
21

ALLA MÄNNISKORS  
LIKA VÄRDE

Mina argument för denna doktrin utgår från de premisser jag 
utvecklat i grunddokumentet BEGÄRETS MEKANISMER.  
Jag försöker här förklara och motivera de tankar som är 
konkretiserade i dokumentet MANIFEST FÖR ETT EKO-
NOMISKT JÄMLIKT SAMHÄLLE.

Subjektet behöver en eller flera grundläggande teser som 
responderar med dess upplevelse av att vara ett avskilt jag. 
Som placerar subjektet tryggt inom det Symboliska. Utan 
dessa hotas dess gränser, och det kan glida över i psykos 
eller mista sitt språk. De är begrepp på slutet av argumen-
tationskedjan som refererar tillbaka till sig själv. Föreställ-
ningar som när de uttalas, mister den precision vi upplever 
de har i det Imaginära - språket i sig själv, som är den sfär 
de tillhör innan de manifesteras i den fysiska verklig heten - 
det Reala. Man kan kanske kalla det trossatser. Eller kärnan 
i varje ideologi. Psykoanalytikern Jacques Lacan beskriver 
det som Master-Signifiers. Poängen med en sådan är inte 
att den är sann, men att den skapar sanning. Den strukture-
rar hela fältet av föreställningar.

En av dem är tron på den fria viljan. Det är svårt att före-
ställa sig människan som automater, utan fri vilja. Likaväl 
är det svårt att hitta gränsen för var den fria viljan börjar. 
Det finns alltid något som kommer före ett ”fritt” val. En 
impuls uppstår inte ur ingenting. Det beror på att subjektet 
existerar i det Symboliska, vilket alltid måste manifesteras 
i det Reala, den gränslösa sfären av kausal totalitet. Men 
föreställningen om en den fria viljan stammar från det Ima-
ginära, en ren språklig sfär, vilken inte kan existera i sig själv. 
Även om några menar sig ha rationella, logiska argument 
för den fria viljans existens, så handlar det för de flesta av 
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oss om en tro. Subjektet existerar, därför har det fri vilja. 
Subjektet har fri vilja, därför existerar det. Även de fles-
ta religösa trossatser opererar med en föreställning om fri 
vilja. Tron måste på en punkt väljas, genom en trosbekän-
nelse. Det sekulära subjektet är helt beroende av föreställ-
ningen om en fri vilja. 

Om vi är fria, kan vi, åtminstone potentiellt, skapa det 
samhälle vi önskar leva i. Några menar det inte är behov 
för att att skapa ett gott samhälle. De menar att egenintres-
set är nog. En form av hedonism. Om livet är gott för mig, 
så är det värt att leva. Oavsett vad som händer med andra. 
Några skulle gärna önskat ett gott samhälle, men tror av 
olika orsaker inte det är möjligt att skapa. Vi får nöja oss 
med ett samhälle där några går under, medan andra klarar  
sig. En slags fatalism. Andra, kanske de flesta, menar att ett 
samhälle som sätter en tröskel för mänskligt lidande, är gott 
nog. I övrigt kan var och en göra lite som de vill, och det 
spelar ingen roll om skillnaderna, eller orättvisorna, i sam-
hället är stora.

Jag tror att vi kan bygga vilket samhälle vi vill. Det ligger 
inget fysiskt-biologiskt hinder i människan som hindrar det 
från att upprätta en viss typ av samhällelig struktur. Kan det 
tänkas, kan det också göras. Ja, det individuella subjektets 
frihet är begränsad. Den fria viljan är trots allt bara en tros-
sats. Vi är fulla av begär, vi påverkas till stor del av krafter 
utanför vår kontroll. Både interna och externa. Men den 
gemensamma viljan, som den uttrycks genom samhället och 
kulturens regler, är fri att formas. Jag menar dessutom att 
samhällets roll, till stor del, är att begränsa människans  
egenintresse. Samhället bör ta på sig ansvaret att vara 
stark och moralisk, där individen är svag och egoistisk. 

