologiske overbevisning eksisterer altså i dets handlinger. Hvis dette ikke er tilfældet skyldes det 

ifølge Althusser enten en inkonsekvens hos subjektet eller en form for kynisme eller perversitet. 

(Althusser 1983: 46-48)  

 

2.2.3.2 Ideologiens ydre 

En anden central tese i Althussers forsøg på, gennem Marx, at definere den almindelige ideologi 

(alle ideologier vurderes til at have samme struktur, så derfor kan der siges noget generelt om alle 

ideologier), er, at en ideologi kun kan eksistere ved subjektet og for subjektet. Der ligger altså en 

form for dobbelt konstitutionsspil til grund for enhver ideologis funktionsmåde. En ideologi 

eksisterer altså i kraft af subjekter og af, at disse konstant gør brug af de praksisser ideologien 

foreskriver. Disse praksisser konstituerer en diskurs baseret på ritualer, hvorigennem subjektet 

formår at genkende sig selv. (Althusser 1983: 49-51+55)  
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En ideologi henvender sig til individer med henblik på at transformere dem til subjekter, gennem 

hvad Althusser kalder interpellation. Denne transformation kan kun forekomme, hvis individet 

svarer på og kan genkende sig selv i henvendelsen, kaldet, fra ideologien. (Althusser 1983: 58-59) 

Ifølge Althusser foregår denne interpellation uforstyrret og uden subjektet er klar over den. Dette er 

dog ifølge Zizek ikke tilfældet. Han understreger i modsætningen til Althusser, at det symbolske 

kald altid rammer ved siden af. (Bjerre & Laustsen 2006: 39)  I kaldet vækkes subjektets naturlige 

hysteriske tendens i kraft af dets bevidsthed om, at der mangler noget, noget undslipper spejlingen 

Ikke alt er altså konstitueret i interpellationen og det går subjektet på. Interpellationen kan altså 

siges, at have en umulighed indbygget i kraft af, at subjektet altid vil forsøge at opretholde en eller 

anden form for distance til ideologien. (Bjerre & Laustsen 2006: 40) Subjektet vil ikke lade sig 

styre af mekanismer, men vil altid opretholde troen på, at det i sig har en autonom kerne, der ligger 

uden for ideologiens virkeområde. Dette betyder dog ikke, at ideologien ikke fungerer, da 

postmoderne ideologier ifølge Zizek netop fungerer gennem denne ikke-identifikation. (Bjerre & 

Laustsen 2006: 40) Dette bør måske ses som grunden til, at vor tids herskende liberal-kapitalistiske 

epoke har udråbt sig selv som værende ikke-ideologisk eller post-ideologisk. (Zizek 2009: 37) 

Denne selvudnævnelse skal dog, hvis vi vender tilbage til Althusser, ses som beviset på, at vores 

samfund mere end nogensinde er indhyllet i ideologi. De førnævnte genkendelsesfunktioner foregår 

ifølge Althusser i forskellige aspekter af subjekternes hverdag, hvilket af subjekterne selv kan synes 

så hverdagsagtige, så de må stå uden for selve ideologien. (Althusser 1983: 53) Med andre ord 

synes det, som i virkeligheden foregår inde i ideologien, at foregå udenfor den for dem, der selv er 

en del af den. Dette udsagn betyder ifølge Althusser, at de subjekter, der er i ideologien vurderer sig 

selv som stående uden for den. Kapitalismens praktiske benægtelse af sin ideologiske karakter bør 

altså mere end noget andet ses som et tegn på, at den er indhyllet i ideologi. Ideologien har ikke 

noget ydre for sig selv. ”…denne plads, fra hvilken man kan undsige sig ideologi må forblive tom. 

Den kan ikke besættes af nogen positiv bestemt realitet – på det tidspunkt, hvor vi overgiver os til 

denne fristelse, er vi tilbage i ideologien”. (Zizek 1994: 17) Det skal dog siges, at Zizek hertil 

mener, at ideologi ikke er alt, og at det derfor er muligt at indtage en plads udenfor ideologien, hvor 

vi kan distancere os selv fra den, men denne kan dog ikke gives positivt indhold. 

 

2.2.3.3 Subjektet og frihed 

Det, at subjekterne formår at fungerer helt af sig selv, skal begrundes med den tvetydighed, der er 

indbygget i begrebet subjekt. Begrebet beskrives som tvetydigt, da det både dækker over en fri 

subjektivitet med egne valg og derfor ansvar for egne handlinger og et underkastet væsen, der i 

kraft af en højere autoritet er berøvet sin frihed – den eneste frihed dette subjekt har, er friheden til 

at accepterer autoriteten. At subjektet formår at fungere helt af sig selv skyldes altså, at det ”bliver 
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interpelleret som (frit) subjekt, for at det frivilligt skal underlægge sig Subjektets ordrer… Der 

eksisterer kun subjekter ved og for deres underkastelse. Det er derfor, at de ’fungerer helt af sig 

selv.’” (Althusser 1983: 59-60) Frihed kan altså ses som en illusion. Subjekterne oplever sig selv 

som frie til at vælge til trods for, at dette valg synes determineret af den symbolske orden. Ved 

indtræden i denne orden mistes både frihed og naturlighed. Nu danner loven samt det sociale 

baggrund for individets begær. (Esmark et al. 2005: 209) Frihed til selv at vælge kan ligefrem 

iagttages som værende skræmmende for individet, da dette konstant står over for valg, som det i 

kraft af samfundets høje kompleksitet ikke er kvalificeret til at foretage. Derfor bliver det frie valg 

en tom gestus, da vi ser os nødsaget til at sætte vores lid til eksperter i form af politikere og 

forskere. Subjektet skal med andre ord leve som om det er frit uden egentlig at være det. (Zizek 

2009: 62-63) 

 

2.2.3.4 Den uforgængelige ideologi 

Ifølge Zizek kan den liberale kapitalisme synes uforgængelig og uden egentlige alternative 

ideologiske ’udfordrere’. 

 

”…Nobody seriously considers possible alternatives to capitalism any longer, whereas popular 

imagination is persecuted by the vision of the forthcoming ’breakdown of nature’, of the stoppage of 

all life on earth – it seems easier to imagine the ’end of the world’ than a far more modest change in 

the mode of production, as if liberal capitalism is the ’real’…” (Zizek 1995: 1) 

 

Fere forsøg på kapitalismens nedbrydelse, som for eksempel Maos kulturrevolution, har blot 

medført en succesfuld opblomstring af ideologien. Selv ideologiens formåede opposition, den 

radikale venstrefløj, er som nævnt med til at opretholde ideologien, da den mere eller mindre har 

accepteret den globale kapitalismes hegemoni, da modstand i form af kampen for reformændring 

kun sker indenfor kapitalismens virke. (Zizek 2007: 1) Kapitalismen er af natur revolutionær og 

lever med og af konstant forandring, så længe den grundlæggende samfundsformation opretholdes. 

(Bjerre & Laustsen 2006:88) Kapitalismen er altså i stand til hele tiden at udvide sine grænser for 

herved at komme den kritik, den som ideologi og herskende samfundssystem konstant er udsat for i 

møde. Dette kan ses i de klassiske socialistiske træk så som ligestilling, anti-racisme og lignende, 

der gennem de seneste hundrede år har udviklet sig inden for kapitalismen. Ved at inkorporere disse 

mere socialistiske samfundstendenser formår kapitalismen så at sige ’at lukke munden’ på dens 

kritikere ved, at skabe en form for kapitalisme med et menneskeligt ansigt. 
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2.2.4 Inklusion og eksklusion i det ny-kapitalistiske samfund 

Dette afsnit søger med udgangspunkt i Giorgio Agambens teori om ’staten i undtagelsestilstand’ at 

beskrive de former for inklusion og eksklusion, der kan iagttages i det ny-kapitalistiske samfund. 

Agambens analyse af det moderne vestlige politiske rum tager afsæt i Michel Foucaults magtteorier 

om det liberale samfund. 

 

"Ethvert forsøg på at gentænke Vestens politiske rum må begynde ud fra en klar erkendelse af, at vi 

ikke længere ved noget om den klassiske distinktion mellem zoe og bios, mellem privat liv og 

politisk eksistens..." (Agamben 1995: 209) 

 

Udgangspunktet for Agambens teori er med andre ord, at det biologiske og det politiske flyder 

sammen, hvilket gør det muligt for den politiske suverænitet at objektivere individets krop. Netop 

denne udvikling mod hvad Foucault betegner som biopolitik, er en vigtig brik i kapitalismens virke, 

da den ved at inddrage det private formår at ”forberede en sundhed, en produktiv og føjelig 

befolkning for kapitalismen”. (Carnera 2003: 7) 

 

Ifølge Agamben er undtagelsestilstanden blevet en integreret del af den juridiske orden i det 

moderne samfund. Denne udvikling har bevirket, at den i romeretten lovløse, betegnet homo sacri, 

igen er blevet en aktuel samfundsfigur. Homo sacri var en person uden juridisk status, med 

Agamben betegnet som ’nøgent liv’. Denne figur har ifølge Agamben hele tiden eksisteret i det 

moderne som en uanerkendt del af samfundet, da den moderne juridiske orden har baseret sig på 

netop denne form for eksklusion. Den i kapitalismen fungerende juridiske orden eksisterer kun i 

kraft af, at noget eller nogen må stå uden for den. Undtagelsestilstanden bevidner om en forbindelse 

mellem lov og lovløshed. (Agamben 2009: 64) ”Undtagelsestilstanden er blevet reglen’, ikke blot 

præsenterer den sig stadig mere som en regeringsmåde end som en usædvanlig forholdsregel, men 

den synliggør også sin paradigmatiske natur som konstitutiv for den juridiske orden”. (Web 2) 

Agambens tese er, at den juridisk-politiske samfundsorganisering aldrig én gang for alle placerer 

individet enten indenfor eller udenfor den retslige orden. I stedet fastholdes individet i en gråzone 

imellem retslig inklusion og eksklusion – og det for at maksimere mulighederne for social kontrol. 

(Web 2) 

 

Denne form for eksklusion med henblik på opretholdelse af det kapitalistiske samfund vurderes af 

Zizek på individplan til at være en integreret del af vores samfund i dag. Mennesket identificerer sig 

i høj grad ud fra det, det ikke er og i kraft af dets egent inkonsistens lever mennesket med frygten 

for, at det fremmede vil underminere essensen af vores eksistens grundlag. Derfor er det moderne 
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samfund i stand til at tolerere den fremmede, den ekskluderede, så længe han ikke kommer alt for 

tæt på. (Zizek 2002A: 545-546) Denne tolerance er ofte udtrykt i den politisk kultur for fredelig 

sameksistens, multikulturalisme. Zizek mener dog, at multikulturalisme, der ifølge ham 

udelukkende skal ses erstatningsudledning for kritisk energi, medvirker til at forstærke et 

gruppeopdelt samfund, da accepten af den anden er konstitueret i den andens andethed. Den anden 

kan altså kun accepteres så længe hans andethed forbliver skjult, og han er lige som ’os’, hvilket 

bevirker, at den grundlæggende postpolitiske liberal-kapitalistiske verdensorden ikke drages i tvivl. 

Denne eksklusion af en gruppe bevirker ligeledes, at den bestående kapitalistiske orden kan opfatte 

sig selv som værende neutral. Eksempelvis går kapitalismen ikke i krig for at opretholde sit virke og 

dominans, men den udfører lovlige politiaktioner mod forbrydere og terrorister. (Bjerre & Laustsen 

2006: 63) 

 

2.3 ANALYSESTRATEGIENS MØDE MED VIRKELIGHEDEN 

Opgaven søger som nævnt (jf. afsnit 1.1) at producere en form for generaliseret viden ud fra de tre 

cases. Dette skal dog forstås, som om at der ud fra de tre cases kan trækkes nogle fælles og derfor 

generaliserende tendenser eller karakteristika, der kan være medvirkende til at besvare opgavens 

problemformulering. Ønsket om at afsløre noget samt at blotlægge ideologiens formodede falske 

repræsentation af virkeligheden betyder ikke, at opgaven har til formål at finde frem til den 

virkelige virkelighed, men derimod søges der efterprøvet, om den repræsenterede virkeligheden 

kunne være anderledes. Opgavens tilgang til analyseobjektet skal altså ses som efterprøvende og 

diagnosticerende, men ikke normativ, da der ikke ønskes at nå frem til en form for løsningsmodel 

på problemstillingen, men blot en bevidsthed om, at virkeligheden kunne være anderledes.  
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3 CASE 1: HIZB UT-TAHRIR 
Lige siden Hizb ut-Tahrir kom til Danmark i 1990, har organisationen været genstand for massiv 

kritik i den offentlige debat. De tungtvejende kritikpunkter mod organisationen har været, at det er 

en islamisk fundamentalistisk forening, der ved at ’hjernevaske’ unge muslimer udgør en trussel 

mod det eksisterende demokrati, da foreningen er parate til at bruge udemokratiske metoder til at 

opnå deres mål. (B.T.: Mor advarer: Muslimer hjernevaskede min søn + Avisen.dk: Hizb ut-Tahrir 

opfordrer til vold) Flere gange er det i Danmark blevet taget op til overvejelse, om et forbud mod 

organisationen ville være på sin plads. Dette gør sig også gældende for lande som Australien og 

England. Mens det imidlertid ikke er lykkedes at få oprette er forbudt i disse lande, er 

organisationen i dag forbud i Danmarks naboland, Tyskland. (Web 31) Der kan altså spores en 

betydelig fjendtlighed mod organisationen Hizb ut-Tahrir i det meste af Europa. Denne case vil 

forsøge at belyse, hvad der ligger til grund for denne fjendtlighed, altså hvad der gør, at det 

herskende system, kapitalismen, irriteres af Hizb ut-Tahrir, da det formodes, at organisationen 

kunne udgøre et revolutionært potentiale. Ligeledes vil systemets måde at forsvare sin position som 

herskende orden blive vurderet. 

 

3.1 HIZB UT-TAHRIR – ET POLITISK PARTI 

Ifølge Hizb ut-Tahrirs egen definition udgør organisationen et politisk parti, da dennes arbejde 

vurderes som udelukkende politisk. Partiet blev i 1953 oprettet på baggrund af Allahs befaling: 

 

”Og blandt jer, skal der være en ummah (gruppe), som kalder til det gode (Islam), og som påbyder 

ma’ruf (det rette) og forbyder munkar (det onde), og disse er de succesrige.” fra Hizb ut-Tahrirs 

hjemmeside (Web 7) 

 

Partiets ideologiske grundlag er Islam og dets formål er at vende den nedgangstendens, den 

islamiske ummah (gruppe) er undergået ved at befri den fra kufr-staternes (ikke-muslimske) 

dominans og reetablere Khilafah-staten - en stat ledet af Allahs åbenbarede lov. Til trods for at 

Islam  ifølge Hizb ut-Tahrir er en universel ideologi, er det ikke partiets formål, at man som 

udgangspunkt arbejder hen mod en etablering af Khilafah-staten på verdensplan. Selvom hele 

verden med muslimske øjne er egnet til at virke som en del af Khilafah-staten, så er partiets 

primære mål som udgangspunkt at afgrænse sig til én region for så at udvide til andre arabiske 

regioner og slutteligt ikke-arabiske regioner. (Web 7) 
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3.1.1 Religionen Islam 

Islam som religion indebærer for praktiserende muslimer ’den totale accept af Guds lære og 

vejledning’, hvilket for muslimen indebærer en stræben efter at strukturere sit liv i henhold til denne 

vejledningen med henblik på at opbygge et islamisk samfund på baggrund af denne. (Web 6) 

Mennesket bliver af Islam beskrevet som ’Guds højeste skabning’, som et relativt frit væsen hvad 

angår livsaspekter som valg, vilje og handling. Dermed anerkender Islam ifølge hjemmesiden 

Islam.dk menneskets særegenhed og individualitet, ligesom den stræber efter lige rettigheder for 

alle. 

 

”Guds lov, som den er fremsat i Koranen og som den kommer til udtryk i profetens liv, er hævet 

over alt i alle tilfælde. Den gælder i samme grad for både den højtstillede og den lavtstillede, både 

fyrsten og bonden, både herskeren og undersåtten.” fra Islam.dk (Web 6) 
 

Den primære kilde for den islamiske lære og lov, Koranen, omhandler troens grundlag, moral, 

menneskehedens historie, tilbedelse, viden, visdom, forholdet mellem Gud og mennesket, og alle 

aspekter af menneskers indbyrdes forhold. Den indeholder i væsentlig omfang omfattende 

instrukser, hvorpå der kan opføres solide systemer med social retfærdighed, økonomi, politik, 

lovgivning, retsvidenskab, lov og internationale relationer. (Web 6) 

 

Islam stiller bestemte retningslinjer til rådighed for alle folkeslag til at blive fulgt af alle 

samfundslag. Den vejledning, den giver, er altomfattende og indbefatter livets sociale, økonomiske, 

politiske, moralske og åndelige aspekter. Koranen påminder mennesket formålet med dets liv på 

Jorden, om menneskets pligter og forpligtelser over for sig selv, slægt, venner, samfund, 

medmennesker og sin Skaber. Mennesket har fået grundlæggende retningslinjer for et 

betydningsfuldt liv og er overladt til sig selv med spørgsmålet om menneskets eksistens som en 

udfordring, således at det kan omsætte disse høje idealer i praksis. (Web 6) 

 

3.1.2 Khilafah-statens genoprettelse 

Hizb ut-Tahrirs mål om at genoprette en såkaldt Khlifah-stat, hvor alle livets anliggender styres i 

henhold til de islamiske love nedskrevne i Koranen, med henblik på at den islamiske ummah igen 

bliver verdens førende stat og kommer til at politisere verden ifølge Islam. (Web 7) 

 

”Partiet sigter ligeledes efter at retlede menneskeheden, og at lede ummah i kamp mod kufr, dens 

systemer og tanker, indtil Islam omfatter hele kloden.” fra Hizb ut-Tahrirs egen hjemmeside (Web 

7) 
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Dette vil ifølge Hizb ut-Tahrir ”ændre realiteten af det de kalder det korrupte samfund” ved at 

udskifte de allerede eksisterende og herskende forhold i samfundet. (Web 6) Den politiske kamp for 

at nedkæmpe kufr-kolonistaternes magtmonopol vil betyde en fuldstændig udryddelse af disses 

”intellektuelle, kulturelle, politiske, økonomiske og militære rødder” fra alle muslimske lande. (Web 

6) 

 

Partiet ønsker som nævnt at oprettelsen af Khlifah-staten skal tage sit udspring i den arabiske del af 

verden, hvor kufr-verdensanskuelser, systemer og idéer i dag er blevet de styrende. Hizb ut-Tahrir 

har udformet en handlingsplan i tre stadier til bekæmpelsen af kufr-kolonistaterne i de arabiske 

lande: Første stadie er kultiveringsstadiet, der har til formål skabe partimæssig sammenslutning. 

Andet stadie er stadiet for vekslevirkning, hvor målet er, at få befolkningen til at tage sagen til sig 

og hjælpe partiet med at nå dens mål. Tredje og sidste stadie er stadiet for overtagelsen af styret, der 

ligeledes betyder en fuldstændig implementering af Islam som styreform. (Web 6) 

 

3.1.3 Det islamiske system 

Ud fra ovenstående kan det argumenteres, at Islam alene ikke kan iagttages udelukkende som en 

religion på lige fod med andre religioner, men må iagttages som et helt samfundssystem. (Web 9) Et 

system, der, ligesom det i Vesten herskende system, dækker over samtlige af samfundets aspekter, 

så som politik, lovgivning og økonomi. Koranen, som udgør grundstene i det islamiske system, 

indeholder omfattende instrukser, hvorpå der ifølge Hizb ut-Tahrir kan opføres solide systemer med 

social retfærdighed, økonomi, politik, lovgivning, retsvidenskab, lov og internationale relationer. 