För mig är det inte nog att skapa ett samhälle med en 
tröskel för lidande. Det subjektet begär är tillhörighet, att 
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nå ut ur sig själv. Vi bör bygga ett samhälle som ger bäst 
möjliga förutsättningar att känna tillhörighet till detta sam-
hälle. Skillnader mellan människor gör det svårare. Orätt-
visor reser murar. Därför måste samhället vara så jämlikt 
som möjligt. Det finns inget som heter lite jämlikhet. Lite 
jämlikhet är ojämlikhet. Om jämlikhet är målet, måste man 
sträva efter att göra den så stor som möjligt. Den fysiska 
verkligheten, det Reala, har varken moral eller rättvisa. Alla 
föreställningar om en absolut rättvisa, eller en tingens na-
turliga ordning, är trossatser. Eller Master-Signifiers. De är 
i botten av språkkedjan och refererar tillbaka till sig själv. 
Men vi behöver dem, och vi kan i viss mån välja dem. Jag 
väljer att tro på alla människors lika värde.

I ett jämlikt samhälle är alla lika mycket värda. Jag tänker 
inte på subjektivt värde. De flesta av oss värderar våra när-
maste högst. Värde är ett konkret mått manifesterat i den 
fysiska verkligheten.  Det visar hur mycket arbete vi är be-
redda att lägga ner för att uppnå ett visst mål. Vilket pris 
vi är beredda att betala. Jag tänker på ekonomiskt värde. 
Ekonomiskt värde är ett mått på hur högt något värderas 
av samhället. Av den totala mängden individer som ingår i 
det. Ekonomiskt värde manifesteras alltid i ett relationellt 
samspel. Pengar är en måttenhet för att mäta ekonomisk 
värde. Men det är ett misstag att knyta upp valuta mot nå-
got fysiskt som t.ex en guldmyntfot. Pengar ska inte vara ett 
objekt i sig själv, det gör dem till en slags fetisch. De väck-
er ett överskottsbegär som är skadligt för det ekonomiska 
systemet. En önskan att samla pengar för sin egen skull. 
Det separerar pengar från deras funktion som måttenhet 
på värde. Men valuta ska inte vara helt immateriell stor-
lek heller.  För pengar har reella konsekvenser, för verkliga 
människor. Precis som värde, i den här betydelsen, inte är 
subjektivt, utan ska manifesteras i den yttre verkligheten 
mellan människor, så måste också pengar representera nå-
got konkret. De ska vara en måttenhet precis som meter, 
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eller watt. Pengar ska vara ett mått på arbete. Varje kro-
na ska motsvara ett stycke arbetstid. Vi sätter inte pris på 
människor. Men vi sätter pris på vår tid. I ett samhälle där 
alla har samma värde, ska alla ges samma lön,  för den tid 
de arbetar. Smart eller dum. Effektiv eller trög. Vi har alla 
olika förutsättningar, men vi är alla lika mycket värda.   

Det kan tyckas orättvist att olika individer, som presterar 
olika, ska ges lika betalt. Jag menar att orättvisan ligger i de 
olika förutsättningar. Att ge alla samma lön för sitt arbete, 
för sin tid, korrigerar för detta.

Ett jämlikt samhälle delar frukterna av dess arbete lika. Ingen  
är mer värd än någon annan. Vinsterna från alla sam
hällets verksamheter fördelas lika mellan alla som lever i 
det. Ingen blir rikare än mängden på dess arbetsinsats ger. 
Skillnader i rikedom beror bara på personliga prioriteringar.  
Hur mycket man väljer att arbeta.   

Att starta och driva en verksamhet, är ett arbete på lik 
linje med allt annat arbete. I slutändan handlar allt arbete 
om kampen för överlevnad. Livet lever inte av sig själv. Det 
är ingen perpetuum mobile. Livet är beroende av en vilja 
att överleva. En livskraft. Det är ingen trossats, det syns re-
dan i det Reala, i de krafter som inverkar på materien.    