(Web 9) 

 

”Islam er et bestemt livssyn, der danner grundlaget for organiseringen af bl.a. forholdet mellem 

manden og kvinden samt opfyldelsen af menneskets natur og instinkter på en måde, der skaber 

tryghed, sikkerhed og tilfredsstillelse for individet og samfundet, uden at det fører til opløsning og 

usikkerhed i samfundet samt forvirring, utryghed og anarki i de menneskelige forhold.” fra Hizb ut-

Tahrirs egen hjemmeside (Web 8) 

 

De islamiske love skal ifølge Hizb ut-Tahrir udelukkende iagttages i den rette sammenhæng i et 

islamisk samfund. Med andre ord ville en vurdering eller kritik af det islamiske retssystem ikke 

kunne finde sted med mindre en vurdering af hele systemet fortages.  
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”Den principielle juridiske forudsætning for indførelsen af de islamiske straffe er, at alle de andre 

islamiske behandlinger, love og systemer er implementeret samtidigt i alle livs- og 

samfundsaffærer…” fra Hizb ut-Tahrirs egen hjemmeside (Web 8) 

 

Islam, som udgør det ideologiske grundlag hos Hizb ut-Tahrir, kan og bør med andre ord iagttages 

som et holistisk system, der ikke kan opdeles efter vestlige uddifferentieringsprincipper, økonomi, 

politik, ret og lignende. Dette altomfattende system er udelukkende i stand til, at anskue verden ud 

fra én iagttagelsesposition, Allahs, ”der med sikkerhed ved, hvad der egner sig til Hans 

skabninger”, og derfor, ifølge Hizb ut-Tahrir, ikke kan anfægtes. (Web 10) 

 

3.2 HIZB UT-TAHRIRS REVOLUTIONÆRE POTENTIALE 

I dette afsnit søges det afprøvet, hvori det politiske parti Hizb ut-Tahrirs revolutionære potentiale 

vurderes at ligge. Formålet med afsnittet er ikke at beskrive samtlige områder, hvori et sådant 

potentiale kan påvises, men det vil derimod fokusere på de områder, der vurderes til at være 

afgørende for eksistensen af et revolutionspotentiale i Hizb ut-Tahrir i forhold til kapitalismen. 

 

3.2.1 Hizb ut-Tahrirs formål og metodebrug 

Det vurderes, at der i Hizb ut-Tahrirs formål og metode til at nå deres mål kan siges at ligge et 

revolutionære potentiale. Formålet med partiet er som nævnt at genindføre Khilafah-staten. Måden 

at indføre denne stat skal, som tidligere nævnt, ske i tre faser, sikring af partimæssig 

sammenslutning, indarbejdelse af partiets politikker og mål i mængden, for til sidst at være i stand 

til at kuppe kufr-kolonistaterne. (jf. afsnit 3.1.2) Hvorvidt Hizb ut-Tahrir har i sinde at benytte sig af 

vold for at nå deres mål, er ikke klart udtrykt i deres formåls- og metodebeskrivelser. Selvom 

magtanvendelse i form af hellig krig ikke står direkte nedskrevet i partiets selvbeskrivelse kan dets 

medlemmer ikke sige sig helt fri for at italesætte netop denne form for magtanvendelse. (Web 11) 

 

”As for Jihad...it is legal, in fact it is an obligation, it is the apex of Islamic ethics, as Almighty God 

says, "Keep in store for them whatever you are capable of, force and equipment with which you can 

frighten those who are enemies of God and enemies of yourselves...." udtaler Dr. Ariel Cohen for 

forskningsinstituttet ’The Heritage Foundation’ (Web 12) 

 

Netop det, at Hizb ut-Tahrir ikke kan sige sig fri for anvendelse af vold for at nå deres mål kan siges 

udgøre et revolutionært potentiale, da ingen revolution med henblik på indførelse af et nyt styre, 

ifølge Arendt, kan finde sted uden voldsanvendelse. (Arendt 1963: 20) Det, at Hizb ut-Tahrir må 
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siges at være i stand til at anvende voldsmetoder i form af, af kapitalismen vurderet, anti-

demokratiske handlinger, vidner om, at Hizb ut-Tahrir, ved at spille efter de af kapitalismen ikke-

accepterede politiske spilleregler, vil være i stand til, at forandre formen for, hvad der kan ses som 

accepteret voldsanvendelse. Denne forandring vil derfor kunne ses som en direkte udfordrer til det 

herskende styre og de værdier, der opretholder dets voldsmonopol (jf. afsnit 2.3.1.2)  

 

3.2.2 Mængden 

I følge den amerikanske tænketank, Heritage Foundation, opererer Hizb ut-Tahrir på nuværende 

tidspunkt i 30 lande rundt om i verden og udgøres af en kerne af op mod 10.000 medlemmer og 

tæller endnu flere støtter. Alene i Pakistan, Syrien, Tyrkiet, and Indonesien meldes der om 10.000 

aktive medlemmer. (Web 12) De 10.000 kernemedlemmer kan med Arendts ord beskrives som 

professionelle revolutionære. (Arendt 1963: 115) Disse hardcore medlemmer definerer partiets mål 

og midler, og har den fornemme opgave at indføre mængden i deres overbevisning, for foruden 

mængden ville partiet ikke kunne siges at have et iboende revolutionært potentiale. Det er netop 

mængden, der får partiet til at fungere som ”ét overnaturlig organ drevet af en overmenneskelig, 

uimodståelig almenvilje”. (Arendt 1963: 60) Et af succeskriterierne for Hizb ut-Tahrirs 

genoprettelse af Khilafah-staten er med andre ord et tilstrækkeligt antal støtter, der er parate til at 

bakke partiet op og kæmpe for det fælles mål, det eksisterendes kollaps og Khilafah-statens 

gendannelse. (Arendt 1963: 116) Netop evnen til at sikre en støttende mængde omkring partiet er en 

af Hizb ut-Tahrirs forcer. Med deres hårdtslående os/dem-retorik, der tager udgangspunkt i 

foreningen af alle muslimer uanset køn, nationalitet og lignende, og deres religiøse skræmme-

retorik, der forpligter enhver muslim til at støtte partiet, formår de, da de opererer i henhold til 

Koranen, at tale til ’nationalisten’ i enhver muslim. (Web 7+13) 

 

”Partiet slutter muslimske mænd og kvinder til sig som medlemmer, uanset om de er arabere eller 

ikke-arabere, hvide eller sorte, for det er et parti for alle muslimer, og det kalder alle muslimerne til 

at bære Islam og adoptere dens systemer, uanset deres nationaliteter, farver og madhahib 

(retsskoler), idet partiet anskuer dem alle ud fra Islams anskuelse.” fra Hizb ut-Tahrirs egen 

hjemmeside (Web 7) 

 

Netop Hizb ut-Tahrirs evne til at ’formatere tropperne’ kan med andre ord siges at udgøre et 

væsentligt revolutionært potentiale og partiet kan på denne baggrund siges at udgøre en irritation 

overfor det eksisterende, kapitalismen. 
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3.2.3 Kampen for frihed 

Ifølge Arendt er en revolution defineret som en kamp for frihed. Uden frihedsbegrebet ville en 

revolution ikke kunne siges at finde sted. (Arendt 1963: 35) Frihed for Hizb ut-Tahrir betyder 

genoprettelsen af Khilafah-staten. En stat hvor muslimer kan leve udelukkende på baggrund af 

Koranens skrifter med Islam som ideologi. Hizb ut-Tahrir mener, at muslimer i større eller mindre 

grad alle ligger under for vestlige styringsprincipper, og det er netop denne tendens partiet ønsker at 

frigøre sig fra. Med Vestens indtog i de muslimske lande har enhver muslim mistet sin frihed til at 

leve under den lovgivning, som deres religion foreskriver. Netop denne frihedsberøvelse kan ses 

som en stor drivkraft i Hizb ut-Tahrirs kamp for en Khilafah-stat. (Web 1) 

 

”Hizb ut-Tahrirs arbejde er at bære den islamiske da’wah for at ændre realiteten af det korrupte 

samfund og omdanne det til et islamisk samfund, hvilket sker igennem udskiftning af de eksisterende 

tanker i samfundet med islamiske tanker…” fra Hizb ut-Tahrirs egen hjemmeside (Web 7) 

 

Beskrevet med Arendts ord, ser Hizb ut-Tahrir det altså som en nødvendighed at afslutte Vestens 

koloni-æra med et nyt styre, og netop her kan endnu ét af partiets revolutionære potentialer påvises. 

(Arendt 1963: 35) 

 

3.3 KAPITALISMENS KRITIK AF HIZB UT-TAHRIR 

I ovenstående analyse af det politiske parti Hizb ut-Tahrir fremgår det, at partiet på basis af flere 

forskellige faktorer kan siges at udgøre et revolutionært potentiale. Grundet dette potentiale, er det 

pålagt den herskende ideologi at komme med et modsvar, for at kunne bevare sin status som 

herskende. Dette analyseafsnit har til formål at beskrive, hvorledes kapitalismen reagerer på og 

forsvarer sig mod Hizb ut-Tahrirs revolutionære potentiale med udgangspunkt i, hvad den, 

kapitalismen, gerne vil have, vi skal tro, ligger til grund for dette forsvar. 

 

3.3.1 Islam – et forældet og anti-demokratisk system  

Kapitalismens kritik af partiet Hizb ut-Tahrir samt dettes ideologiske grundlag, Islam, er massiv, og 

partiet beskrives ofte som værende terrordyrkende og anti-demokratisk.  

 

”Desværre er vi også i Danmark konfronteret med strømninger, personer og grupper af personer, 

som tager udemokratiske midler i anvendelse.” Thor Pedersen, Formand for Folketinget (Web 5) 
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Hizb ut-Tahrir anklages som nævnt ofte for terrorvirksomhed eller i hvert fald i at have terroristiske 

hensigter. Dette har betydet, at partiet gennem de seneste år har været underlagt undersøgelser, der 

havde til hensigt, at finde beviser på, at partiet har et ulovligt formål eller virker ved ulovlige 

midler. (Grøndal et al. 2003: 22) Disse undersøgelser har betydet, at partiet på nuværende tidspunkt 

er blevet forbudt i de fleste lande i mellemøsten samt i Tyskland. Dette kan iagttages som en sejr for 

kapitalismen inden for dets eget system. 

 

”Politiets Efterretningstjeneste, PET, oplyser, at tjenesten holder øje med Hizb ut-Tahrir og er 

bekymret over hvervningen af medlemmer, fordi der er en risiko for, at Hizb ut-Tahrir

 

 radikaliserer 

unge muslimer, så de siden kan blive voldelige jihadister.” (Web 14) 

Denne anklage om ulovlig virke dækker ikke alene over kapitalismens frygt for en revolution, i 

form af terror, men også over en irritation over de metoder og politiske ’spilleregler’, der er 

gældende i det islamiske system, men som ikke er accepteret af det kapitalistiske system. For at 

’blackliste’ disse (for Hizb ut-Tahrir nødvendige) revolutionære metoder, påberåber kapitalismen 

sig demokrati-begrebet, og beskriver Hizb ut-Tahrirs metode som anti-demokratiske. Ved at gøre 

krav på de demokratiske principper og kalde Hizb ut-Tahrir for anti-demokratisk formår 

kapitalismen, at skabe en stærk det gode/det onde-dikotomi, der uden kritisk stillingtagen til egen 

virke fremstiller kapitalismens metoder som det rigtige og Hizb ut-Tahrirs som det forkerte. Partiet 

fremstilles som et system baseret for forældede anti-demokratiske metoder, som ifølge Folketingets 

formand Thor Pedersen ”fører tilbage til den mørkeste middelalder”. (Web 5) Kritikken af Hizb ut-

Tahrir og partiets ideologiske grundlag, Islam, tager altså udgangspunkt i at Hizb ut-Tahrir i bund 

og grund fungerer ud fra anti-demokratiske principper og terroristiske metoder, og derfor bør 

kapitalismen som dens demokratiske modpol, bekæmpe denne ideologi for at sikre demokratiets 

overlevelse. 

 

Hvad angår brugen af demokrati-begrebet, kan det dog i henhold til Zizek argumenteres, at 

kapitalismen selv har mistet sine demokratiske værdier, der kun fungerer som en kunstig 

forestilling. (Web K) Grundet denne korrupte karakter, som repræsenterer demokratiske værdier i 

kapitalismen, er der ifølge Zizek ingen, der tager hverken demokrati eller retfærdighed seriøst, men 

det til trods deltager vi i en kunstig tro på dem, da vi går ud fra, at de virker på samfundsplan, til 

trods for denne mistillid. (Zizek 2009: 51) Altså fungerer denne kritik som en tom anklage. 

Kapitalismen gør krav på demokrati-begrebet, der egentlig er et tomt udtryk, da demokrati som 

begreb ifølge Zizek ikke kan siges at eksistere inden for kapitalismen, men til trods for dette 

benyttes det som argument for kritik, da vi stadig blindt tror på dets virke. 
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3.4 ALTERNATIVE ÅRSAGER TIL KAPITALISMENS KAMP MOD HIZB UT-

TAHRIR 

Den kritik, som kapitalismen retter mod Hizb ut-Tahrir, bliver af kapitalismen selv begrundet med, 

at partiet som nævnt bør anses som værende udemokratisk og terrordyrkende. Dette afsnit har til 

formål at fremanalysere, om dette argument udgør den egentlige årsag til Hizb ut-Tahrirs irritation 

af kapitalismen grundet en mistanke om, at andre forhold kunne ligge til grund for denne. 

 

3.4.1 Islamisk samfundssystem som alternativ 

Begrebet irritation kan i en Luhmaniansk optik medvirke til at beskrive kapitalismens årsager til 

kritik af det islamiske system. Det kapitalistiske system er grundet dets høje kompleksitet 

uddifferentieret i delsystemer som det retslige, det politiske, det religiøse og så videre. I mødet med 

det islamiske system oplever det kapitalistiske system en irritation, da det islamiske system ikke 

lader sig uddifferentiere, og derfor kan det kapitalistiske system ikke gennemskue det system, der 

udgør Hizb ut-Tahrirs samfundsgrundlag. Da det kapitalistiske system ikke er i stand til at iagttage 

et andet system på andre præmisser end dets eget, uddifferentierer det automatisk det islamiske 

system i de samme delsystemer, som det selv er kendetegnet ved. En kritik af for eksempel det 

islamiske retssystem vil derfor uundgåeligt tage udgangspunkt i den i det kapitalistiske system 

gældende ret  uret-dikotomi, for herved at kunne betvivle grænsen mellem ret  uret i det islamiske 

system. Dette til trods for at det islamiske system som nævnt bør iagttages som et holistisk system, 

der ikke kan opdeles i uddifferentierede subsystemer. Kapitalismen som system irriteres altså af 

Hizb ut-Tahrir, da partiets samfundssystemiske grundlag udgør en direkte modsætning til 

kapitalismens. 

 

Ved kapitalismens uddifferentiering af det islamiske system synliggøres endnu flere forskelle 

mellem de to systemer. Når kapitalismen for eksempel kritiserer det islamiske retssystem 

blotlægges en af givetvis flere paradokser, som det kapitalistiske uddifferentierede system er baseret 

på. Det islamiske retssystem er, vurderet som en helhed sammen med resten af systemet, baseret på, 

at loven er en del af alle aspekter af samfundet, og derfor både bør og vil blive overholdt. 

 

”Den principielle juridiske forudsætning for indførelsen af de islamiske straffe er, at alle de andre 

islamiske behandlinger, love og systemer er implementeret samtidigt i alle livs- og 

samfundsaffærer” (Web C) 
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Det retlige system i kapitalismen derimod baserer sig som nævnt på dikotomien ret  uret. Ifølge 

Luhmann kan den markerede side, ret, kun eksistere i kraft af den umarkerede, uret. (Andersen 

1999: 109) Med andre ord er det kapitalistiske retlige systems eksistensgrundlag overtrædelsen af 

loven, hvilket i den grad kan siges at udgøre et paradoks i forhold til rettens virke. 

 

Det islamiske samfundssystem, som Hizb ut-Tahrir baserer sit virke på, udgør med dets holistiske 

samfundssystem, altså ikke alene et alternativ til kapitalismens uddifferentierede system, det formår 

også med sin forskellighed at udstille de paradokser, der er indbygget i kapitalismen, og som gerne 

ret systemisk skulle holdes skjult. Kapitalismen som herskende styreform er naturligvis ikke 

interesseret i, at der hverken opstår et alternativ til dens virke i form af en direkte systemisk 

modsætning eller at denne modsætning med dens virke formår at udstille kapitalismens indbyggede 

paradokser. Derfor søges det fra kapitalismens side at underminere, hvis ikke udslette dette 

alternativ, i kampen for at beholde sin position som herskende samfundssystem.  

 

3.4.2 Hizb ut-Tahrir – kapitalismens spejlbillede? 

To af kapitalismens helt store kritikpunkter over for de principper som Hizb ut-Tahrir baserer sig på 

er partiets anvendelse af vold og den frihedsberøvelse, som den totale underkastelse, som et individ 

indvilliger sig i med sin tilslutning til partiet og de islamiske grundprincipper, medfører. 

Spørgsmålet er dog, om denne irritation, som disse to forhold udgør, ikke kan siges at skyldes, at 

der med disse blotlægges nogle forhold inden for det kapitalistiske system, som ikke ønskes 

blotlagt.  

 

Frihed i det islamiske system er netop friheden til at underkaste sig systemet, og dette lægges der i 

Hizb ut-Tahrirs grundprincipper ikke skjul på. Det kan dog argumenteres, at Hizb ut-Tahrir med 

denne nødvendige systemiske underkastelse sætter et spejl op for kapitalismen og hermed åbenlyst 

viser, at det kapitalistiske system er baseret på præcis samme form for underkastelse. Frihed i 

kapitalismen kan som nævnt (jf. afsnit 2.2.3.1) ses som en illusion. Subjekter kan i kapitalismen 

opfatte sig selv som frie individer til trods for, at deres valg er determineret af den symbolske orden, 

som de indtræder i ved fødslen. Også den voldsanvendelse, som Hizb ut-Tahrirs grundtekster 

lægger op til, kan siges at synliggøre et aspekt af kapitalismen, som ikke er ønskværdigt for det 

herskende styre. Kapitalismen har netop vundet sin plads som herskende ideologi ved anvendelse af 

vold, og formår i dag at forsvare denne position ligeledes ved brug af vold. Som nævnt gik Vesten 

ind i Irak, da Saddam-styrer begynde at udgøre en betydelig trussel mod kapitalismen. Derfor måtte 

dette alternativ til kapitalismen udslettes. At kapitalismen har vundet sin position og til stadighed 

forsvarer den ved brug af vold stemmer ikke umiddelbart overens med de demokratiske principper, 
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som systemet ønsker at blive karakteriseret ved. Derfor udgør partiet Hizb ut-Tahrir en irritation 

over for kapitalismen, da den kan siges at blotlægge disse tendenser og forsvarsmekanismer, der 

sikrer og legitimerer det herskende systems position. 

 

3.5 SAMMENFATNING – HIZB UT-TAHRIR 

Ud fra ovenstående case vurderes det, at det politiske parti Hizb ut-Tahrir udgør et revolutionært 

potentiale. Partiets virke får karakter af revolution, da de ikke kan frasige sig at ville anvende vold 

for at opnå deres mål, og at de verden over har formået at mobilisere en større mængde muslimer, 

der er villige til at støtte op om dette mål. Samtidig bør Hizb ut-Tahrirs revolution ses som en kamp 

for frihed. Med kapitalismens indtog i stadig flere arabiske land kan der siges at der gennem Hizb 

ut-Tahrir bliver dannet en revolution, der har frihed i form af Khilafah-staten for øje. Blandt andet 

på grund af disse forhold formår Hizb ut-Tahrir at udgøre et revolutionært potentiale. Kapitalismen 

reagerer som herskende system på dette potentiale med henblik på at bevare sin position. Grunden 

til denne reaktion med Hizb ut-Tahrir er ifølge kapitalismen selv, at Islam bør anses som forældet, 

anti-demokratisk samt terrordyrkende, og derfor er et kapitalismens pligt at bekæmpe denne 

ideologi for at sikre demokratiets overlevelse. Slutteligt i casen er alternative årsager til denne 

modstand fra kapitalismens side imidlertid blevet fremanalyseret, da det formodes, at der kan ligge 

andre forhold til grund for denne. En af årsagerne kunne være, at det islamiske system, som danner 

grundlag for Hizb ut-Tahrir, givet vis ville kunne erstatte det kapitalistiske, da det udgør et totalt 

samfundssystem. På denne måde udgør det islamiske system et alternativ til kapitalismen. Som 

alternativ står det islamiske system forholdsvis stærkt, da det med sin andethed formår at udpege 

nogle af de paradokser, der er indbygget i det funktionelt uddifferentierede kapitalistiske system. 

Når kapitalismen forsøger at kritisere det islamiske system forsøget det at få denne kritik ud ved at 

uddifferentiere det islamiske system i subsystemer, for så at pege på svagheder inden for disse. 

Dette kan ifølge Hizb ut-Tahrir dog ikke lade sig gøre, da det islamiske system ikke kan eller bør 

uddifferentieres men derimod skal ses som et holistisk system, hvor alle aspekter af samfundet er 

internt forbundet. Det islamiske system formår dog ikke alene at irritere kapitalismen på grund af 

dens forskellighed, men også på grund af de ligheder, der kan trækkes mellem de to systemer. At 

kapitalismen kritiserer Hizb ut-Tahrirs partiets anvendelse af vold samt den frihedsberøvelse, der er 

indbygget i systemet kan skyldes, at kapitalismen baserer sig på de selv samme principper, men den 

vil for alt i verden ikke have synliggjort dette. Derfor forsøger kapitalismen med sin kritik af Hizb 

ut-Tahrir at tage afstand til disse forhold og derved fastholde, at det kapitalistiske system ikke skal 

ses som baseret på vold og falsk frihed. 
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4 CASE 2: SKRALDEKULTUREN 
Gennem de seneste år er der i Danmark, så vel som i resten af verden, fremblomstret en såkaldt 

skraldekultur. Danskere, der grundet et veletableret social- og sundhedssystem ikke kan siges at 

sulte, gennemroder containere bag supermarkeder for at finde mad. Ifølge samfundsforsker 

Johannes Andersen fra Aalborg Universitet fungerer denne kultur som modkultur til 

forbrugerkulturen. (TV2 Nyhederne: Flere unge danskere spiser skrald) Det søges i denne case 

efterprøvet, om skraldekulturen kan siges at have et revolutionært potentiale over for kapitalismen 

som herskende system, samt hvorledes kapitalismen formår at reagere på dette potentiale. Samtidig 

søges skraldekulturen som fænomen undersøgt. 

 

4.1 SKRALDEKULTUREN SOM FÆNOMEN 

Opmærksomheden omkring skraldekulturen i den offentlige debat synes steget kraftigt inden for de 

senere år, og flere og flere supermarkeder begynder at tage stilling til skralderne. Størstedelen af 

supermarkederne, i hvert fald i Hovedstadsområdet, hvor antallet af skralder med al sandsynlighed 

er størst, er begyndt at aflåse deres skrald. Dette given en anledning til at tro, at skralderne udgør et 

problem eller trussel mod de danske supermarkeder og det system, de hører under. Dette afsnit 

søger at beskrive fænomenet omkring skraldekulturen og, grundet en mistanke herom, at teste de 

forhold, der kunne give skraldekulturen karakter af revolution.  

 

4.1.1 Fra vare til skrald 

Den del af et givent supermarkeds kasserede varer, der har interesse for skraldere, er varer, der er 

havnet i skraldespanden, enten fordi sidste salgsdate er overskredet, fordi emballagen på den ene 

eller anden måde er brudt, eller varer, der på grund af pladsmangel er kasseret for at gøre plads til et 

nyt parti varer af samme slags. Fra at være en vare på en salgshylde i supermarkedet ender disse 

varer i skraldespanden og er nu skrald. Skrald er i vores kultur kasseret materiale, og det er ikke 

meningen, at dette skal forbruges – det skal med andre ord forblive skrald. Denne grænse for, hvad 

der er ’rent’, varen, og hvad der er ’urent’, skrald, er ifølge antropologen, Mary Douglas, indlejret i 

vores kultur og i de tabuer, der skabes ud fra denne. Disse tabuer skabes i kulturen med henblik på 

at bevare den gældende konsensus om, hvordan verden er organiseret. Et samfund ville ifølge 

Douglas slet ikke kunne overleve, hvis medlemmerne af det ikke knyttede an til dets tabuer. 

(Douglas 1966: xi - xii) Disse tabuer er blandt andet med til opretholde grænsen mellem ’rent’ og 

’urent’, hvor rent betyder ’ordentligt’ og det ’urene’ er det, der ikke passer ind i et givent system. 

(Douglas 1966: xiv – xvii) Det ’urene’ er altså uorden. Douglas gør det dog klart, at der inden for et 

system eller en kultur ikke findes en absolut definition af, hvad der tæller som ’urent’, da denne 
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definition afhænger af subjektet, der ser, og samtidig er det afgørende for om en genstand bør 

betegnes som ’uren’ hvilken sammenhæng den indgår i. (Douglas 1966: 2+10) Denne iagttagelse 

kan i høj grad overføres på forholdet mellem en vare og skrald. En banan, der ligger i et 

supermarked er en vare med en værdi, men bæres den selv samme banan ud i skraldespanden bag 

supermarkedet, er den skrald og bør anses som værende uden for varekredsløbet. Det er altså 

systemet, den gængse holdning i en kultur, der giver skrald titel som skrald. (Baumann 2004: 22) 

Ifølge sociologen Zygmunt Bauman findes der ikke en naturlig grænse mellem vare og skrald, og 

derfor er det nødvendigt for systemet konstant at vedligeholde denne. Han betegner ligefrem 

skraldere som ’det mordernes helte’, da de fornyer og sætter fokus på grænsen mellem det 

accepterede og det frastødende. Skraldekulturen bevirker altså at grænsen mellem ’et brugbart 

produkt’ og skrald er lidt af en gråzone. (Bauman 2004: 28) 

 

4.1.2 Skraldekulturens ideologiske grundlag 

Ifølge historiker og skralder Tristram Stuart, så har forbrugerkulturen og den levemåde, den har 

medført, skabt en global fødevarekrise. Hvis ikke velstillede vestlige nationer kasserede så meget 

mad, ville ikke alene presset på klimaet lettes, men sult og fødevaremangel ville kunne undgås i 

store dele af verden. Ifølge hans beregninger ville samtlige af de cirka en milliard underernærede 

mennesker i verden kunne brødfødes for de 40 millioner tons fødevarer, der kasseres alene i USA 

hvert år. (Web 31) Denne ekstreme overproduktion af madvarer er netop, hvad skraldekulturen i 

nogen grad forsøger at fungere som et alternativ til. Skralderen nedsætter ved at leve af kasserede 

madvarer nødvendigheden af sine egne indkøb. Ved direkte at udnytte overproduktionen af 

madvarer fundet i en container reduceres deltagelsen i den konventionelle forbrugsøkonomi ifølge 

skralderne selv. (Web 17) Selvom det at skralde for de færreste udgør en økonomisk nødvendighed, 

spiller dette aspekt for nogle også en stor rolle. Ved at leve af madvarer fra containere nedsætter 

skralderen sit forbrug og sparer herved penge. På denne måde kan skralderen ifølge internetsiden 

for skraldere, gratismad.dk, slippe for at arbejde så meget. (Web 17) Netop aspektet med at spare 

penge vurderer Johannes Andersen til at udgøre en væsentlig faktor i kulturens opblomstring, da der 

med den igangværende finanskrise opstår nye økonomiske incitamenter for at skralde. (TV2 

Nyhederne: Flere unge danskere spiser skrald) 

 

Skraldning har været et kendt fænomen siden bondestenalderen og har, lige så længe det har 

eksisteret, været tabubelagt. (Web 17) Dette kan skyldes, at det at leve af andre folks skrald viser en 

tydelig opdeling mellem rig-fattig, og derfor er nedværdigende, samt at det vurderes som 

uhygiejnisk at samle madvarer op fra en container med henblik på at spise det. Ifølge 

gratismad.com har ”det meste skraldede mad ikke ligget i containeren særligt længe, derfor er de 
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forholdsregler man skal tage ikke meget anderledes end de forholdsregler man burde tage overfor 

mad i almindelighed”. (Web 17) Altså bør det at madvarerne har opholdt sig i en container ikke 

give anledning til at tabubelægge kulturen. Hertil ligger fokusset på forholdet mellem den der 

kasserer madvarerne og skralderen ikke i så høj grad på rig versus fattig men nok mere mellem 

forbrugerkulturen og dennes modkultur. På grund af dette skal de fleste skraldere, til trods for, at 

kulturen ikke er tilknyttet nogen bestemt politisk miljø, findes på den politiske venstrefløj, da det i 

høj grad er her, modstanden mod forbrugerkulturen kan findes.  

 

4.1.3 Skraldefænomenet og lovgivningen 

Det er ikke ulovligt at tage madvarer fra containere, da det, der er kasseret, ifølge dansk lovgivning 

ikke ejes af nogen. Derfor kan det at skralde ikke ses som en ulovlig handling, så længe den givne 

container er frit tilgængelig. Hvis skralderen derimod skal trænge ind på privat grund for at komme 

til skraldet – kravle over et hegn eller lignende – så kan det ses som værende i strid med loven. Det 

kan ligeledes føre til bortvisning fra området eller bødestraf, hvis skralderen skal brude en lås op 

eller efterlader et rod af affald. Reglen er altså, at hvis området er lovligt tilgængeligt for andre 

mennesker, så er det det også for skraldere.  

 

"Hvis stedet er offentligt tilgængeligt, så er der ikke et problem. Og kun hvis man virkelig laver 

ballade eller ødelægger ting, kan vi give en bøde - det er en helt anden sag. Når folk har smidt 

noget væk er det ikke deres ejendom længere, det gør vi ikke noget ved." (Amager Politi på 

gratismad.dk) 

 

På skraldehjemmesiden opfordres der derfor til, at de danske skraldere holder på deres ret til at 

skralde og ikke falder for trusler om straf og politianmeldelser. Samtidig gøres det klart, at hvis 

skraldet skulle befinde sig på privat grund, bør dette ikke sætte en stopper for kulturen. ”Derfor 

opfordrer vi skraldere i alle byer til at tale sammen, definere en god stil og finde en vej over, under 

eller direkte igennem forhindringerne.” (Web 17) Lovgivningen skal altså ikke sætte en stopper for 

skraldekulturens virke.  

 

4.2 SKRALDEKULTURENS REVOLUTIONÆRE POTENTIALE 

Formålet med dette underafsnit er, at belyse hvorvidt et revolutionært potentiale kan spores inden 

for skraldekulturen. Hvilke tendenser i kulturen kan være medvirkende til, at denne kan vurderes 

som alternativ til eller udgøre en trussel mod kapitalismen og dens ideologiske grundlag. 

 



 39 

4.2.1 Mængden 

Ifølge Nygaard er en revolution karakteriseret ved at være rodfæstet i sociale massebevægelser. 

Dette gør sig også gældende for skraldekulturen. Selvom der ikke så let kan sættes et bestemt antal 

på, hvor mange skraldere eller skralde-sympatisører der findes, meldes der om et stor og stadigt 

stigende antal. (TV2 Nyhederne: Flere unge danskere spiser skrald) Ønsket om at gøre op med det 

eksisterende overflodssamfund har altså skabt en modkultur til forbrugssamfundet, der som nævnt i 

høj grad finder sine tilhængere på den politiske venstrefløj. Netop det, at kulturen formår at 

konstituere sig selv som en kultur eller massebevægelse, er afgørende for dens evne til at kunne 

fungere som alternativ til kapitalismen. Massedeltagelse er ifølge Negri og Hardt konstituerende for 

en revolution, da mængden, produktivkraften, som nævnt fungerer som drivkraften i den herskende 

samfundsorden, Empire, og derfor kan denne til hver en tid vende sig mod Empire og overtage den. 

(Hardt & Negri 2004: 28 + Web 4) Hvis en revolution er funderet i mængden, kan den altså udgøre 

en egentlig trussel mod kapitalismen, og derfor kan skraldekulturen som modkultur være i stand til 

at omformer de gældende sociale ideer og forestillingsrammer. Netop på grund af mængden af 

tilhængere kan skraldekulturen siges at udgøre et revolutionært potentiale overfor kapitalismen. 

 

4.2.2 Frihed 

At skraldekulturens virke bunder i en vis form for kamp for frihed viser sig blandt andet i, at den 

kan siges at fungere som ’den lille mands kamp’ mod den herskende elite. Der er nærmest tale om 

et Robin Hood-koncept, hvor de riges overflod brødføder de fattige. Skraldning bør derfor ifølge 

skralderne selv ikke betragtes som ”noget smudsigt og hemmeligt – det er en heltegerning”. (Web 

17) I skraldekulturens kamp mod det kapitalistiske forbrugssamfund kæmper en række skraldere for 

at få lov til at leve deres liv uden at være tvunget til at indgå i overproduktionen af fødevarers 

opretholdelse. Samtidig kæmper skralderne for en mere bæredygtig verden, hvor klimaet og den 

tredje verdens hensyn er i højsædet. (Web 17)   

 

Først og fremmest oplever du konkret den ekstreme overproduktion, der er i vores samfund - du 

fisker den bogstaveligt talt op af containeren - og du er med til at skabe et alternativ der til: Vi 

skraldere udnytter den dejlige, forkastede mad i stedet for at støtte overproduktionen med vores 

penge. Det kan betragtes som bæredygtighed på allerfineste facon! (Web 17) 

 

På denne måde formår skraldekulturens revolution at ”appellerer til en stor gruppe mennesker, der 

opfatter det som værende fascinerende og endog moralsk ophøjet”, at kæmpe kampen for frihed 

mod kapitalismens forbrugssamfund og dets principper om, hvorledes udveksling af varer bør 

foregå. (Nygaard 2009: 114) Dette, kampen for frihed, giver ifølge Arendt skralde kulturen karakter 
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af revolution. Uden et indbygget frihedsbegreb ville en revolution ifølge hende slet ikke kunne 

finde sted. (Arendt 1963: 35)  

 

4.2.3 Vold 

Som nævnt kan en revolution ifølge Arendt ikke helt sige sig fri fra at befinde sig inden for voldens 

domæne. (Arendt 2006: 7-8) Dette kan også siges at gøre sig gældende for skraldekulturen. På 

hjemmesiden gratismad.com opfordres der direkte til, at skraldere finder ”en vej over, under eller 

direkte igennem forhindringerne”, for at modsætte sig supermarkedernes tendens til at spærre deres 

skrald inde. (Web 17) Hermed opfordres der til et egentligt lovbrud, da det ifølge dansk lovgivning 

ikke er tilladt at foretage ulovlig indtrængen, hvilket det at klatre over et hegn eller brude en låst 

container op må betegnes som. Hermed udfordrer skraldekulturen ifølge Nygaard altså den 

bestående stat og de værdier, hvorudfra den håndterer sit krav på voldsmonopol. (Nygaard 2009: 

114) Til trods for, at skraldekulturen er parat til at anvende vold i form af lovbrud, anses kulturen 

dog stadig som fascinerende og moralsk ophøjet for en stor gruppe mennesker – også ikke-

skraldere. At kulturen oplever opbakning fra medborgere, der ikke selv er aktive i kulturen, selvom 

den er parat til at anvende vold som sit middel, bør ses som en funktion netop af kulturens modspil 

til kapitalismens forbrugersamfund og medfølgende overproduktion. En overproduktion, der viser 

et tydeligt billede af de store forskelle der eksisterer mellem verdens rige og fattige. 

 

4.2.4 Bruddet med det eksisterende 

Det revolutionære potentiale, der er indbygget i skraldekulturen kan tillige sidestilles med 

Benjamins læsning af Marx’ billede af revolutionen som ’historiens lokomotiv’ (jf. afsnit 2.3.1.3). 

Den revolution, som skraldekulturen kan synes at udgøre, fungerer som en slags nødbremse for at 

forhindre den katastrofe, som overproduktion og forbrug i kapitalismen kan medføre, hvis den får 

lov til at fortsætte uden forhindringer. Dette, ønsket om at undgå katastrofen, får ifølge Trotsky 

masserne til at tvinge ”sig ind i det felt, hvor de kan beherske deres egen skæbne.” (Nygaard 2009: 

118-119) Det, at skraldekulturen kæmper mod kapitalismen med et ønske om en systemisk ændring 

for at undgå katastrofen, giver den karakter af revolution, da disse, som tidligere nævnt, altid vil 

medføre en eller anden form for forandring. Denne forandring kan ifølge Zizek vurderes som 

direkte nødvendig. Kapitalismen kan ikke fortætte sin nuværende kurs, uden det ender med 

katastrofe, så derfor vurderer han det vigtigt, at der skabes alternativer til for eksempel 

kapitalismens forbrugssamfund for at sikre samfundets opretholdelse. (Web1) Skralde kulturen kan 

altså ikke alene siges at udgøre et revolutionært potentiale, men måske ligefrem en nødvendig 

revolutionær tendens i kampen mod kapitalismens kurs. 
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4.3 KAPITALISMENS SKRALDEBESKYTTELSE 

Flere og flere supermarkeder har meldt sig ind i kampen mod skraldekulturen. Selvom årsagerne til, 

at skraldere ikke må gennemrode containerne for kasserede varer, er mange og forskellige fra 

supermarked til supermarked er midlet som oftest det samme – der bliver sat lås på containere og 

hegn bliver bygget for at holde uønskede skraldere ude. 

 

Hos Coop Danmark er der fra ledelsens side blevet udstykket ordrer til samtlige butikker om at 

aflåse containere og hegne dem inde. (Ekstra Bladet: Skraldemad på nettet) Informationsdirektør for 

Coop Danmark, Jens Juul Nielsen synes egentlig, at skralderne arbejder ud fra en sympatisk 

tankegang og understreger, at grunden til kædens skraldebeskyttelse skal findes i det 

skadedyrsproblem, som det rod af fødevarer, som skralderne efterlade, medfører. (Stiften: 

Supermarkeder: Skraldere er et problem) Irma, der er en del af Coop Danmark kommer med helt 

andre grunde til, at de vælger at låse deres containere af for at forhindre skraldere. ”Når vi har 

smidt varer ud, er det fordi, vi vurderer, at det ikke er forsvarligt længere. De kan blive sløje af det, 

så vi låser vores containere af, og prøver at forhindre det,” siger Jesper Larsen, distriktschef i Irma. 