Begäret efter anknytning tar sig olika uttryck i varje sub-
jekt. Att underkasta sig kampen för överlevnad är ett sätt 
för subjektet att nå ut ur sig själv, och knyta an till världen 
utanför. Denna mekanism för begär kan utlösas för alla  
typer av arbete, också moderna typer av produktions-
arbete. Jag tror inte människan blir alienerad genom 
att vara anställd, som man något förenklat kan hävda att 
marxismen föreskriver. Människan är alienerad redan som 
subjekt. Subjektet begär inte att vara mer fri och autonom, 
men tvärtom att bli fri från sin autonomi, och knyta an till 
en större verklighet. Därför kan subjektet begära att un-
derkasta sig en yttre maktstruktur som en anställning. Det 
ger tillfredställelse att tillhöra något utanför sig själv. Alla 
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önskar inte att kollektivt äga produktionsmedlen, och det 
ansvar det medför. Tvärtom är ett sådant ansvar många 
gånger konträrt mot subjektets begär. Det betyder inte att 
subjektet ska underkastas exploatering. Ingen är mer värd 
en någon annan. Men exploateringen av den anställde ligger  
inte i själva anställningen. Det är profiten som skapar ex
ploatering. Om den tillfaller ägaren av arbetsplatsen så 
ges denna ett mervärde. Men ägarens arbete är likvärdigt 
med den anställdes, och ska därför ges samma lön. Den 
som startar en verksamhet drivs av samma begär som den 
som är anställd. Det tar sig bara olika uttryck. Lite förenk-
lat kan man säga, att där den anställde söker anknytning 
genom att underkasta sig en yttre makt, vill ägaren av en 
verksamhet knyta an, genom att aktivt påverka sin omgiv-
ning. Och skapa något utanför sig själv. Men naturligtvis är 
begärets mekanismer mer komplexa än så.  

Det mervärde en verksamhet eventuellt genererar ska 
därför tillfalla samhället som helhet, och på så vis delas 
av alla. Drivkraften bakom att starta en verksamhet hos 
ett sunt fungerande subjekt, är aldrig att bli personligt rik.  
Rikedom har aldrig varit något annat än ett medel för frihet. 
Frihet från kampen om överlevnad. Frihet från arbete. Eller 
friheten att välja hur man vill disponera sin tid. Det är fullt 
möjligt för någon som driver sin egen verksamhet att dele-
gera bort det egna arbetet i verksamheten, och på så sätt 
frigöra sin egen tid. Men eftersom alla är lika mycket värda, 
så är också allas tid lika mycket värd. Det är verksamhetens 
drift som genererar den lön, med vilken ägaren kan frigöra 
sin tid. Men bara så länge verksamheten är i drift.   

En god verksamhetsidé, när principen om profit saknas, 
är alltså inte en verksamhet som genererar mycket pengar 
på kort tid. Inte heller att den ska vara i konstant växt. En 
god verksamhetsidé efter de principer jag skisserar, är 
en verksamhet som genererar riktig mängd med pengar, 
i förhållande till sina utgifter, under lång tid. Det handlar 
om bärkraft, och är därför mer i balans med ett ekologiskt 
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tankesätt. Det är inte nödvändigtvis fel för en verksamhet 
att växa, men det är heller ingen absolut nödvändighet, 
som inom dagens kapitalistiska logik. 

En annan av drivkrafterna bakom att starta en verksamhet 
istället för att försörja sig genom lönearbete, är begäret  
efter att skapa något som existerar i världen utanför subjek-
tets slutna rum. Ett samhälle utan profit ger större rum för 
att bygga något som varar, och responderar därför bättre  
med detta begär. Men det är nödvändigt för detta begär, 
att det som placeras ute i världen också knyts till subjektet. 
Att det är en del av det. På så vis är principen om ägande 
avgörande för att mekanismen ska fungera tillfredställande.   

Om människan har fri vilja, är ett autonomt subjekt, så 
äger den också sitt eget liv. Detta ägande har ingen konkret 
gräns, men för att upprätthålla sin status som subjekt, så har 
den ett behov för en privat sfär. Denna sfär kan vara flyktig, 
men under de flesta praktiska omständigheter så behöver 
subjektet en plats som den kan kalla ett hem. Den behöver 
ting den kan kalla sina. Begäret driver subjektet att finna sig 
själv i verkligheten utanför. Den knyter an till den fysiska 
verkligheten genom de fysiska tingen. Det är därför inget 
omoraliskt vid ägande. Det är tvärtom ett naturligt uttryck 
för subjektets begär. I det samhälle jag skisserar här finns 
alltså utrymme för privat ägande. Det finns också utrymme 
för kollektivt ägande. Jag ser ingen anledning att dessa be-
höver utesluta varandra.