(MetroXpress: ’Jeg lever af skrald’) Her er det altså hensynet til skralderne, der ligger til grund for 

de nye tiltag. Denne holdning støtter Coop Danmarks forbrugerpolitiske direktør, Mogens Werge, 

op om. Han pointerer, at de kasserede varer skal ses som skrald, og dermed er de også uegnet som 

menneskeføde. Kæden vil ifølge Werge ikke åbne deres containere, da det rent juridisk ville falde 

tilbage på Coop Danmark, hvis nogen skulle blive syge af at spise deres affald. (Samvirke: Coop: Vi 

vil ikke åbne vores containere) Holdningen, at varerne er dårlige eller gamle, og derfor kan udgøre 

en risiko for skraldere, har medført, at Coop Danmarks supermarkeder ligefrem jager skraldere væk 

fra deres affald. (Internetavisen jp.dk: Forarmede spiser affald) 

 

Dansk Supermarked deler dog ikke Coop Danmarks sympatiske holdning til skraldernes aktiviteter. 

Erik Eisenberg, Informationschef for Dansk Supermarked udtrykker kædes utilfredshed: ”Hvis vi 

møder dem, bliver de anmeldt for indbrud. De går ind på vores private ejendom for at tage noget i 

vores containere. Og vi sørger i videst muligst omfang at låse vores containere inde.” (Stiften: 

Supermarkeder: Skralderne er et problem)  Årsagen til Dansk Supermarkeds skraldebeskyttelse er 

lige som Coop Danmarks, at skrald er skrald, og derfor uegnet som menneskeføde. ”Det kan være 

fyldt med bakterier og udgøre en sundhedsrisiko.” (Stiften: Supermarkeder: Skralderne er et 

problem) Hertil gør Dansk Supermarked det klart, at kæden taber penge på de varer, der forlader 

deres supermarkeder på anden vis end gennem kassen. (Stiften: Supermarkeder: Skralderne er et 

problem) Netto, der hører under Dansk Supermarked, forsøger også at komme skralderne til livs 

ved at låse containerne og sætte hegn op, da de ifølge Brian Seemann, salgsdirektør i Netto, ikke 
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ønsker, ”at nogen skal blive syge af vores mad”. (Ekstra Bladet: Skraldemad på nettet) 

 

Foruden låse på containere og opsætning af hegn omkring containerområdet har supermarkeder 

taget andre midler i brug for at holde skraldere væk. Enkelte supermarkeder forsøger at gøre de 

kasserede varer uspiselige ved for eksempel at hælde klorin, opvaskemiddel eller lignende ud over 

slagteri- og bagerivarer. ”Vi er begyndt at hælde en spand vand med klorin hen over kødvarerne, så 

der helt sikkert ikke er nogle, der tager det. Vi vil ikke risikere, at det kommer en tilbage med en 

salmonellaforgiftning”, siger Claus Høegh fra supermarkedet Løvbjerg. (Internetavisen jp.dk: 

Forarmede spiser affald) 

 

Til trods for at de fleste supermarkedskæder overvejende bruger skraldernes velbefindende som 

argument for deres skraldebeskyttelse, så har de danske embedslæger, der arbejder med den danske 

befolknings sundhed, ingen planer om, hverken gribe ind eller rådgive på området. ”Jeg er ikke 

blevet konfronteret med, at det er et sundhedsproblem. Det er selvfølgelig sørgeligt, men vi er ikke 

blevet kontaktet af sundhedsmyndighederne, fordi folk bliver syge af at spise mad på den måde”, 

siger Anders Carlsen, ledende embedslæge for embedslægeinstitutionen i Århus amt. 

(Internetavisen jp.dk: Forarmede spiser affald)  

 

4.4 ALTERNATIVE ÅRSAGER TIL SKRALDEBESKYTTELSE I KAPITALISMEN 

I foregående afsnit synliggøres det, at kapitalismen i form af de danske supermarkeder irriteres af 

skraldekulturens revolutionære potentiale. De spærrer deres kasserede vare inde for at forhindre 

kulturens virke. Årsagen til denne skraldebeskyttelse er ifølge supermarkederne sundhedsmæssige 

og retslige, da det, hvis skralderne bliver syge efter at have spist et givent supermarkeds skrald, 

eftersigende ville kunne bruges mod det givne supermarkedet. Hertil bliver der også argumenteret 

for, at supermarkederne jo ikke har nogen indtjening på de varer, der ikke går ud gennem kassen. I 

dette afsnit søges det på baggrund af en mistanke herom fremanalyseret, hvilke andre forhold, der 

grundet kapitalismens systemiske opbygning, kunne ligge til grund for denne skraldebeskyttelse. 

 

4.4.1 Skraldekulturen som kapitalismens mod-ideologi 

Skraldekulturens ideologiske grundlag er dannet ud fra ønsket om at danne en modkultur til den 

nutidige forbrugerkultur. Da kapitalismens virke er dybt funderet i netop forbrugersamfundet kan 

den ikke tillade skraldekulturens eksistens. Når skraldere forbruger varer, der ellers var kasseret af 

kapitalismen, i form af supermarkederne, blotter de et faktum, som kapitalismen helst vil holde 

skjult eller om ikke andet i hvert fald helst så ikke blev italesat – at denne er baseret på en ideologi, 
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der har overproduktion som følge. Da kapitalismen derfor ikke ønsker at tage konfrontationen med 

skraldekulturen på et ideologisk plan, benytter den sig af hvad Luhmann kalder den retlige kode. 

Ved at tale i denne kode, der udelukkende kommunikerer over forskellen ret  uret, behøver 

kapitalismen ikke tage stilling til, hvad der rent ideologisk er ’det rigtige’, men kan ved at henvise 

til loven underminere skraldernes aktiviteter uden at gøre brug af ideologiske eller moralske 

argumenter. Da der i den retlige kode, som nævnt, kun kommunikeres henover dikotomien ret  

uret, formår kapitalismen at ulovliggøre skraldernes virke, da det er ulovligt at trænge ind på andres 

ejendom – og derfor også ulovligt at skralde. 

 

”Hvis vi møder dem, bliver de anmeldt for indbrud. De går ind på vores private ejendom for at tage 

noget i vores containere.” Dansk Supermarkeds informationschef Erik Eisenberg (Århus 

Stiftstidende: Supermarkeder: Skraldere er et problem) 

 

Ifølge Holger Højlund, lektor ved CBS, kan det være nødvendigt for et system, der kommunikerer i 

den retlige kode, at støtte sig til et eller flere af samfundets andre delområder med henblik på at 

understøtte sin praksis. (Højlund 2002: 16) Dette gør sig også gældende i supermarkedernes 

kommunikation om skralderne, da de gør brug af, hvad man kunne betegne som, ’den 

sundhedsmæssige kode’. 

 

’Tænk hvis nogen blev alvorligt syge. Det ville vi, uanset om vi kan hænges op på noget juridisk, se 

som vores ansvar.’ COOPs forbrugerpolitiske direktør, Mogens Werge (Samvirke: Coop: Vi vil ikke 

åbne vores containere)  

 

På denne måde formår supermarkederne at legitimere den retlige kode ud fra den sundhedsmæssige 

kode, der kommunikere henover forskellen ikke-sundhedsskadeligt  sundhedsskadeligt. Hvis folk 

spiser affald, kan de blive syge. Her markeres siden ’sundhedsskadeligt’, derfor bør det være 

ulovligt at skralde – for skraldernes egen skyld. Ved at tage dette ’hensyn’ til skralderne formår 

supermarkederne at hellige sig selv. De har smidt varerne ud, da disse ud fra deres kriterier ikke 

længere bør spises af mennesker, og derfor bør ingen benytte disse fødevarer, da de ser en 

sundhedsmæssig risiko ved det. 

 

Kapitalismen, repræsenteret ved de danske supermarkeder, formår altså at underminere 

skraldekulturens revolutionære potentiale ved uden stillingtagen til kulturens ideologiske 

argumenter at skjule deres egen ideologiske basis og udelukkende henvise til, hvad der ifølge loven 

er rigtigt og forkert. Samtidig skabes der gennem supermarkedernes kommunikation også en os  
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dem dikotomi. De danske supermarkeder formår at skabe en form for fjendebillede i skikkelse af 

skralderne. Medlemmerne af skraldekulturen agerer uden for området af, hvad der kan siges at være 

accepteret i det kapitalistiske samfund. Det, at de forbruger varer, der ellers er klassificeret som 

affald, gør, at de befinder sig på den negative side af, hvad der er et menneske værdigt.  

 

”…det [er] nedværdigende – mennesker i Danmark skal ikke spise skrald.”, Erik Eisenberg, 

informationschef i Dansk Supermarked (TV2: Flere unge danskere spiser skrald) 

 

Med udtalelser som denne sættes skraldere som befolkningsgruppe uden for systemet. Ved at sætte 

skralderne uden for systemet af, hvad der er acceptabelt for mennesker, behøver de danske 

supermarkeder ikke umiddelbar at tage hensyn til, hvad lovgivningen siger på området, for selvom 

det ikke er ulovligt at genbruge andre folks affald, så ulovliggøres handling ud fra moralske 

principper. Herved frarøves skralderne deres position som politiske individer gennem det, Agamben 

kalder moderne totalitarisme. (Agamben 2005: 2)  

 

4.4.2 Kapitalismens penge-vare-flow 

Efter 9/11-angrebene rådede den daværende amerikanske præsident, Præsident Bush, den 

amerikanske nation til leve deres liv, som de hidtil havde gjort og for Guds skyld blive ved med at 

forbruge. (Time: The Bush Speech: How to Rally a Nation) At den forbrugerisme, som vi er vidne 

til i samfundet i dag, udgør en af grundpillerne i kapitalismen, er med disse ord ikke til at tage fejl 

af. Uden konsumption formodes kapitalismen at til grunde. 

 

I de danske supermarkeders kommunikation om grundene til deres skraldebeskyttelse bliver der, 

som tidligere nævnt, i høj grad lagt vægt på skraldernes sundhed og moralen omkring skrald. Det 

kan dog ud fra kapitalismens grundprincip om konsumption argumenteres, at en alternativ grund til 

supermarkedernes skraldebeskyttelse kunne være, som Dansk Supermarkeds informationschef, Erik 

Eisenberg, udtaler, at de ”taber penge, hver gang varerne ikke forlader supermarkedet gennem 

kassen”. (Århus Stiftstidende: Supermarkeder: Skraldere er et problem) Det, at kasserede varer igen 

kommer i kredsløb uden at have passeret supermarkedernes kasser, betyder, at varekredsløbet, som 

Marx beskriver som V-P-V og som danner fundamentet i kapitalismen, bliver forstyrret. Varen går 

med skraldekulturens indblanden fra at være en vare uden brugsværdi for besidderen, 

supermarkedet,  til at være en ’non-vare’, skrald, for til sidst igen at blive en vare med brugsværdi 

for besidderen, skralderen. Ved at gøre dette blotlægges det P-V-P-kredsløb som kapitalismen og 

hermed også de enkelte supermarkeder er baseret på. Når varerne ikke længere kan bruges til at 

akkumulere en større pengebeholdning for besidderen, supermarkedet, mister denne sin bytteværdi. 
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Når skralderen tager en kasseret vare op af en container tillægges denne ny en brugsværdi, og 

herved synliggøres det, at brugsværdien ikke er det afgørende for kapitalisten, men derimod den 

merværdi, der ligger i varen. Skralderen skralder altså ikke kun en given vare, men skræller gennem 

sine aktiviteter de yderste lag af den ideologi, der omgiver kapitalismen, og viser, at kapitalismens 

hovedformål er en øgning af pengebeholdning frem for alt. Netop det, at nedlægge den facade, som 

den kapitalistiske ideologi har bygget op og vise dens sande ansigt, er Marx’ revolutionære mål. 

(Bjerg 2008: 117)  Med dette in mente må skraldekulturen i den grad kunne sige at irritere 

kapitalismen, der naturligvis ikke ønsker, at disse skjulte ideologiske strukturer blotlægges. 

 

4.4.3 Varernes tegnværdi bringes i fare 

Som nævnt i kapitel 2.2.2 generes der, når en vare træder ind i konsumptionssfæren en tegnværdi 

for denne vare uafhængigt af dens brugsværdi. En vares tegnværdi opstår, da varen for forbrugeren 

udgør en værdi, der går udover dens brugsværdi. I kraft af subjektets konsumption af varen tilegner 

det sig en social identitet. (Bjerg 2008: 115) Varerne i et givent supermarked har med andre ord alle 

en tegnværdi, der ikke nødvendigvis er direkte afhængig af dens kvalitet. En vares tegnværdi kan 

derimod være medieret af ting som forbrugeren gerne vil sættes i forbindelse med – et bestemt 

mærke, økologi, fair trade og lignende. Det kan derfor ikke udelukkes, at hvis en forbruger indkøbte 

varer udelukkende ud fra deres basale brugsværdi, så ville denne forbruge langt mindre, end hvad 

tilfældet er. Derfor indtager en vares tegnværdi en vigtig rolle i supermarkedernes forsøg på at 

skabe en form for identitetsskabende købemani for herigennem at kunne øge deres pengebeholdning 

gennem salg af en vare i P-V-P-kredsløbet mest muligt. 

 

Når en given vare kasseres, da den ikke længere har den ønskede bytteværdi for besidderen, 

supermarkedet, mister den ligeledes sin brugsværdi og tegnværdi. Den er nu ’bare’ affald. Når 

skralderen samler varen op af containeren igen, gives varen atter en brugsværdi. Det er udelukkende 

denne værdi, som skralderen er interesseret i. Derfor har varen altså nu en brugsværdi, men stadig 

ingen tegnværdi. Varen kan derfor siges at blive afmystificeret med dennes genindtræden i 

varekredsløbet. Når denne vare med skralderens konsumption af den igen sendes ud i 

konsumptionssfæren bringer den alle andre varer af samme arts tegnværdi i fare. Hvis man bare kan 

gå hen og samle den samme vare op fra en container bag ved supermarkedet, så har det ikke 

længere den samme effekt at købe den i selve supermarkedet – der er ikke længere noget særligt 

eller mystisk ved den. Samtidig kan det argumenteres, at hele systemet af tegnværdi bringes i fare 

gennem skraldekulturens aktiviteter. Kulturen viser meget klart, at det er en vares brugsværdi, der er 

det afgørende for varen. En banan for eksempel tjener sit formål som banan uanset, om den er købt 

som en dyr fair trade banan i Irma, eller den er samlet op i containeren bag supermarkedet. Da 
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supermarkederne, som en god repræsentant for kapitalismen, lukrerer på forbrugerens ønske om at 

opnå en given social identitet i kraft af en vares tegnværdi, er det tydeligt at skraldekulturen, der 

gennem dens aktiviteter bringer dette system i fare, irriterer kapitalismen. Netop denne kraftige 

irritation af det herskende system kunne være årsagsgivende til supermarkedernes 

skraldebeskyttelse i kapitalismen. 

 

4.5 SAMMENFATNING - SKRALDEKULTUREN 

Ud fra denne case vurderes det, at skraldekulturen som samfundsfænomen kan siges at udgøre et 

revolutionært potentiale. Dette begrundes blandt andet med, at kulturen er funderet i en social 

massebevægelse. Skralderne i Danmark bliver flere og flere, og der opleves ligeledes en vis støtte 

omkring kulturen i samfundet grundet ønsket om at gøre op med det eksisterende 

overflodssamfund. Netop det, at skralderne kæmper mod systemet og den herskende elite giver 

ligeledes skraldekulturen karakter af revolution. Skraldekulturen opfordrer altså til et brud med det 

eksisterende, da de, med deres aktiviteter, søger at kunne beherske deres egen skæbne ved at ændre 

på kapitalismens kurs. Hertil er skralderne villige til at gå i mod lovgivningen i deres kamp for 

frihed. De er med andre ord villige vil at anvende en vis grad af vold, hvilket ifølge Arendt er 

vigtigt for, at kulturen kan konstituere sig som en egentlig revolution. Kapitalismen, i skikkelse af 

de danske supermarkeder, ønsker at forhindre skraldernes aktiviteter, og er derfor begyndt at aflåse 

deres skrald. Grunden til denne skraldebeskyttelse er ifølge supermarkederne selv, at det ikke alene 

er ulovligt, men også nedværdigende for mennesker at samle skrald. Også det sundhedsmæssige 

aspekt spiller ind, da supermarkederne vurderer, at skralderne med stor sandsynlighed bliver syge af 

at spise de kasserede varer, hvilket rent juridisk vil kunne falde tilbage på supermarkederne selv. 

Med en mistanke om, at grundene til denne skraldebeskyttelse kunne ligge et helt andet sted, 

vurderes det, at grunden til at skraldekulturen irriterer det herskende system, kapitalismen, er, at den 

ideologi, der ligger bag kulturen, kan ses som mod-ideologi til den nutidige forbrugerkultur, som 

kapitalismen baserer sig på. Da kapitalismen ikke ønsker, at denne mod-ideologi skal afsløre, at det 

nuværende system baserer sig på en forbrugerkultur, der har overproduktion til følge, undlader den 

at forsvarer sig med skraldekulturen ved brug af ideologiske argumenter. I stedet for kommunikere 

systemet i en retlig kode, for at ulovliggøre skraldernes aktiviteter. På denne måde forsøger 

supermarkederne at skabe et fjendebillede af skralderne, der ifølge dem ikke alene udfører ulovlige 

handlinger, men også befinder sig uden for normen af, hvad der er accepteret i det kapitalistiske 

samfund. Ved at stille skralderne som befolkningsgruppe uden for systemet frarøves de samtidig 

også deres position som politiske individer. En anden vurderet grund til denne skraldebeskyttelse er, 

at skralderne ved at bringe kasserede varer ind i varekredsløbet forstyrrer den forbrugssfære, som 

kapitalismen, og derfor også de danske supermarkeder, baserer deres virke på. Skralderen viser, at 
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den vare, kapitalisten kasserede, stadig har en brugsværdi. Hermed synliggøres det, at brugsværdien 

ikke har den store betydning for kapitalisten, men at det udelukkende er varens evne til at 

akkumulere merværdi for ham, der har betydning. Dette faktum er kapitalismen ikke interesseret i at 

få frem i lyset, og derfor kan skraldekulturen siges at irritere ideologien. Et andet forhold ved 

skraldekulturen, der kan siges at irritere kapitalismen, er, at kulturen synliggør, at kapitalismen 

lukrerer på den tegnværdi, der er med til at give forbrugeren en social identitet. Når skralderen 

forbruger en kasseret vare, gør han det udelukkende på basis af dennes brugsværdi, og herved 

afmonteres varen for den mystik den i kraft af sin tegnværdi hidtil var omgivet af. Dette bringer 

hele systemet af tegnværdi, og hermed kapitalismens evne til at generere merværdi, i fare. Disse 

forhold medføre, at kapitalismen ønsker at sætte en stopper for skraldekulturens virke for at bevare 

sin position som herskende ideologi.  
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5 CASE 3: PROSTITUTION 
I Sverige er det i dag forbudt at købe sex, og ifølge den offentlige debat i Danmark ville mange 

ønske, at dette også galt for Danmark. Prostitution bliver ofte betegnet som udnyttelse af kvinder og 

bliver i denne sammenhæng ofte kædet sammen med ’human trafficking’. Den danske lovgivning er 

langt fra klar på området, hvilket kunne tyde på, at prostitution er et ømtåleligt politisk emne. 

Denne case vil med udgangspunkt i en mistanke om, at den prostituerede kan sige at udgøre et 

revolutionært potentiale over for kapitalismen, efterprøve, hvad det er ved den prostituerede, der 

irriterer det herskende system. Det vil ligeledes blive vurderet, hvorledes kapitalismen formår at 

forsvare sin position som herskende system over for den prostituerede som revolutionært potentiale. 

Når der i opgaven vil blive arbejdet med den prostituerede, menes der her kvinden/manden, der selv 

kan siges at have valgt prostitution som sit erhverv, altså ikke prostituerede, der tvinges ind i 

branchen af bagmænd eller lignende, da der ikke kan herske nogen tvivl om, at der her er tale om en 

lovovertrædelse, hvor den prostituerede udnyttes. 

 

5.1 PROSTITUTION SOM SAMFUNDSFÆNOMEN 

Begrebet prostitution må siges at befinde sig i et gråzoneområde, hvilket kan skyldes at definitionen 

af begrebet altid vil være påvirket af det aktuelle samfund og den historiske periode. (Web 18) 

Oprindeligt blev begrebet brugt i det gamle Grækenland om det, at overskride grænsen mellem det 

private og det offentlige. Begrebet blev i europæisk historie brugt om kvinder, der ”samarbejder 

med mænd de ikke har slægtsforbindelser med”. (Web 19) I dag bliver begrebet næsten 

udelukkende brugt om en handel, der foregår mellem minimum to parter, ”der under 

markedsmæssige betingelser henholdsvis køber eller sælger fysisk adgang til en krop eller til andre 

seksuelle handlinger”. (Web 18) Gennem Europas historie har fokusset for fænomenet 

hovedsageligt ligget på den ene part af denne handel, nemlig den prostituerede, der har været 

genstand for formel såvel som uformel social kontrol. (Web 18) I begyndelsen af 1900-tallet blev 

der i den grad set ned på de prostituerede som syndige skøger, der lokkede borgerskabets mænd i 

moralsk fordærv. Siden da har debatten skiftet fokuspunkt. Gennem 1970’ernes kvindekampe 

ændredes dette til den ”feministiske tænkning, der har domineret den skandinaviske debat, 

forskning og politik på området” lige siden. (Weekendavisen: Darwin og prostitutionen & 

Berlingske Tidende: Penge prostitution og…) Det er altså nu den mandlige kønsdrift, der vurderes 

som afgørende for prostitutionens eksistens. Dette til trods for, at flere undersøgelser argumenterer 

for, at ”ingen af de to sammenvirkende aktører på den konkrete prostitutionsscene entydigt kan 

fremhæves som mere ’offer’ end den anden”. (Weekendavisen: Darwin og prostitutionen & 

Berlingske Tidende: Penge prostitution og…) 
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Ifølge kultursociologen og idéhistorikeren Henning Bech skyldes denne overvejende negative 

indstilling til prostitution, der kan spores i vores samfund, ”en skræk for kroppens, sanselighedens, 

rummenes nydelser. Det er som om, der altid er et eller andet galt med seksualiteten”. 

(Weekendavisen: Hvad er problemet?) I det moderne samfund skal alt, herunder også seksualiteten 

og erotikken, foregå i såkaldte kommunikative fornuftige handlingsbaner for at komme frygten for 

kroppens muligheder, og frygten for at blive objektiveret til livs. Denne frygt har efterhånden 

udviklet sig til en form for moralisme på området. (Weekendavisen: Hvad er problemet?) 

Moralismen har medført en hetz med unuancerede og fordømmende syn på erhvervet imod den 

prostituerede. I en undersøgelse foretaget af sexologen Vivi Hollænder baseret på udtalelser fra 

kvinder, der er enten hel- eller deltidsbeskæftigede i branchen, viser, at det ikke er arbejdet som 

prostitueret, der gør hverdagen vanskelig for kvinderne, men derimod samfundets holdning og 

reaktion på deres arbejde. Prostituerede kvinder nedværdiges som individer, når samfundets 

indstilling til dem er, at de har en falsk bevidsthed, så de ikke selv ved, hvad der er bedst for dem til 

trods for, at det arbejde der udføres i branchen oftest udføres af ”voksne, selvstændige mennesker, 

der frivilligt og bevidst” har valgt denne levevej. (Politiken: Køb og salg af sex – hvorfor ikke?) 

Denne samfundsmoral, som de prostituerede kvinder udsættes for hver dag medvirker til, at et 

flertal, der arbejder inden for erhvervet, må leve et dobbelt liv baseret på løgne og fortielser, hvis de 

vil bevare deres sociale anseelse. (Politiken: Køb og salg af sex – hvorfor ikke?) 

 

’Ved kriminalisering af vores kunder, kriminaliserer de også prostituerede og forøger det åg af 

stigmatisering, som er det hårdeste ved prostitution.’ (Susanne, sexarbejder, Taletid til 

sexarbejderne i Tidens Kvinder) 

 

Generelt anser de prostituerede ikke dem selv sig for ofrer, men derimod som stærke, handlekraftige 

kvinder, der i interaktionen med kunden står med magten. Det er udelukkende uden for faget, at 

denne indstilling til arbejdet bliver betragtet som selvbedrag. De fleste af kvinderne følere sig ikke 

tvunget ind i branchen, men har valgt at arbejde med sex, da det er det, de har lyst til. (Tidens 

Kvinder: Taletid til Sexarbejderne) 

 
5.1.1 Prostitution og lovgivningen 

Selvom man i Danmark siden 1975 i praksis ikke betragtede prostitution som værende ulovligt, så 

var det først med afkriminaliseringen af prostitution i 1999, at det i lovteksten blev medtaget, at 

prostituerede ikke bør anses som kriminelle. Folketingets beslutning slog fast, at prostitution i 

Danmark bør ses som ”udtryk for og årsag til sociale problemer, der bedst løses i det socialpolitiske 
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regi”. (Web 21) Det er ifølge dansk lovgivning ikke ulovligt at være prostitueret i Danmark. De 

indtægter en kvinde eller mand tjener gennem prostitutions må godt fungere som dennes 

hovedindtægtskilde, hvis vedkommende er registret og betaler skat. Overstiger indtjeningen 50.000 

kroner, skal der ligeledes betales moms af denne. Til trods for denne udvikling skal det dog gøres 

klart, at prostitution som erhverv med afkriminaliseringen ikke blev legaliseret, da 

afkriminaliseringen af erhvervet ikke ændrede ved de prostitueredes retsstilling i øvrigt. I lovteksten 

står det skrevet, at ”afkriminaliseringen af de prostituerede ikke indebærer, at prostitution i øvrigt 

anses som et lovligt erhverv”. (Web 21) Den danske lovgivning på prostitutionsområdet er med 

andre ord lidt paradoksal. Prostitution som erhverv er ikke lovligt, men det er ikke ulovligt at 

prostituere sig. Som selvstændigt erhvervsdrivende er prostituerede berettigede til sygedagpenge, 

men da prostitution ikke anses som værende et legalt erhverv, kan prostituerede ikke blive optaget i 

en A-kasse og afskæres dermed for de medfølgende rettigheder. (Web 21) 

 

Med afkriminaliseringen af prostitution i 1999 blev der yderligere nedskrevet i Straffeloven, at det 

selvom det ikke er ulovligt at købe sex hos en prostitueret, ikke er lovligt, hvis vedkommende ikke 

er fyldt 18 år. Dette kan straffes med bøde eller fængsling indtil 2 år. Samtidig er rufferi og 

bordeldrift strafbart, ligesom det under visse omstændigheder kan være strafbart at forlede en 

person til prostitution. (Web 21) Det, at den prostitueredes rettigheder befinder sig i en form for 

retslig gråzone, har bevirket, at erhvervet tit er oppe i den offentlige debat, hvilket vidner om, at den 

prostituerede indtager en særlig position i det kapitalistiske samfund. 

 

5.2 DET REVOLUTIONÆRE POTENTIALE VED DEN PROSTITUEREDE 

Formålet med dette underafsnit er at belyse, hvor der hos den prostituerede kan siges at ligge et 

revolutionært potentiale. Det søges altså afklaret, hvilke aspekter, der hos den prostituerede, 

bevirker, at det kapitalistiske system ikke umiddelbart kan skille sig af med den irritation, som den 

prostituerede udgør. 

 

5.2.1 Mængden 

En revolution er ifølge Nygaard rodfæstet i sociale massebevægelser, hvilket også gøre sig 

gældende for den prostituerede. De danske prostituerede har samlet sig i interesseorganisationer 

som Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO), hvilket bevirker, at de prostituerede fremstår som 

en synlig gruppe. Samtidig finder de prostituerede sympati og støtte i befolkningen. Blandt andre 

støtter flere politikere og kendte offentligt de prostitueredes kamp for rettigheder. (Web 26) Det, at 

de prostituerede formår at konstituere sig som en del af det kapitalistiske samfund, er afgørende for 
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deres evne til at kunne udgøre et revolutionært potentiale overfor kapitalismen. Det helt afgørende 

revolutionære potentiale for den prostituerede i forbindelse med mængden er dog muligheden for at 

blive optaget i fagforening. Hvis de prostituerede bliver en del af en fagforening, er de med ét en del 

af en endnu større mængde, nemlig arbejderne. Med en formodning om, at det samfund vi lever i 

dag, til trods for magthavernes modstand herimod, er et klasseopdelt samfund, må det kunne 

antages, at de prostitueredes kamp mod systemet med deres indtog i fagforening kunne ophøjes til 

arbejdernes kamp mod systemet. Det ville derfor ikke kunne udelukkes, at en revolution blev 

aktuel, da massedeltagelsen som tidligere nævnt ifølge Negri og Hardt er altafgørende for en 

revolution. Produktivkraften, i form af mængden, fungerer som drivkraften i den herskende 

samfundsorden, Empire, og derfor kan denne til hver en tid vende sig mod Empire og overtage den. 

(Hardt & Negri 2004: 28 + Web 4) En revolution bør med andre ord være funderet i mængden, hvis 

den skal lykkes i kampen mod det herskende system, kapitalismen.  

Det betyder, at de prostituerede besidder et stort revolutionært potentiale i kraft af, at de på 

nuværende tidspunkt synliggør sig ved at danne interesseorganisationer, der sammen med 

sympatisører i samfundet kan kæmpe de prostitueredes kamp for at komme i fagforening. Det, at de 

prostituerede har mulighed for at blive optaget i fagforening, kan vel nok siges at udgøre et af de 

helt store revolutionære potentialer hos de prostituerede. Med indtrædelse i fagforening træder den 

prostituerede som nævnt ind i en endnu større og for samfundet konstituerende mængde, mængden 

af arbejdere, hvilket giver den prostituerede revolutionær karakter. 

 

5.2.2 Kampen for retten til frihed 

Som tidligere nævnt betegner Arendt revolution som kampen for frihed, og uden denne kamp ville 

en revolution ifølge hende ikke kunne finde sted. (Arendt 1963: 35) Den prostitueredes kamp for 

retten til at arbejde inden for erhvervet kan derfor siges at udgøre et revolutionært potentiale. Den 

prostituerede kæmper ikke alene for at få godkendt sit erhverv i samfundet på lige fod med alle 

andre erhverv, men også for retten til frihed til at kunne gøre med sin krop, som hun ønsker.  

 

”Prostitution skal anerkendes som et fag med samme rettigheder som alle andre fag på 

arbejdsmarkedet,” Sus, sexarbejder. (Jyllands-Posten: Salg af sex er et fag som andre) 

 

Begge aspekter i kampen for den prostitueredes kamp for frihed indebærer ligeledes en kamp for 

ligestilling – for retten til de samme privilegier som alle andre borgere i samfundet nyder. Det, at 

kæmpe for sin egen frihed og ligestilling med resten af samfundet, bør ses som et stærkt incitament 

for et ønske om revolution – og en grund til ikke at opgive kampen. Blandt andet derfor kan den 

prostituerede udgøre et stærkt revolutionært potentiale over for kapitalismen. 
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5.3 KAPITALISMENS KAMP MOD DEN PROSTITUTEREDE 

I 2003 fremsatte den danske regering en handlingsplan for iværksættere med henblik på at få 

Danmark til at ligge i ”den europæiske elite på iværksætterområdet i 2010”. (Web 22) 

Handlingsplanen indeholder en række initiativer, der skal være med til at styrke danske 

iværksætteres forhold. Til trods for ambitioner om at styrke danske iværksættere bliver de 

prostituerede som selvstændige erhvervsdrivende ikke accepteret som en gruppe, der gavner det 

danske samfund og den danske økonomi. De bliver tværtimod opfattet som et socialt problem, der 

med regeringens handlingsplan for de svageste grupper, ’Det fælles ansvar’, fra 2002 skal hjælpes 

til ”at træffe nogle valg, som kan give dem et bedre liv”. (Web 21) De prostituerede skal altså 

”tilbage” på arbejdsmarkedet eller i uddannelse, dette til trods for, at langt de fleste prostituerede, 

som tidligere nævnt, ikke ønsker at komme ud af erhvervet, men blot ønsker at dette bliver socialt 

accepteret. Dette afsnit søger, at belyse de områder og årsager, som kapitalismen anvender i kampen 

mod de prostituerede og ligeledes kampen for at bevare den position som herskende system, som 

kapitalismen har. 

 

5.3.1 Kønsroller 

Prostitution bliver ofte betegnet som kønshandel, for netop at lægge vægt på det skæve kønsforhold, 

der i overvejende grad præger branchen – den prostituerede som kvinde og kunden som mand. 

Uligheden i dette forhold betegnes ofte som mænds privilegerede adgang til kvinden. En af 

grundene til at dette forhold anses som uligt er de myter, der præger opfattelsen af kvinder og 

mænds seksualitet. (Web 18) Kvindens seksualitet bliver generet opfattet som værende ”uskyldsren, 

blid og altid kærlighedsfuld”, mens mandens seksualitet oftest anses som værende ”på randen af en 

forbrydelse”. (Web 20) 

 

Hvis man skal tro den franske filosof Michel Foucault, så bør mænd, ligesom kvinder, være i stand 

til at styre deres seksualitet. (Web 19) Historisk set er seksualiteten ifølge Foucault blevet skabt 

gennem historiske og kulturelle forhold. Han argumenterer for, at det moderne menneske på grund 

af den stigmatisering af seksualiteten, der finder sted, opfatter sig selv som et subjekt for en 

seksualitet. Det enkelte mennesker bliver med andre ord underlagt en bestemt måde at forholde sig 

til seksualitet på. Den seksuelle identitet er blevet en offentlig konstruktion, der ikke længere ikke 

er underlagt det enkelte individ, tværtimod. Tillige fungerer den i det offentlige rum som 

sammenligning af det normative. (Web 32) Med Foucault kan det altså siges, at de kønsroller, der 

måtte eksisterer i prostitutionsbranchen må være konstrueret socialt og kulturelt i samfundet, og 

derfor ikke kan siges, at blive skabt af det erhverv den prostituerede udfører. 
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Hertil kan det også argumenteres, at det, at kvinden har mulighed for, og lov til at prostituere sig 

selv, kan ses som en funktion af netop ligestilling. Op gennem 60’erne og 70’erne tilkæmpede 

kvinderne sig retten til at komme på arbejdsmarkedet for derved at tjene deres egne penge, samt 

seksuel frigørelse. Cirka en tredjedel af alle kvinder i Danmark nyder godt at denne udvikling, da de 

som singler tjener deres egne penge og forbeholder sig retten til at have skiftende seksualpartnere. 

At nogle kvinder så udnyttet disse rettigheder til at tjene penge gennem det, at have skiftende 

(betalende) seksualpartnere kan vel kun siges at være at udnytte den frihed fuldt ud, som de har 

vundet gennem ligestillingen. (Weekendavisen: Sex-arbejdere trives fint) Dette aspekt 

sammenkædet med, at danske prostituerede generelt ser dem selv som stærke, handlekraftige 

kvinder, der i interaktionen med kunden står med magten (jf. afsnit 5.1) giver et billede af, at 

argumentet om ligestilling blandt kvinder og mænd ikke kan være årsagsgivende til en 

ulovliggørelse af erhvervet. 

 

5.3.2 Sundhed 

At der i det kapitalistiske samfund lægges stor vægt på befolkningens sundhed er ikke noget unikt 

for prostitutionserhvervet. Ifølge Foucaults teorier om biopolitik administrerer kapital- og 

statsmagten i kontrolsamfundet i stadig større grad individets livssfære. For at fremme 

levedygtighed og produktion er den liberale regering yderst optaget af netop befolkningens værdier 

og sundhed. (Foucault 2003: 243-244) Derfor fungerer hensynet til de prostitueredes sundhed som 

et argument for at forbyde handlen med sex.  

 

Ifølge Hollænder er der i den danske debat om prostitution bred enighed om, at kvinder når de 

sælger deres krop tager både fysisk og psykisk skade. Psykisk fordi det, at lade andre mennesker, 

kunder, overskride ens intimsfære gentagne gange hver dag, medfører, at den prostituerede må 

lukke af for følelsesmæssige indtryk. Dette skulle eftersigende kunne føre til skader på sjælen. Det 

er heller ikke helt usandt, at det, gentagne gange at være tvunget til at overskride sin ydeevne, kan 

være årsag til skader både psykisk og fysisk, men det er ikke noget, der er specielt for prostituerede. 

I de fleste traditionelle kvindejobs inden for pleje- og omsorgssektoren, konstateres der jævnligt 

tilfælde af ”kronisk træthedssyndrom, udbrændthed og andre stressrelaterede sygdomme”. 

(Politiken: Køb og salg af sex – hvorfor ikke?) Det, at prostitutionsfaget ikke er farligere end så 

mange andre fag støttes også op af en rapport udgivet af Servicestyrelsen i år. Rapporten 

”sammenfatter alt, hvad vi ved om sundhed, helbred og risici ved arbejdet på bordel (det vil sige for 

majoriteten af sexarbejderne)”. (Weekendavisen: Sex-arbejdere trives fint) Rapporten konkluderer 

netop, at erhvervet ikke vurderes farligere end så mange andre former for erhverv, og den afkræfter 

derfor de anklager om det modsatte, der har domineret den danske debat om prostitution. Rapporten 
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erkender dog, at faget er præget af en hel del problemer, men disse problemer er ikke opstået 

gennem erhvervet som sådan, men er ”sociale problemer, der bliver trukket ind i faget”, dette mere 

end noget andet på grund af de fordomme erhvervet er omgivet af. (Weekendavisen: Sex-arbejdere 

trives fint) Rapporten lægger altså op til en ændring af debatten ved at underminere, at kampen mod 

prostitution ikke bør foregå med sundhed som argument. 

 

5.4 ALTERNATIVE ÅRSAGER TIL KAPITALISMENS KAMP MOD DEN 

PROSTITUEREDE 

I forlængelse af afsnit 5.3, der søger at belyse, hvilke problemstillinger kapitalismen selv ligger til 

grund for dens kamp mod prostitution som erhverv, vil alternative årsager til kapitalismens 

beskyttelse af sin egen position blive vurderet i dette afsnit. Dette gøres med udgangspunkt i en 

mistanke om, at andre forhold må ligge til grund for denne beskyttelse, da de af kapitalismen selv 

fremsagte forhold ikke vurderes til være årsagsgivende til et ønske om at eliminere faget. Derfor vil 

dette afsnit følgelig søge at fremanalysere karaktertræk hos den prostituerede, der kan irritere det 

kapitalistiske system, så systemet er nødsaget til af forsvare sin position som herskende system. 

 

5.4.1 Arbejderen - en prostitueret?  

De kvinder, der arbejder i prostitutions faget, vil gerne have titlerne ’prostitueret’ og 

prostitutionskunde’, som ofte anvendes i systemet, ændret til henholdsvis ’sexarbejder’ og 

’sexkunde’. På denne måde bliver sexhandlen i kommunikationen mere legal og kan betragtes som 

et erhverv ligesom alle andre erhverv. Til trods for dette ønske bliver både arbejder og kunde 

fastholdt under de eksisterende termer, når de forhold gældende for faget diskuteres inden for det 

kapitalistiske system. Dette underafsnit vil med udgangspunkt i Marx’ teorier om arbejderen 

undersøge, hvorfor det for det kapitalistiske system kan være ønskværdigt at bibeholde termerne 

’prostitueret’ og ’prostitutionskunde’, da dette forhold mistænkes for at være årsagsgivende til 

kapitalismens modstand mod den prostituerede. 