Människors aktiviteter styrs av begär. Begär struktureras av 
makt. Makt utövas genom kontroll över handlingar. För att 
neutralisera den maktposition som kontroll över arbetet 
ger, bör samhället äga arbetskraften. Samhället betalar 
lönen, och säljer arbetskraften till de verksamheter som 
behöver den. Det ger trygghet för de som arbetar, och för 
de som behöver arbetskraft. Trygghet ger makt över eget 
liv, och stabilitet åt verksamheterna.   
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Den anställde kan lämna en anställning om den önskar, 
och samhället har ansvar för att finna ett nytt. Det skapar 
en balans i makt mellan den anställde och verksamheten. 
Samhället betalar ut lön mot arbete, för de som är  
kapabla till det. Det står individerna fritt hur mycket de vill 
arbeta. Det skapar en balans i makten mellan individ och 
samhälle. Dessutom är det tydligare logik i relationen mellan 
individ och samhälle än vid dagens system, där den anställ-
de betalar skatt på sitt arbete. När dagens arbetsrelation  
bara involverar verksamheten och den anställde, blir sam-
hällets roll inte explicit. Därmed kan den lätt missförstås av 
både verksamheter och anställda, som försumbar. Samhäl-
let upplevs bara som inkrävande, i form av skatt. Men om 
individen istället är direkt anställd av samhället, ger av sin 
tid, och får full kompensation för detta, blir relationen tyd-
ligare och mer konkret. De resurser som verksamheterna 
genererar, tillfaller samhället direkt, utan att först ta omvä-
gen över de anställda, och sedan tas in igen, i form av skatt. 
Både individerna och verksamheterna, är inte bara beroen-
de av samhället för att fungera, de ÄR samhället. Samhället 
består av deras kollektiva ansträngningar.   

Den som driver en verksamhet kan anställa vem den 
önskar. Därmed uppstår det i vissa fall konkurrens om den 
arbetskraft med störst kompetens för uppgifterna arbetet 
kräver. Eftersom verksamheten inte kan styra lönen, blir 
följden ett större fokus på de anställdas villkor på arbets-
platsen. Verksamheten behöver inte sträva efter att max-
imera effektiviteten, men kommer att satsa på långsiktig 
bärkraft. Detta kommer sammantaget leda till  verksam
heter som sätter stor vikt vid de anställdas välbefinnan
de. Deras ömsesidiga beroendefunktion blir förstärkt, och 
tydliggjort, när exploateringen av de anställdas arbete är 
avskaffad.

När principen om profit är satt ur spel finns det inte längre 
behov för att reglera marknadens negativa krafter i lika hög 
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grad. Priset på varor blir mer självreglerande när spänningen 
mellan maximal vinst och mest konkurrenskraft blir mindre. 
När möjligheten för att lagra profit är borta, försvinner ock-
så möjligheten att växa genom uppköp, eller att utkonkurre-
ra mindre verksamheter med långvariga priskrig. Därför blir 
verksamheters storlek bara ett tecken på hur populära deras  
produkter är, och hur gott de är organiserade, än en kon-
kurrensfördel i sig själv. Även om det är möjligt att den 
totala profiten kommer att minska, när den tas ur verk-
samheternas händer, så är det anledning att tro att mark-
naden som helhet, kommer bli mindre präglad av stora  
monopol, och istället bli mer diversifierad och dynamisk. 
Bättre anpassad till förbrukarnas villkor, vilket borde 
vara poängen med en marknad i utgångspunkten. 

Ett ekonomiskt system som skiljer sig så radikalt från da-
gens, kommer inte följa den samma logiken med inflation 
och konjunktursvängningar. Det kommer därför antagligen 
vara möjligt för samhället att producera de varor och tjäns-
ter som anses nödvändiga, och betala sina anställdas löner, 
utan balans i budgeten. Eftersom ekonomins fundament är 
arbetstimmar, och inte en slutet valutasystem, så kan alltid 
lön för arbete utbetalas oavsett samhällets totala inkom-
ster.

Jag ser inget hinder för att det samhälle baserad på alla lika 
värde, som jag skisserat här, också är kompatibelt med ett 
demokratiskt styrelsesätt. Tvärtom borde det vara mer 
kompatibelt. Utan individer och grupper med stor ekono-
misk makt blir demokratin mer autentisk, och folket skul-
le faktiskt få mer reell makt. Det är naturligtvis möjligt att 
systemet, om det först är infört, blir nedmonterat genom 
demokratiska metoder. Men precis som med dagens sys-
tem, så bör stabiliteten beskyddas genom en viss tröghet 
i möjligheten att förändra på viktiga aspekter, som grund-
lagar etc.