 

Det, at en kvinde prostituerer sig, sælger sin krop, kan siges, at være en tingsliggørelse af 

kvindekroppen – det gør kvinden til en simpelt vare. Prostitution kan altså ses som en ”vare- og 

tingsliggørelse af en andens krop, en udbytning”. (CVA: Sex er mit job –porno som arbejde) Denne 

udbytning kan kun finde sted, hvis varebesidder er i besiddelse af en for denne person vare med 

bytteværdi, og formår at sælge denne vare til en aftager, for hvem varen har brugsværdi. Sex bliver 

med andre ord til en vare, idet den prostituerede er villig til at sælge det, og køber ser nytteværdien i 

varen, og derfor vil betale penge for den. Dette forløb kan, hvis ikke sidestilles, så i hvert fald 
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sammenlignes med den almene formel for lønarbejde. Grundet pengenes magt i det kapitalistiske 

samfundet er ”den kapitalløse tvunget til at sælge sin arbejdskraft på arbejdsmarkedet”. (CVA: Sex 

er mit job –porno som arbejde) For, som Marx også formulerer det, så er al lønarbejde en form for 

prostitution. (Web 23) Hvis arbejderen ikke prostituerer sin krop i forbindelse med sit arbejde, så 

prostituerer han sin hjerne til formål, som han med al sandsynlighed ikke havde gjort, hvis der ikke 

var penge involveret i handlen. Det, at betale sig til en prostitueret, kan altså sidestilles med 

arbejdsgiverens køb af en arbejder – han køber sig til en ydelse over en bestemt tidsperiode. Når 

denne periode er overstået, og handlen afsluttet, er den prostituerede lige så fri som den almene 

arbejder er ved fyraften. Denne handlen med tjenesteydelser, hvor man køber sig til et andet 

menneskes arbejdskraft, enten fordi man så selv ikke skal udføre arbejdet, eller fordi denne person 

har speciel ekspertise på området, er bestemt ikke et nyt fænomen og ikke noget særligt for 

prostitutionsbranchen. (Politiken: Køb og salg af sex – hvorfor ikke?)  

 

Et andet aspekt i prostitutionsbranchen, der sidestiller den prostituerede med arbejderen, og derfor 

blotlægger kapitalismens virke, er organiseringen af bordeller. Her arbejder den prostituerede for en 

bordelmutter, der ud fra Marx’ teorier om P-V-P-kredsløbet sidestiller bordelmutteren med 

arbejdsgiveren og dermed igen den prostituerede med arbejderen. Bordelmutter, arbejdsgiveren, får 

i kraft af arbejderens arbejde forøget sin pengebeholdning, men den prostituerede får, lige som 

arbejderen, lige nøjagtig den betaling for sit arbejde, som den er værd. Bordelmutter må formodes 

at indgår bevidst i dette kredsløb, og kan derfor betegnes som kapitalist, da den merværdi, der 

opstår i kapitalens kredsløb bliver produceret af den prostituerede i kraft af, at hun sælger sin krop, 

men udbyttet af arbejdsgiveren, kapitalisten. 

 

Det vurderes altså, at prostitutionsbranchen stiller et spejl op for kapitalismen, hvilket udfordrer 

skællet mellem den almindelige arbejder og den prostitueret i kraft af, at hun ligesom arbejderen 

ikke får mere ud af sit arbejde, end det kan siges at være værd, mens hendes arbejdsgiver lukrerer 

på den merværdi, der skabes gennem hendes arbejde. Hvis den prostituerede blev optaget i 

fagforening, ville det tillige stille nogle, for kapitalismen, ubehagelige spørgsmål til den herskende 

ideologi, hvilket på ingen måde kan siges at være ønskværdigt for kapitalismen. Derfor udgør den 

prostituerede en irritation for systemet, og dette vurderes i højere grad end sundhed og ligestilling 

som årsagsgivende til kapitalismens kamp mod de prostituerede og mod deres optagelse i 

fagforening. 
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5.4.2 Grænsen mellem det offentlige og det private 

Da kapitalismen for alvor begyndte at brede sig tilbage i 1600-tallet begyndte en kraftig 

italesættelse af en skarp grænse mellem det private og det offentlige også at forme sig. Formålet 

med idéen om denne grænse var, at begrænse statsmagten ved at skabe en privatsfære, der lå uden 

for politisk indblanding. (Habermas 2009: 19-21) Idéen om denne grænse mellem det private og det 

offentlige søges i dag stadig opretholdt, dette til trods for, at denne grænse overskrides på stadig 

flere områder. (Web 28) Den offentlige sektor overtager flere og flere områder, der tidligere tilhørte 

privatsfæren. (Web 29) Et eksempel på denne grænse kunne være forskellen mellem arbejde og 

fritid. Det vurderes som en god egenskab, hvis en medarbejder er parat til at tage sit arbejde med 

hjem eller på ferie – hvis denne dog samtidig formår at nyde godt af sin fritid. Fritiden er ligeledes 

vigtig for arbejdet, da en medarbejder har brug for at koble af fra sit arbejde. Grænsen mellem 

arbejdet, der hvor individet opfylder sin samfundsmæssige pligt, og fritiden, hvor al nydelse og 

belønning for arbejdet foregår, søges altså opretholdt samtidig med, at den opfordres til at blive 

overskredet. 

 

Netop nydelsen kan siges at være vigtig for kapitalismens selvlegitimering. For at individet skal 

være indstillet på at producere og herved opretholde den gældende samfundsorden, må det tillige 

have udsigt til nydelse. I den prostitueredes tilfælde bringes noget af det allermest private og 

nydelsesfulde, nemlig sex, ind i den offentlige sfære. Med dette overskrides grænsen mellem det 

private og det offentlige ikke kun, men grænsen udviskes, da det mest private af alt gøres til et 

arbejde. Hvis ikke sex tilhører privatsfæren, hvad gør så egentligt? Med den prostitueredes arbejde 

synliggøres det, at intet måske tilhører det private. Hvis det private ikke eksisterer, så bliver 

nydelsen, og måske endda meningen med livet, reduceret til arbejdet. Da kapitalismen kan siges at 

legitimere arbejdet ved, at arbejderen opnår nydelse i privatsfæren, så vil den prostitueredes arbejde, 

der synliggør, at grænsen mellem det private og det offentlige slet ikke eksisterer, bringe systemets 

ideologiske grundlag i fare. Netop dette aspekt kan ses som en af årsagerne til den store irritation 

som den prostituerede udgør over for kapitalismen, og dermed også til kapitalismens kamp mod den 

prostituerede. 

 

5.4.3 Kernefamiliens nødvendighed 

I kapitalismen optræder familien som en af samfundets helt afgørende byggesten. I Althussers 

moderne stat har familien en central rolle. Det er blandt andet i familien, at de tre dimensioner, den 

substantielle, den formelle og den universelle, som han har overtaget fra Hegel, virkeliggøres. De er 

alle ”nødvendige sider af subjektive friheds subjekt, aspekter af den subjektive friheds totalitet, (og) 

af den moderne stat”. (Højrup 2002: 600) For Althusser er familien det sted, hvor den primære 
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socialisation finder sted og samtidig en del af det ideologiske statsapparat. Gennem familien, der 

med kapitalismens indtog ikke længere fungerer som en form for beskyttelse mod den ydre 

systemverden, rækker staten ind i hvert enkelt menneskes civile liv, vilje og selvbevidsthed som 

borger. (Højrup 2002: 596) Den tyske sociolog Jürgen Habermas mener i forlængelse af dette, at der 

med statens indblanding i familien er sket en afgørende ændring af de forhold som familien 

varetager. Forhold, som netop socialisation, der tidligere foregik inden for rammerne af familien, 

foregår nu i det offentlige med staten som primus motor. (Habermas 2009: 235) Hvilket for 

Habermas betyder, at familien bliver reduceret til kun at varetage forhold som reproduktion, 

restitution og ikke mindst konsumption. (Mortensen & Møller 1977: 25) Familien fremstår altså 

som en nødvendighed for det kapitalistiske systems virke. Ikke alene fungerer den som statens 

kanal til at påvirke og styre subjektet, men den varetager også et område, der er afgørende for det 

kapitalistiske samfund, konsumption. 

 

Til trods for, at den typiske kernefamilie i dag er blevet erstattet af fraskilte forældre, enlige mødre 

og børn af homoseksuelle par, så fremstår den stadig i lige så høj grad som idealet. I det 

kapitalistiske samfund forventes det, at ethvert individ har det mål at finde en partner og stifte 

familie. (Bjerg 2008: 89) Familien konstitueres i høj grad af ægteskabet, hvor gifte par forsynes et 

følelsesmæssigt og seksuelt understøttelsessystem, foruden hvilket der rent ideologisk ville blive 

lukket op for et nedbrud af moralske værdier og en stigning af socialt anarki. (Web 26) Det er i 

ægteskabet, at individet bør udfolde sig seksuelt – eller i hvert fald her, at det bør have som mål at 

gør det. Monogami er altså en blandt flere ting, der konstituerer partnerskabelsen, ægteskabet, og 

sex bør udelukkende foregå i et partnerskab. Når en af parterne vælger så at sige at udlicitere denne 

del af partnerskabet ved at gå til en prostitueret, ødelægges det strukturelt opbyggede glansbillede, 

vi kalder familien. Der bliver med denne ’udlicitering’ af det seksuelle lukket op for muligheden 

for, at familien måske ikke er ”det mest fantastiske og nydelsesfulde man nogensinde har oplevet. I 

den forbindelse kan det være svært at indrømme over for sig selv og andre, at familielivet også er et 

hårdt og surt slid, som til tider ikke er specielt nydelsesfuldt. (Bjerg 2008: 89) Hvis denne 

udlicitering af det seksuelle nødvendigvis må foregå, som den rent historisk set altid har gjort i 

større eller mindre grad, så må det for at beskytte familien som institution forblive illegitimt. Derfor 

er det fra kapitalismens side ikke ønskværdigt, at de prostituerede træder ind i fagforening og 

dermed gør sex til en vare på lige fod med alle andre varer. Dette ville nemlig bringe det opbyggede 

ideal om familien i fare, og dermed også kapitalismens virke. Netop dette aspekt kunne vurderes 

som årsag til den irritation, som den prostituerede udgør overfor kapitalismen. 
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5.5 SAMMENFATNING – DEN PROSTITUEREDE 

Ud fra ovenstående case vurderes det, at den prostituerede kan siges at udgøre et revolutionært 

potentiale, og dermed kan opleves som en irritation mod det herskende styre, kapitalismen. Den 

prostituerede besidder dette potentiale, da hun ikke står alene, men er en del af en større mængde. 

Med oprettelsen af de prostitueredes interesseorganisation, SIO, synliggøre de prostituerede sig i 

samfundet, og også hermed øge deres mulighed for at blive optaget i fagforening. Hvis de 

prostituerede optages i fagforening står de ikke alene i deres kamp for anerkendelse, men er nu en 

del af den samlede styrke af arbejdere, der i den grad, dette beretter historien om, kan siges at kunne 

udgøre et revolutionært potentiale. De prostituerede kæmper for frihed i form af rettigheder – 

rettighederne til at kunne arbejde i deres branche på lige fod med alle andre beskæftigede 

samfundsborgere. Det at kæmpe for sin egen frihed udgør ifølge Arendt et stærkt revolutionært 

potentiale. (Web 3) Den prostituerede besidder i kraft af kampen for frihed altså et revolutionært 

potentiale, der kan siges at irritere kapitalismen. Da kapitalismen er interesseret i at beholde sin 

position som herskende system, må det reagere på dette potentiale for at afværge kampen – 

revolutionen. Dette gør kapitalismen blandt andet ved at påpege, at den prostituerede modarbejder 

den ligestilling, vi som demokratisk samfund gennem årtier har kæmpet for, da det, at den 

prostituerede sælger sin krop, kan ses som udnyttelse af kvinden. De prostituerede selv modsiger 

dog dette argument, da de i den grad føler sig frigjorte, da de kan gøre som de vil, og tjene penge på 

det, de har lyst til – salg af sex. Kapitalismen argumenterer ligeledes mod prostitution ved at 

fokusere på det sundhedsmæssige aspekt, at prostituerede, der sælger deres krop, både tager fysisk 

og psykisk skade. Flere rapporter og eksperter modsiger imidlertid denne position, da de fastslår, at 

prostituerede ikke er hverken hårdere fysisk eller psykisk belastede end kvinder i andre såkaldte 

traditionelle kvindejobs, og at de samfundsmæssige problemer, der ofte kædes sammen med 

erhvervet ikke skyldes selve erhvervet, men de forhold erhvervet i kraft af manglende rettigheder 

må virke under. Da disse årsager ikke umiddelbart virker legitimerende for kapitalismens modvilje 

over for de prostituerede næres en mistanke om, at andre forhold må ligge til grund for denne. Et 

argument for kapitalismens irritation over den prostituerede kunne være, at hun med sit virke 

fremstår som arbejderen i den reneste form. Med den prostitueredes arbejde blotlægges det, at 

enhver arbejder kan sidestilles med en prostitueret, da han enten prostituerer sin krop eller sin 

hjerne til noget, som han med stor sandsynlighed ikke ville have gjort, hvis ikke han blev betalt for 

det. Kapitalismen fordømmer ikke alene den prostituerede, men ligeledes rufferi, da det ligeledes 

sidestiller arbejderen med den prostituerede. Når en prostitueret tilhører et bordel tjener hun sin løn, 

mens bordelmutteren indkasserer den merværdi, der opstår i arbejdet. Dette kan sidestilles med 

arbejderens forhold til arbejdsgiveren, kapitalisten. Kapitalismen er naturligvis ikke interesseret i, at 

det bliver blotlagt, at arbejderen i kapitalismen ikke er andet end en simpelt prostitueret, da dette 
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ville kunne føre til en modvilje i befolkningen og bringe dens position som herskende styre i fare. 

Den prostituerede kan ligeledes siges at bringe kapitalismens position i samfundet i fare, da hun i 

kraft af sit arbejde udvisker grænsen mellem det private og det offentlige. Når sex gøres til en 

gemen vare, bringes noget af det i kapitalismen allermest private ind i den offentlige sfære. 

Kapitalismen ønsker at opretholde en grænse mellem det private og det offentlige – eller i hvert fald 

en illusion om en grænse, da den på denne måde kan legitimere sit virke. I den private sfære kan 

arbejderen gøre, hvad han vil uden indblanding fra systemet, det er her, han så at sige er fri. Hvis 

det kommer frem i lyset, at grænsen mellem det private og det offentlige måske slet ikke eksisterer, 

og at arbejderen konstant er underlagt kontrol og styring, vanskeliggøres kapitalismens 

selvlegitimering, og derfor kan dens position siges at blive bragt i fare. En anden grund til 

kapitalismens modstand mod den prostituerede kunne være, at hun med sit virke bringer en af de 

vigtigste institutioner i kapitalismen, familien, i fare. Familien er i kapitalismen ikke alene statens 

vigtigste link til subjektet, men det er også en vigtig brik i opretholdelsen af 

konsumptionssamfundet. Når sex, som ægteskabet ideelt set burde have monopol på, så at sige 

udliciteres, så åbnes der op for, at ægteskabet og den traditionelle kernefamilie måske er så 

ønskværdig, som den er bygget op til. Brydes dette glansbillede af familien bringes altså det 

konsumptionssamfund, som kapitalismen lukrerer på, i fare. Disse forhold vurderes, i højere grad 

end sundhed og ligestilling, til at kunne være årsager til den modstand som kapitalismen udviser 

over for den prostituerede.  
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6 DISKUSSION AF KAPITALISMENS 

REVOLUTIONSOVERVINDENDE EVNE 
Ifølge Zizek er kapitalismen som det ser ud på nuværende tidspunkt uudslettelig. (Zizek 2007: 1) 

Den politiske venstrefløj, der gennem historien op til murenes fald fungerede som opposition til det 

herskende system, opererer , hvis man skal tro Zizek, ikke længere oppositionelt, men understøtter 

derimod kapitalismen. Ved ikke at kunne opstille et egentligt modspil, men kun at gøre nar af styret 

knytter venstrefløjen an til og understøtter kapitalismen. (Zizek 2009: ??) Dette skyldes, at 

kapitalismen formår at fremstå, som det bedst mulige løsning på de samfundsmæssige problemer 

verden står overfor, og at kapitalismen af natur er revolutionær. Kapitalismen lever af konstant 

forandring, hvor alt andet end den grundlæggende samfundsformation kan ændres. (Zizek 2009: 88) 

På denne måde formår kapitalismen at optage et eventuelt revolutionært potentiale i dens egen 

struktur inden det udvikler sig til en egentlig revolution. Kapitalismen kan altså siges at have 

indbygget en revolutionsovervindende evne. 

 

Til trods for denne indbyggede evne kan der, som vist i ovenstående cases, i kapitalismen opstå 

revolutionære potentialer, der irriterer kapitalismen, og hvis de får lov til at udvikle sig, potentielt 

set kan udfordre ideologiens position som herskende system. Når det kapitalistiske system oplever 

en irritation fra et givent revolutionært potentiale er det altså nødt til at reagere på det med henblik 

på at overvinde det. Dette diskussionsafsnit søger at vurderer kapitalismens evne til at overvinde 

disse revolutionære potentialer i samfundet ud fra opgavens tre casestudier. 

 

Når et givent revolutionært potentiale irriterer kapitalismen ved enten at fungere som et alternativ til 

kapitalismen som herskende samfundssystem eller at belyse sider af kapitalismen, som den, med 

henblik på at fastholde sin position i samfundet, helst ser blive holdt skjult, søger kapitalismen at 

flytte fokusset herfra. Når kapitalismen går ind og underminerer en organisation som Hizb ut-Tahrir 

ved at kalde den og den ideologi den bygger på for anti-demokratisk og dens tilhængere terrorister 

flyttes fokusset altså fra, at det islamiske samfundssystem kunne fungerer som et potentielt 

alternativ til kapitalismen. Kapitalismen påråber sig altså rollen som demokratiets forsvarer, en 

position, der kan være svær at underminerer, hvis man altså ikke samtidig ønsker at underminerer 

demokratiet. Når kapitalismen indtager positionen som demokratisk overfor Hizb ut-Tahrir i form af 

det anti-demokratiske, formår den ligeledes at forsvare sin position som herskende system, da 

demokratiet anses som noget ønskværdigt. 

 

Overfor skraldekulturen formår kapitalismen ligeledes at flytte fokusset fra, hvad der kunne ende ud 
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med en åbenlys kritik af den ideologi, der ligger bag systemet til forhold, der underminerer 

skraldekulturen. Kapitalismen i form at de danske supermarkeder går i deres kommunikation meget 

uselvisk ind og tager hånd om skraldernes sundhedsmæssige forhold. Ved at påpege, at det kan være 

sundhedsskadeligt at spise skrald, og at det ikke er et menneskeværdigt formår kapitalismen at 

underminere skraldernes aktiviteter ved at knytte an til de gældende diskurser for menneskelig 

værdighed og skrald uden at tage disse op til diskussion. Det er altså for skraldernes egen skyld, at 

kulturens virke bør stoppes, hvilket får kapitalismen til at fremstå yderst sympatisk og omsorgsfuld, 

og derfor beskyttes dens position. Kapitalismens formår ligeledes at beskytte sig overfor 

skraldekulturen, ved at sætte fokus på, at skraldernes aktiviteter skader dem, der respekterer både 

lovgivningen og det gældende system. Når skralderne henter kasserede varer bag supermarkederne 

mister disse fortjeneste, hvilket, man kunne forestille sig, ville gøre varerne i supermarkederne 

dyrere for alle andre. Supermarkederne påstår ligeledes, at det rent juridisk kan ramme dem, hvis 

skralderne bliver syge af at spise de varer, som de har kasseret. Altså vil skraldernes aktiviteter 

kunne ramme uskyldige. Kapitalismen formår altså, under påskud af at den beskytter uskyldige, der 

accepterer de gældende regler, at beskytte sin egen position som herskende system. Dette formår 

den ligeledes at gøre, når irritationen udgøres af den prostituerede. Her går kapitalismen igen ind 

som den store beskytter. Ved at argumenterer for, at prostitution udsætter den prostituerede for 

sundhedsskadelige forhold samt opretholder nogle uønskværdige kønsroller, beskytter kapitalismen 

ikke alene den prostituerede, men også kvinden. Da befolkningens sundhed og ligestilling mellem 

kønnene er ønskværdigt mål for det eksisterende samfund, formår kapitalismen ved at forsvare 

disse også at forsvare sin position som herskende system. 

 

Gennemgående for de tre casestudier er, at kapitalismen benytter sig af en form for 

afideologiseringsstrategi af de tre revolutionære potentialer i kampen for at beskytte sin egen 

position som herskende. Som tidligere nævnt (jf. afsnit 2.2.3.2) har kapitalismen udråbt sig selv til 

at være ikke-ideologisk eller post-ideologisk. Systemet fungerer altså ved at fremstå som skrællet 

for ideologi til trods for, at det ifølge Althusser betyder, at det mere end noget andet er indhyllet i 

ideologi. 

 

”…de som er i ideologien, pr. definition tror sig udenfor ideologien: ideologiens praktiske 

benægtelse af sin ideologiske karakter er en af ideologiens effekter: ideologien siger aldrig ”jeg er 

ideologisk”.” (Althusser 1983: 53) 

 

Denne afideologiseringsstrategi anvender kapitalismen ligeledes over for de i opgaven analyserede 

revolutionære potentialer. Organisationen Hizb ut-Tahrir afideologiseres ved at blive reduceret til en 
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terrororganisation, der dermed ikke kan eller bør ses som et ideologisk alternativ til kapitalismen. 

(Web 31) Skraldekulturen afideologiseres ved at kommunikation hives ned på et niveau, hvor den 

handler om sundhed og lovgivning frem for, hvad kulturen egentlig er, en kritik af det eksisterende 

overflodssamfund. Ved at holde kommunikationen om skraldekulturen på dette, meget praktiske 

niveau bringes kapitalismens ideologiske grundlag ikke i fare. Den prostituerede afideologiseres 

ligeledes ved, at kapitalismen kommunikerer om problemet på et praktisk niveau, der omhandler 

ligestilling og sundhed. Herved bliver det ikke italesat, at prostitutionsbranchen fungerer som et 

spejl overfor kapitalismen og herved åbner op for nogle, for kapitalismen, ubehagelige spørgsmål 

vedrørende den ideologi, som den er baseret på. Kapitalismens formår altså at beskytte sit 

ideologiske fundament ved at afideologisere de revolutionære potentialer, der grundet deres 

revolutionære karakter kunne potentielt set udfordre kapitalismen og dens position i samfundet. 

 

Ud fra opgavens tre cases vurderes det, at kapitalismen formår at beskytte sin position som 

herskende system. Hizb ut-Tahrir holdes under overvågning, skraldekulturen er stadig ikke en 

accepteret del af samfundet og de prostituerede kan endnu ikke drive deres erhverv på lige fod med 

alle andre erhvervsdrivende. Til trods for at disse revolutionære potentialer alle irriterer 

kapitalismen, formår den så at sige, at holde dem stangen. Den succes, som kapitalismen oplever 

med denne afideologiseringsstrategi, kunne tænkes at skyldes den rodløshed, som individet i dag 

kan siges at opleve. Kapitalismen går ind og udfylder ’den store andens’ plads, da den skaber 

rammer overfor individet og tager ansvar for dette. (Bjerre & Laustsen 2006: 52-53) 

 

”Uden en autoritet at opstille sine fordringer imod, har subjektet ingen ramme for sin fortælling, og 

dermed ingen at definere sig i forhold til. Den ubevidste handel mellem det ideologiske statsapparat 

og det interpellerede subjekt består således i, at subjektet ’lover’ ikke at ville kæmpe for nogen 

forandring, men det til gengæld tillades at nyde sin status som lovlydig undersåt i fulde drag.” 

(Bjerre & Laustsen 2006: 53) 

 

Subjektet er derfor mindre villig til at gå imod systemet, da det i kraft af den beskyttelse det oplever 

fra systemets side, selv kan nyde godt at sin status i samfundet. Derfor bliver der i begrænset grad 

stillet spørgsmålstegn ved de årsager, som kapitalismen legitimerer sin kamp mod revolutionære 

potentialer med, og derfor vurderes denne kamp for effektiv. Kapitalismen formår altså på 

nuværende tidspunkt effektivt at overvinde de revolutionære potentialer, der dukker op i samfundet. 
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7 KONKLUSION 
Det kan ud fra ovenstående opgave konkluderes, at et revolutionært potentiale kan siges at opstå i 

samfundet, hvis et egentligt alternativ til den gældende samfundsorden eller dele af den kan spores. 

Formålet med en revolution er netop en forandring i form af et brud med de gældende tilstande. En 

revolution er ofte karakteriseret ved at fungere som ’den lille mands’ kamp mod den herskende 

elite, hvilket indebærer en vis kamp for frihed. Med frihed menes, den enkeltes frihed til at kunne 

beherske sin egen skæbne. Dette, ønsket om at kunne beherske sin egen skæbne, vurderes at opstå, 

når den enkelte ikke længere kan identificerer sig med og stå inde for den retning det herskende 

styre bevæger sig i. Revolutionen kan altså siges at fungere som massens nødbremse over for den 

herskende ideologi. Grundet revolutionens formål, et opgør med det eksisterende, kan den ikke 

tænkes helt uden for voldens domæne, da der med en revolution sker en forandring af formen for 

anvendt vold. Hermed bliver det voldsmonopol, som det herskende styre besidder, udfordret. Et 

vigtigt karaktertræk ved revolutionen er massedeltagelsen i form af mængden. Da mængden udgør 

samfundets produktivkraft, kan der, hvis denne vender sig mod det herskende styre, være tale om en 

revolution. En revolution bør ikke ses som noget, der sker natten over, men derimod som en 

gentagende bevægelse, der udfordrer det eksisterende, ved at skabe et alternativ udenfor dettes 

domæne. 

 

Ud fra opgavens tre cases kan det konkluderes, at sådanne revolutionære potentialer kan 

identificeres under det kapitalistiske styre. Disse potentialer vurderes til at have karakter af 

revolution, da de formår at udfordre det herskende styre og derfor irriterer kapitalismen. Denne 

irritation opstår, da disse revolutionære potentiale formår at synliggøre nogle forhold ved 

kapitalismen, som ønskes skjulte. Med blotlæggelsen af disse kan det synes svært for kapitalismen 

at legitimere sin position som herskende system. Det politiske parti Hizb ut-Tahrir lukker med sit 

fuldkomne samfundssystem op for muligheden for, at et alternativ til det kapitalistiske styre kan 

siges at eksistere. Derfor er kapitalismen nødt til at forsvare sin position som herskende styre ved at 

underminere de principper, som det islamiske samfundssystem bygger på. Kapitalismen forsvarer 

sig ved at kalde Hizb ut-Tahrir for anti-demokratisk og derved sig selv for demokratisk, samt ved at 

tage afstand til den vold og frihedsberøvelse, det islamiske samfundssystem bygger på. Grunden til 

denne afstandstagen kan siges at være begrundet i, at kapitalismen ikke ønsker det synliggjort, at 

den selv anvender og baserer sig på voldsanvendelse og en illusion om frihed. 

 

Skraldekulturen formår med dens aktiviteter og position som mod-ideologi ligeledes at blotlægge 

nogle forhold ved kapitalismen, som den for at bevare sin position helst ser holdt skjulte. Når 
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kasserede varer med skraldernes aktiviteter genindtræder i varekredsløbet synliggøres det, at det 

kapitalistiske system er baseret på en forbrugerkultur, der har overproduktion som uundgåelig følge. 

Det bliver ligeledes synliggjort, at det i det P-V-P-kredsløb, som kapitalismen baserer sig på, ikke er 

varens brugsværdi, men derimod den merværdi, der sikrer kapitalisten en øget pengebeholdning, 

der er vigtigst. Skraldekulturens aktiviteter formår ikke alene at irritere kapitalismen med den 

indirekte ideologikritik de medfører, men også i kraft af, at det system af tegnværdi, der sikrer 

merkøb i kapitalismen, bringes i fare. Kapitalismen søger i kampen for at bevare sin position som 

herskende system derfor at bekæmpe skraldekulturen. Dette gøres ved at underminere kulturen uden 

at italesætte hverken dennes eller kapitalismens ideologiske grundlag. Derimod søges debatten 

holdt i den retlige, moralske og sundhedsmæssige kode. På denne måde formår kapitalismen at 

skabe et fjendebillede i skikkelse af skralderne, der ikke alene udfører ulovlige handlinger, der kan 

bringe supermarkederne i juridiske problemer, men at de ligeledes befinder sig uden for normen af, 

hvad der er accepteret i det kapitalistiske samfund, og derved frarøves skralderne deres position 

som politiske individer. 

 

De skjulte forhold, som kapitalismen er baseret på, og som den i kampen for at legitimere sin 

position som herskende ideologi gerne vil sørge for forbliver skjulte, kommer med den 

prostitueredes arbejde ligeledes frem i lyset. I kraft af, at hun gør det til sin levevej at sælge sin krop 

som enhver anden vare eller serviceydelse, blotlægger hun det forhold, at den almene arbejder kan 

reduceres til en prostitueret, da han for en given tidsperiode sælger sin krop eller hjerne til et formål 

han ellers ikke ville have gjort. Dette forhold ville, hvis den prostituerede fik mulighed for at træde 

ind i fagforening, yderligere blive synliggjort. Samtidig blotlægges det faktum, at den grænse 

mellem det offentlige og det private, som kapitalismen gerne ser opretholdt, ikke er andet end en 

illusion opstildt for at legitimere arbejdet. Slutteligt sætter den prostituerede spørgsmålstegn ved 

ønskværdigheden ved familien som institution. Netop familien udgør et vigtigt segment for 

kapitalismen i konsumptionssamfundet, så derfor ønsker den ikke, at denne bringes i fare. På grund 

af disse forhold udgør den prostituerede en irritation over for kapitalismen, der derfor må bekæmpe 

den prostituerede for at kunne bevare sin position. Dette gør kapitalismen ved at argumentere med, 

at den prostituerede bringer ligestillingen, som kvinderne har tilkæmpet sig gennem årtier, i fare, 

samt at den prostituerede gennem sit erhverv bringer sin fysiske og psykiske velbefindende i fare. 

 

Det kan ud fra opgavens tre casestudier altså konkluderes, at kapitalismen som herskende system 

formår at forsvare sin position i samfundet ved at flytte fokusset fra de forhold, der kunne 

vanskeliggøre legitimeringen af dens virke. Dette gør den ved at afideologisere de identificerede 

revolutionære potentialer og reducere dem til samfundsproblemer, som kapitalismen som herskende 
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styre både kan og bør afhjælpe. Hermed fremstår kapitalismen ikke alene overlegen, men også som 

det bedste bud på en funktionel samfundsorden. På denne måde fastholdes de i opgaven 

bearbejdede revolutionære potentiale uden for den accepterede del af samfundet, og derfor med 

mindst mulige risiko for at få opbakning nok i samfundet til at kunne udvikle sig til en egentlig 

revolution. Dette kan, sammenholdt med at kapitalismen i den vestlige del af verden sikrer 

befolkningen en vis levestandart, som de ikke er villige til at sætte på spil, og derfor er mindre 

villige til at gå imod systemet, ligge til grund for kapitalismens revolutionsovervindende succes. 

Der stilles på grund af disse forhold ikke umiddelbart spørgsmålstegn ved de årsager, som 

kapitalismen bruger til at legitimere sin kamp mod revolutionære potentialer i samfundet. Det 

vurderes altså, at kapitalismen ud fra de tre casestudier på nuværende tidspunkt virker 

uovervindelig.  
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8 PERSPEKTIVERING – HVORDAN ER REVOLUTION 

MULIGT? 
 

I ovenstående opgave konkluderes det, at der i det kapitalistiske samfund eksisterer 

samfundsfænomener, der kan siges at udgøre revolutionære potentialer, og at den herskende 

ideologi, kapitalismen, benytter sig af en afideologiserende strategi, for at komme den irritation til 

livs. Opgaven konkluderer, at kapitalismen indtil videre formår at holde de analyserede 

revolutionære potentialer stangen med denne strategi. Dermed bevare kapitalismen altså sin 

position som herskende ideologi. På baggrund af denne konklusion opstår spørgsmålet, om 

revolution så overhovedet er muligt. Derfor vil opgavens perspektivering følgelig søge at belyse, 

hvorledes revolution under kapitalismen er muligt. 

 

Et af hovedpunkterne i Zizeks definition af hvad der udgør et revolutionært potentiale er, at en 

revolution ikke nødvendigvis opstår natten over. Når et revolutionært potentiale holdes nede eller 

overvindes af den herskende ideologi, bør den begynde fra begyndelsen, for så at blive ved med at 

foretage denne ’back to scratch’-bevægelse indtil revolution er en realitet. For at et revolutionært 

potentiale kan udvikle sig til en egentlig revolution må den baserer sig og være tro mod en vis grad 

af vanvid og tror på det utopiske, hvilket ifølge Zizek ikke kan siges at gøre sig gældende for de 

forsøg på revolution vi oplever i dag. (Zizek 2002C: 1 + Zizek 2007: 2-3) Revolution opnås altså 

ikke ved at venstrefløjen bombarderer det herskende styre med krav, som de allerede ved, at styret 

ikke kan opfylde – og styret ved til gengæld, at venstrefløjlen ved dette. Derfor udgør disse infinitte 

krav intet problem for kapitalismen, da svaret på disse krav nødvendigvis må være, at kun det 

mulige er muligt, og dét her, kapitalismen, er det bedste vi kan gøre. I stedet for bør styret 

bombarderes med strategisk veludvalgte finitte krav, som rent faktisk kan og bør opfyldes uden for 

kapitalismens rammer og derfor nødvendiggøre en revolution. (Zizek 2007: 2-3) 

 

Det, der kræves for at en revolution bliver til virkelighed, er ifølge Zizek ’en ny modighed’. En 

modighed til ikke kun at stille sig kritisk over for den gældende ideologi, men også ens egen 

position i forhold til denne. (Zizek 2002B: 89) Dette vurderes som altafgørende, da det ifølge Zizek 

slet ikke er muligt at tage hånd om de problemer vi er vidne til i dag inden for kapitalismens 

rammer, da disse problemer bør ses som en del af selve kapitalismen. I stedte bør der sås tvivl om 

selve kapitalismen som den egentlige skaber af de samfundsmæssige problemer vi oplever, hvorfor 

kun et alternativ til kapitalismen kan tage hånd om disse ’defekter’. (Web 1) Venstrefløjen bør altså 

tage skridtet fra at tro de er revolutionære til rent faktisk at være det og gøre op med kapitalismen i 
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stedte for, at udfordre den på dens egne præmisser. Dette betyder en afstandstagen til kapitalismens 

felt med henblik på, at skabe en position uden for dens kontrol. Samtidig bør det væsentligste 

problem i kampen mod kapitalismen – indførelsen af kapitalisme med et menneskeligt ansigt – 

indses, før et egentligt revolutionært potentiale kan siges at eksistere. Med dette menes, at 

problemer i kapitalismen – selv fra venstrefløjen - søges løst inden for rammerne af ideologien, 

hvilket ikke kan ses som et opgør med kapitalismen men en formation af den. (Zizek 2007: 1) 

 

Ifølge Zizek eksisterer der to uforenelige modeller for revolution. Den ene er, at vente på det 

korrekte tidspunkt, hvor den afgørende krise vil medfører kapitalismens endeligt. (Zizek 2002C: 3) 

Denne krise vil unægtelig opstå, da revolution i et historisk perspektiv er uundgåeligt. (Web 1) Den 

anden model baserer sig på, at der ikke findes noget korrekt tidspunkt for revolution, at en egentlig 

mulighed aldrig selv opstår, men må skabes. (Zizek 2002C: 3) Ifølge Zizek bevæger vi os allerede 

mod et opgør med kapitalismen Han mener ikke, at kapitalismen som system kan blive ved med at 

forsætte – den afgørende krise, der vil medføre dens endeligt er altså forestående. Samtidig vurderer 

han, det for yderst nødvendigt at et alternativ til kapitalismen skabes inden dennes undergang. Hvis 

denne udfasning af kapitalismen får lov til at ske helt af sig selv uden venstrefløjens revolutionære 

indblanding vil vi højst sandsynligt vil ende op med et yderst uønskeligt samfund. (Web 1) Derfor 

synes opgøret mod kapitalismen i form af revolution som ikke alene relevant men også som en 

nødvendighed for vores samfunds opretholdelse. Ifølge Zizek må venstrefløjen i form af 

kommunismen, der for ham udgør det helt store revolutionære potentiale genopfinde sig selv – altså 

starte fra begyndelsen, hvis den tiltrængte revolution skal kunne finde sted. (Web 1) Revolution er 

altså til trods for kapitalismens revolutionsovervindende evne ikke umulig. Det er dog på 

nuværende tidspunkt ikke til at sige, hverken hvornår eller hvorfra revolutionen kommer. Om den 

kommer i kraft af et opstået alternativ eller helt af sig selv på grund af kapitalismens undergang 

forbliver uvist – men historien og tendenser i samfundet tyder på, at den altså ikke er umulig. 