Jag ser heller ingen anledning att systemet kunde imple-
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menteras på en nationell nivå, även om press utifrån natur-
ligtvis skulle bli ett hinder, på lik linje med hur politiska sys-
tem som skiljer sig från den kapitalistiska logiken konstant 
motarbetats. Jag menar systemet är kompatibelt med han-
del, och på inget vis behöver vara slutet från omvärlden. 
Eventuella vinster en sådan handel skulle generera tillför 
bara samhället mer resurser. En annan aspekt med ett sys-
tem baserat på likvärdighet som inte blivit nämnt är att det 
naturligtvis implicerar öppna gränser för alla. Jämlikheten 
måste vara global för att ge mening, alla som önskar bo
sätta sig inom systemets gränser ska ges möjlighet till 
det, liksom alla som vill lämna det. Samhällets resurser 
består av den samlade arbetsmängden, oavsett hur många 
eller få, som befolkar det.

Det stora problemet är naturligtvis att få det infört i ut-
gångspunkten. Det vill få motstånd i första hand från da-
gens grupper med ekonomisk makt, vilka kommer mista 
sina privilegier. Det samhällssystem jag förespråkar tillåter 
inga stora förmögenheter. Det är som jag ser det en full-
ständig nedmontering av kapitalismen, även om jag föreslår 
att behålla principen om privat ägande. Det likställer privat 
ägande och lönearbete på ett ekonomiskt plan. Därmed 
undgås exploateringen av den lönearbetade klassen, och 
när upparbetande av vinst blir omöjligt, så försvinner också 
den finansiella handeln. Dessa är grundstenarna i det kapi-
talistiska systemet. 

Men det vill det nog också få svagt gehör från delar av 
den socialistiska vänstersidan, som antagligen är oenig i 
analysen av makt och ägandeförhållandena, som utgår från 
subjektets begär. Min utgångspunkt är individen, och dess 
ständigt återkommande, men aldrig fulländade, begär efter 
tillhörighet, balanserad en stark stat som garanterar för ett 
rättvist samhälle. Det bygger i slutändan inte på rationella 
argument, men på ett moraliskt ställningstagande. Socia-
lismen har en större tro på kollektivet än jag har. Jag har 
dessutom ingen uteslutande materialistisk historiesyn. Jag 
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menar varken kapitalism eller kommunism, är slutstationer 
på en naturgiven utveckling. Även om utvecklingen i stor 
grad påverkas av de materiella villkoren, så är mänsklig vilja 
också en viktig, och ofta avgörande faktor.

Den stora gruppen, som önskar en stat som garanterar 
individens rättigheter och sätter en tröskel för mänskligt 
lidande, kommer nog se systemet som alltför radikalt för 
att vara möjligt att genomföra. De invanda tankarna om lön 
efter förtjänst, att de som har pengar och privilegier, på nå-
got sätt också förtjänat dem, är för dominerande. Kö-meta-
foren - föreställningen om att den som jobbar hårt, och gör 
rätt för sig, till sist ska få som förtjänat, är djupt rotad. Men 
den sortens rättvisa finns inte i den fysiska verkligheten, i 
det Reala. Det är en Master-Signifier, den existerar inom 
sfären för det Imaginära. Det är en tro, på lik linje med de 
trossatser som ligger i botten på varje ideologi. Så det är 
egentligen inget som hindrar oss från att byta föreställ
ningen om ”Alla får som förtjänat”, med föreställningen 
om ”Alla människors lika värde”.   

Men nu, när det blir mer och mer tydligt att de ytterst få, 
tillskansar sig mer och mer, på alla andras bekostnad, är det 
kanske möjligt att majoriteten, på ett visst tidpunkt, kunde 
få sympati för ett samhälle efter de principer jag föreslår. 
Det är ett försök på att föreställa sig ett bättre alternativ 
än den rådande kapitalistiska ordningen. En ideologi med 
utgångspunkt i en tydlig och kompromisslös moralisk idé, 
vars genomföring inte vilar på individuell plikt, men är sam-
hällets ansvar. Ett alternativ som försöker balansera statlig 
styrning med individuella initiativ. 

Ett förslag som uppmanar till att radikalisera tanken om 
likvärdighet, som ligger till grund för FNs deklaration om 
mänskliga rättigheter. De är tänkt att gälla likt för alla, men 
borde inte detta leda till en djupare moralisk konklusion - 
att alla människors är lika mycket värda?

***