 68 

LITTERATURLISTE 
 

Agamben, Giorgio, ’Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita’, 1995, Einaudi, Torino, I 

Agamben, Giorgio, ’The state of exception’, 2005, The University of Chicago Press Ltd., London, 

UK 

Agamben Giorgio, ’Undtagelsestilstand’, 2009, Forlaget Philosophia, Århus, DK 

Althusser, Louis, ’Ideologi og Ideologiske Statsapparater’, 1983, GRUS, Århus, DK 
 
Andersen, Ib, ’Den skindbarlige virkelighed – om vidensproduktion inden for 
samfundsvidenskaberne’, 2005, Forlaget Samfundslitteratur, Frederiksberg, DK 
 
Andersen, Niels Åkerstrøm, 1999, ’Diskursive analysestrategier’, Nyt fra Samfundsvidenskaberne, 
København, DK 
 
Arendt, Hannah, ’On Revolution’, 2006, Penguin Books Ltd., London, UK 
 
Badiou, Alain, ’Being and Event’, 2005, Continuum, London, UK 
 
Baudrillard, Jean, ’At Glemme Foucault’, 1982, Rhodos, København, DK 
 
Baumann, Zygmunt, ’Wasted Lives’, 2004, Polity Press, Cambridge, UK 
 
Bauman, Zygmunt, ’Work, Consumerism and( the new poor’, 1998, Open University Press, 
Buckingham, UK 
 
Bjerg, Ole, ’For tæt på Kapitalismen’, 2008, Museum Tusculanum, København, DK 
 
Bjerre, Henrik Jøker & Laustsen, ’Slavoy Zizek’, 2006, Roskilde Universitetsforlag, Roskilde, DK 
 
Boltanski, Luc & Chiapello, Ève, ’The new spirit of capitalism’, 2005, Verso, London, UK 
 
Carnera, Alexander, ’ Fra homo sacer til homo politicus? : Agambens politiske filosofi som 
anledning’, 2003, Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift vol. 26, nr. 4, s. 23-45 
 
Douglas, Mary, ’Purity and Danger’, 1966, Routledge & Kegan Paul, New York, USA 
 
Esmark, Anders et al., ’Poststrukturalistiske Analysestrategier’, 2005, Roskilde Universitetsforlag, 
Roskilde, DK 
 
Foucault, Michel, 2003, ’Society Must Be Defended – Lectures at the Collége de France’, Picador, 
New York, US 
 
Fukuyama, Francis, ’Historiens afslutning og det sidste menneske’, 2009, Informations Forlag, 
København K, DK 
 
Gilje, Nils & Grimen, Harald, ’Samfunnsvitenskapenes forutsetninger – Innføring i 
samfunnsvitenskapenes vitenskapsfilosofi’, 2000, Universitetsforlaget, Oslo, N 
 



 69 

Habermas, Jürgen, ’Borgerlig offentlighed. Offentlighedens strukturændring : undersøgelse af en 
kategori i det borgerlige samfund’, 2009, Informations Forlag, København, DK 
 
Holm, Andreas Beck, ’Er revolutionen reaktionær? – Om marxisme og revolution’, 2009, Kontur 
18, Kontur – Tidsskrift for Kulturstudier 
 
Højlund, Holger, ’Retten som system’, 2002, MPP Working Paper No. 14/2002, Department of 
Management, Politics and Philosophy, København, DK 
 
Højrup, Thomas, ’Dannelsens dialektik: etnologiske udfordringer til det glemte folk’, 2002, 
Tusculanums Forlag, København, DK 
 
Hardt, Michael & Negri, Antonio, ’Empire’ i Journal for Metafysisk Spekulasjon, 2004, Agora, 
Oslo, N 
 
Hardt, Michael & Negri, Antonio, ’Empire. Die neue Weltordnung’, 2002, Campus, Frankfurt/New 
York, DE/USA 
 
Koselleck, Reinhart, ’Begreber, tid og erfaring’, 2007, Hans Reitzels Forlag, København DK 
 
Marsden, Richard, ’The Nature of Capital – Marx after Foucault’, 1999, Routledge, London, UK 
 
 
Marx, Karl, ’Kapitalen 1. bog – kritik af den politiske økonomi, bind 1’, 1962-66, Dietz Verlag, 
Berlin, DE 
 
Marx, Karl, ’Capital – A Critique of Political Economy, vol. 1: The process of Capitalist 
Production’, 1867, Penguin, Harmondsworth, UK 
 
Mortensen, Frands & Møller, Jørn, ’Offentlighedsteori’ i ’Politica’ – Bind 9, 1977, Tidsskriftet 
Politica, Århus, DK  
 
Nygaard, Bertel, ’Revolutionen som begreb og undersøgelsesfelt’, 2009, Kontur 18, Kontur – 
Tidsskrift for Kulturstudier 
 
Weber, Max, 'Den Protestantiske Etik og Kapitalismens Ånd', 1995, Nansensgade Antikvariat, 
København, DK 
 
Zizek, Slavoj, ’A Plea for Leninist Intolerance’, 2002A, The University of Chicago, Chicago, USA 
 
Zizek, Slavoj, ’First as Tradegy, then as Farce, 2009, Verso, London, UK 
 
Zizek Slavoj, ’Mapping Ideology’, 1995, Verso, London, UK 
 
Zizek. Slavoj, ’Resistance Is Surrender’, 2007, London Review of Books, Vol. 29 No. 22 · 15 
November 2007, s. 7 
 
Zizek, Slavoj, ’The Ticklish Subject - The Absent Centre of Political Ontology’, 1999, Verso, 
London, UK 
 
Zizek, Slavoj, ’The Specter of Ideology” i ’Mapping Ideology’, 1994, Verso, London, UK 
 



 70 

Zizek, Slavoj, ’Velkommen til virkelighedens ørken – Essays om verden efter den 11. September’, 
2002B, Informations Forlag, København, DK 
 
Zizek, Slavoj, ’Seize the Day: Lenin’s Legacy’, 2002C, London Review of Books, London, UK 
 
 
 

ARTIKLER 

 
’Supermarkeder: Skraldere er et problem’ af Bente Tahmasbi Hansen, Århus Stiftstidende, 
29.09.09  
 
’Skraldemad på nettet’ af Christina Ehrenskjöld, Ekstra Bladet, 12.12.09 
 
’Jeg lever af skrald’ af Alice Petersen, MetroXpress, 30.01.09 
 
’Coop: Vi vil ikke åbne vores containere’ af Jakob Sejer Pedersen & Mette Iversen, Samvirke, 
22.04.10 
 
’Forarmede spiser affald’ af Mikkel Hemmer-Hansen, Internetavisen jp.dk, 14.12.03 
 
’Flere unge danskere spiser skrald’ af Natali Braagaard, TV2 Nyhederne, 30.01.09 
 
’The Bush Speech: How to Rally a Nation’ af Frank Pellegrini, Time, 21.09.01 
 
’Darwin og prostitutionen’ af Paul Lyngbye & Erik Hansen-Hansen, Weekendavisen, 06.03.09 
 
’Penge, prostitution og...’ af Paul Lyngbye, Berlingske Tidende, 09.07.01 
 
’Hvad er problemet’ af Ina Kjøgx Pedersen, Weekendavisen, 22.08.03 
 
’Køb og salg af sex – hvorfor ikke?’ af Vivi Hollænder, Politiken, 09.08.06 
 
’Taletid til kvinderne’ af Steen Schapiro, Tidens Kvinder nr. 2/2008 
 
’Sex-arbejdere trives fint’ af Bo Jensen & Susanne Møller, Weekendavisen, 07.05.10 
 
’Sex er mit job – porno som arbejde’ Center for Vild Analyse, 20.01.10 
 
’Salg af sex er et fag som andre’ Jyllandsposten, 07.03.09 
 
’Elektronisk band støtter prostitution’, Simon Staun, Fyns Stiftstidende, 21.04.10  
 
’SF gør op med revolutionen’, Ritzau, Politiken, 10.01.09 
 
’Kan blive fremtidens terrorister’, af  Christian Krabbe Barfoed & Henrik Gergersen, B.T., 
02.05.04 
 
 
 
 



 71 

 
 

INTERNETKILDER 

 
Web 1: What does it mean to be revolutionist?, af Zizek, Slavoy, 
http://multitude.tv/component/option,com_seyret/Itemid,1/task,videodirectlink/id,161/ (hentet 
23.03.10) 
 
Web 2: Øjeblikket no. 47, af Ask, Kristina et al. 
http://www.informationsforlag.dk/view_product.php?product=87-90426-32-0 
 
Web 3: Hannah Arendt, Standford Eccyclopedie of Philosophy 

http://plato.stanford.edu/entries/arendt/ (hentet 31.03.10) 

 
Web 4: Michael Hardt & Antonio Negri: Empire v. filosof Anders Fogh Jensen 
http://www.filosoffen.net/tekst/kapitalisme/txt-empire1.htm (hentet 05.04.01) 
 
Web 5: Kronik: Demokrati - et fælles ansvar af Thor Pedersen, Folketingets formand 
http://www.ft.dk/Folketinget/Folketingets_formand/Taler_og_artikler/Kronik%20om%20demokrati
%20et%20faelles%20ansvar.aspx (hentet 07.04.10) 
 
Web 6: Islam – kort fortalt fra http://www.islam.dk/ (26.01.10) 
 
Web 7: Definition af Hizb ut-Tahrir fra http://www.hizb-ut-tahrir.dk/new/ (11.01.10) 
 
Web 8: DR’s programmer om Islam: Et budskab af løgn, fordrejning og had fra http://www.hizb-ut-
tahrir.dk/show.php?table=diverse&fileid=9 (02.02.10) 
 
Web 9: Den vestlige kampagne for tilintetgørelsen af Islam som livsanskuelse fra http://www.hizb-
ut-tahrir.dk/pdffiles/tilintet.pdf (11.01.10) 
 
Web 10: Den økonomiske kapitalisme synker i krakket… fra www.hizb-ut-
tahrir.dk/pdffiles/KapidruknerefterKommudk.pdf (11.01.10) 
 
Web 11: ’Ruddock: no ban on Muslim group’ fra http://www.smh.com.au/news/national/watkins-
wants-muslim-group-ban/2007/01/28/1169919199975.html (08.02.10) 
 
Web 12: ’Hizb ut-Tahrir: An Emerging Threat to U.S. Interests in Central Asia’ 
http://www.heritage.org/Research/RussiaandEurasia/BG1656.cfm (08.02.10) 
 
Web 13: ’At leve i de vestlige lande fritager ikke muslimen fra sine forpligtelser over for sin Deen 
(Islam) og sin Ummah’ fra http://www.hizb-ut-tahrir.dk/show.php?table=diverse&fileid=20 
(08.02.10) 
 
Web 14: Den danske Hizb ut-Tahrir-afhopper fra http://jp.dk/indland/article1323145.ece (09.02.10) 
 
Web 15: Enhedslisten demonstrerer mod Hizb-Ut-Tahrir fra 
http://www.enhedslisten.dk/enhedslisten-demonstrerer-mod-hizbuttahrir (09.02.10) 
 

http://multitude.tv/component/option,com_seyret/Itemid,1/task,videodirectlink/id,161/�
http://www.informationsforlag.dk/view_product.php?product=87-90426-32-0�
http://plato.stanford.edu/entries/arendt/�
http://www.filosoffen.net/tekst/kapitalisme/txt-empire1.htm�
http://www.ft.dk/Folketinget/Folketingets_formand/Taler_og_artikler/Kronik%20om%20demokrati%20et%20faelles%20ansvar.aspx�
http://www.ft.dk/Folketinget/Folketingets_formand/Taler_og_artikler/Kronik%20om%20demokrati%20et%20faelles%20ansvar.aspx�
http://www.islam.dk/�
http://www.hizb-ut-tahrir.dk/new/�
http://www.hizb-ut-tahrir.dk/show.php?table=diverse&fileid=9�
http://www.hizb-ut-tahrir.dk/show.php?table=diverse&fileid=9�
http://www.hizb-ut-tahrir.dk/pdffiles/tilintet.pdf�
http://www.hizb-ut-tahrir.dk/pdffiles/tilintet.pdf�
http://www.hizb-ut-tahrir.dk/pdffiles/KapidruknerefterKommudk.pdf�
http://www.hizb-ut-tahrir.dk/pdffiles/KapidruknerefterKommudk.pdf�
http://www.smh.com.au/news/national/watkins-wants-muslim-group-ban/2007/01/28/1169919199975.html�
http://www.smh.com.au/news/national/watkins-wants-muslim-group-ban/2007/01/28/1169919199975.html�
http://www.heritage.org/Research/RussiaandEurasia/BG1656.cfm�
http://www.hizb-ut-tahrir.dk/show.php?table=diverse&fileid=20�
http://jp.dk/indland/article1323145.ece�
http://www.enhedslisten.dk/enhedslisten-demonstrerer-mod-hizbuttahrir�


 72 

Web 16: What does it mean to be revolutionist? 
http://multitude.tv/component/option,com_seyret/Itemid,1/task,videodirectlink/id,161/  
 
Web 17: www.gratismad.com (26.04.10) 
 
Web 18: Perspektiver på prostitution fra http://www.kvinfo.dk/side/914/ (21.06.10) 
 
Web 19: Prostitution fra http://www.leksikon.org/art.php?n=2092 (21.06.10) 
 
Web 20: Mange tilfredse massagepiger fra 
http://www.seksualpolitik.dk/artikler/eb_mange_tilfredse.html (21.06.10) 
 
Web 21: Social Ministeriet: Om prostitution fra http://www.sm.dk/Temaer/sociale-
omraader/Udsatte-voksne/Prostituerede/Om-prostitution/Sider/Start.aspx (22.06.10) 
 
Web 22: Økonomi- og Erhvervsministeriet: Handlingsplan for iværksættere fra 
http://www.oem.dk/publikationer/html/handlingsplanlille/index.htm (22.06.10) 
 
Web 23: Karl Marx & Friedrich Engels: Det Kommunistiske Partis Manifest – II Proletarer og 
kommunister fra http://www.marxists.org/dansk/marx/48-manif/manif2.htm  
 
Web 24: The Concise Encyclopedia of Economics: Marxism fra 
http://www.econlib.org/library/Enc/Marxism.html (23.06.10) 
 
Web 25: Illustreret Videnskab: Er prostitution verdens ældste erhverv? http://illvid.dk/spoerg-os/er-
prostitution-verdens-aeldste-erhverv (12.07.10) 
 
Web 26: Ægteskab og familie; En ideologisk slagmark fra http://literally.smartlog.dk/-gteskab-og-
familie--en-ideologisk-slagmark-post146532 (14.07.10) 
 
Web 27: Slavoj Zizek - Key Ideas fra http://www.lacan.com/zizekchro1.htm (16.07.10) 
 
Web 28: Den Store Danske: Offentlige - privat/offentlig sfære fra 
http://www.denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura_og_politik/Samfund/Moderne_demokrati_og_ko
nstitutionelt_monarki/liberalisme (16.07.10) 
 
Web 29: Leksikon.org: Privat fra http://www.leksikon.org/art.php?n=2071 (16.07.10) 
 
Web 30: Socialkonstruktivismen – en marxistisk kritik fra http://www.solidaritet.dk/soli04-3/4.htm 
(20.07.10) 
 
Web 31: Tristram Stuart: Waste - Food Waste Facts fra 
http://www.tristramstuart.co.uk/FoodWasteFacts.html (24.08.10) 
 
Web 32: Leksikon.org – Seksualitet fra http://www.leksikon.org/art.php?n=2269 (25.08.10) 
 
 
 
 
 
 
  

http://multitude.tv/component/option,com_seyret/Itemid,1/task,videodirectlink/id,161/�
http://www.gratismad.com/�
http://www.kvinfo.dk/side/914/�
http://www.leksikon.org/art.php?n=2092�
http://www.seksualpolitik.dk/artikler/eb_mange_tilfredse.html�
http://www.sm.dk/Temaer/sociale-omraader/Udsatte-voksne/Prostituerede/Om-prostitution/Sider/Start.aspx�
http://www.sm.dk/Temaer/sociale-omraader/Udsatte-voksne/Prostituerede/Om-prostitution/Sider/Start.aspx�
http://www.oem.dk/publikationer/html/handlingsplanlille/index.htm�
http://www.marxists.org/dansk/marx/48-manif/manif2.htm�
http://www.econlib.org/library/Enc/Marxism.html�
http://illvid.dk/spoerg-os/er-prostitution-verdens-aeldste-erhverv�
http://illvid.dk/spoerg-os/er-prostitution-verdens-aeldste-erhverv�
http://literally.smartlog.dk/-gteskab-og-familie--en-ideologisk-slagmark-post146532�
http://literally.smartlog.dk/-gteskab-og-familie--en-ideologisk-slagmark-post146532�
http://www.lacan.com/zizekchro1.htm�
http://www.denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura_og_politik/Samfund/Moderne_demokrati_og_konstitutionelt_monarki/liberalisme�
http://www.denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura_og_politik/Samfund/Moderne_demokrati_og_konstitutionelt_monarki/liberalisme�
http://www.leksikon.org/art.php?n=2071�
http://www.solidaritet.dk/soli04-3/4.htm�
http://www.tristramstuart.co.uk/FoodWasteFacts.html�
http://www.leksikon.org/art.php?n=2269�

	DEN AF-IDEOLOGISERENDE IDEOLOGI
	EXECUTIVE SUMMARY
	INDHOLDSFORTEGNELSE
	1 INDLEDNING
	1.1 PROBLEMIDENTIFICERING
	1.1.1 Problemformulering

	1.2 METODEOVERVEJELSE
	1.2.1 Valg af teori og empiri

	1.3 AFGRÆNSNING
	1.4 OPGAVENS OPBYGNING

	2 ANALYSESTRATEGI
	2.1 REVOLUTION
	2.1.1 Revolution kontra den revolutionære kapitalisme
	2.1.2 Revolution – et mangesidet og omskifteligt begreb
	2.1.2.1 Udviklingen i forholdet mellem revolution og krig
	2.1.2.2 Revolution og vold
	2.1.2.3 Revolution og massen
	2.1.2.4 Forandring som revolutionens formål


	2.2 KAPITALISME
	2.2.1 Kapitalismens ånd
	2.2.2 Varecirkulation i kapitalismen
	2.2.3 Kapitalismens ideologiske grundlag
	2.2.3.1 Ideologi som illusion
	2.2.3.2 Ideologiens ydre
	2.2.3.3 Subjektet og frihed
	2.2.3.4 Den uforgængelige ideologi

	2.2.4 Inklusion og eksklusion i det ny-kapitalistiske samfund

	2.3 ANALYSESTRATEGIENS MØDE MED VIRKELIGHEDEN

	3 CASE 1: HIZB UT-TAHRIR
	3.1 HIZB UT-TAHRIR – ET POLITISK PARTI
	3.1.1 Religionen Islam
	3.1.2 Khilafah-statens genoprettelse
	3.1.3 Det islamiske system

	3.2 HIZB UT-TAHRIRS REVOLUTIONÆRE POTENTIALE
	3.2.1 Hizb ut-Tahrirs formål og metodebrug
	3.2.2 Mængden
	3.2.3 Kampen for frihed

	3.3 KAPITALISMENS KRITIK AF HIZB UT-TAHRIR
	3.3.1 Islam – et forældet og anti-demokratisk system

	3.4 ALTERNATIVE ÅRSAGER TIL KAPITALISMENS KAMP MOD HIZB UT-TAHRIR
	3.4.1 Islamisk samfundssystem som alternativ
	3.4.2 Hizb ut-Tahrir – kapitalismens spejlbillede?

	3.5 SAMMENFATNING – HIZB UT-TAHRIR

	4 CASE 2: SKRALDEKULTUREN
	4.1 SKRALDEKULTUREN SOM FÆNOMEN
	4.1.1 Fra vare til skrald
	4.1.2 Skraldekulturens ideologiske grundlag
	4.1.3 Skraldefænomenet og lovgivningen

	4.2 SKRALDEKULTURENS REVOLUTIONÆRE POTENTIALE
	4.2.1 Mængden
	4.2.2 Frihed
	4.2.3 Vold
	4.2.4 Bruddet med det eksisterende

	4.3 KAPITALISMENS SKRALDEBESKYTTELSE
	4.4 ALTERNATIVE ÅRSAGER TIL SKRALDEBESKYTTELSE I KAPITALISMEN
	4.4.1 Skraldekulturen som kapitalismens mod-ideologi
	4.4.2 Kapitalismens penge-vare-flow
	4.4.3 Varernes tegnværdi bringes i fare

	4.5 SAMMENFATNING - SKRALDEKULTUREN

	5 CASE 3: PROSTITUTION
	5.1 PROSTITUTION SOM SAMFUNDSFÆNOMEN
	5.1.1 Prostitution og lovgivningen

	5.2 DET REVOLUTIONÆRE POTENTIALE VED DEN PROSTITUEREDE
	5.2.1 Mængden
	5.2.2 Kampen for retten til frihed

	5.3 KAPITALISMENS KAMP MOD DEN PROSTITUTEREDE
	5.3.1 Kønsroller
	5.3.2 Sundhed

	5.4 ALTERNATIVE ÅRSAGER TIL KAPITALISMENS KAMP MOD DEN PROSTITUEREDE
	5.4.1 Arbejderen - en prostitueret?
	5.4.2 Grænsen mellem det offentlige og det private
	5.4.3 Kernefamiliens nødvendighed

	5.5 SAMMENFATNING – DEN PROSTITUEREDE

	6 DISKUSSION AF KAPITALISMENS REVOLUTIONSOVERVINDENDE EVNE
	7 KONKLUSION
	8 PERSPEKTIVERING – HVORDAN ER REVOLUTION MULIGT?
	LITTERATURLISTE

