


Ett passande syfte 

Johannes Fredriksson 

Att styra innebär att rätt förfoga över föremål, genom arrangemang som har 
ett passande ändamål.1 

Titeln på denna antologi är hämtad från Michel Foucaults fjärde föreläs

ning, "La 'gouvernementalité'", i den föreläsningsserie som han höll på 

College de France 1977-1978.2 I den föreläsningen behandlar Foucault en 

avgörande förändring i synen på hur en stat borde styras. Denna förändring 

i sättet att betrakta politik - teoretisk formulerat en förändring i styrningens 

rationalitet - består i att ett nytt sätt att definiera statsstyrningens föremål 

och syften etableras. Foucault menar att allt sedan mitten av 1500-talet kan 

man skönja en förändringstendens som visar sig i att territoriet inte längre 

allena är föremålet för suveränens politik. Att styra en stat handlar inte bara 

om att hålla kvar makten över landet och dess egendomar, utan om "att rätt 

förfoga över föremål". Styrningen blir därmed en fråga om att rätt kunna 

förvalta alla de saker som ett rike består av, och hantera hela det komplex av 

individer, handel, epidemier, rikedomar, naturtillgångar och klimat som 

kännetecknar en stat.3 

Syftet med suveränens politik blir därmed också ett annat. Styrningen 

har inte längre undersåtarnas lydnad inför härskaren som sitt enda mål, utan 

den får i stället en rad olika "passande" syften. Beroende på sammanhanget 

1 Michel Foucault, "Regementalitet", i Fronesis, (2004), s. 70. Citatet är ursprungli
gen hämtat från Guillame de La Perriére, La Miroir politique, contenant diverse ma-
nieres de gouverner et policer les républiques (Paris 1567), s. 46, återgivet i Michel 
Foucault, "La 'gouvernementalité'", i Daniel Defert & Francois Ewald (red.), Dits et 
Ecrits 1954-1988, vol III (Paris 1994), s. 645. 
2 Denna föreläsning har med tiden fått en stor betydelse. Dess begreppsapparat och 
ämnesområde har inspirerat teoriutveckling framförallt inom ramen för de "govern-
mentality-studier" som utförts i anglosaxisk sociologi och politisk filosofi. Se Roddy 
Nilssons och Johannes Fredriksson bidrag i denna volym och där anförd litteratur. 
3 Foucault (2004), s. 69. 
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kan dessa syften bestå i att se till att det produceras största möjliga mängd 

värden, att folket kan försörja sig eller att befolkningen ökar.4 

Gemensamt för texterna i antologin är att de behandlar olika sätt på vil

ket denna nya styrningsrationalitet har formulerats i det moderna samhället. 

I centrum för framställningen står de olika sätt på vilket man i olika sam

manhang förfogat över tingen för att uppnå diverse passande syften. 

Antologin inleds med två texter som teoretiskt och historiografiskt re

flekterar över denna problematik. Roddy Nilssons bidrag introducerar läsa

ren till ämnet genom en beskrivning av Foucaults författarskap med ut

gångspunkt i den svenska historievetenskapens reception av Foucault och 

dennes studier. Utifrån en studie av de senaste fem årens avhandlingar i 

historia visar Nilsson på en ambivalent inställning gentemot Foucault som 

både präglas av en stor tveksamhet samtidigt som några av Foucault vikti

gaste utgångspunkter verkar ha accepterats. I artikelns avslutande del argu

menterar Nilsson för betydelsen av att återknyta till radikaliteten i Foucaults 

tankar, och bland annat slå vakt om den ifrågasättande inställning som 

Foucault hade mot både sanningar i det samtida samhället och i den sam

tida vetenskapen. 

Vikten av att uppmärksamma Foucaults radikalitet betonas också i Jo

hannes Fredrikssons bidrag som behandlar metoden i Foucaults kanske mest 

uppmärksammade verk. Fjärran från bilden av Övervakning och straff som 

en postmodern och spekulativ historieskrivning, beskriver Fredriksson en 

undersökning med vissa bestämda utgångspunkter och vissa grundläggande 

begrepp. Som det viktigaste bidraget till historievetenskapen framhåller 

författaren Foucaults definition av maktbegreppet och det sätt på vilket 

detta begrepp möjliggör förklaringar av olika former av maktutövning. 

Efter dessa teoretiskt inriktade texter följer en rad bidrag som på olika 

sätt fördjupar studiet av maktutövning, styrning och det rätta förfogandet 

över saker. Kenneth Petersson, Ulf Olsson och Shamal Kaveh inriktar sig på 

det som Foucault beskrev som statskonst och analyserar styrandet från ett 

samhälleligt perspektiv. 

Petersson och Olsson gör en genealogisk undersökning av vår tids kri

minalpolitik, hälsopolitik och lärarutbildning. Genom att spåra dessa styr

ningspraktikers element bakåt i tiden, kan författarna visa på att mer än 

4 Ibid, s. 71. 
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hundra år gamla tankefigurer rörande Gemeinschaft och Gesellschafi fortfa

rande strukturerar det politiska och sociologiska tänkandet i våra dagar. 

Författarna visar att det faktum att vi idag styrs i namn av gemenskap, när

het och vänskap inte kan betraktas som ett resultat av framsteget eller en 

förmildring av sederna, utan i stället bör ses som ett resultat av ett kreativt 

återanvändande av gamla former för styrning. 

Shamal Kaveh diskuterar i sin text några av villkoren för socialpolitikens 

etablering i Sverige utifrån en studie av den politiska debatten vid sekelskif

tet 1900. Med utgångspunkt från två standarddefinitioner av socialpolitik 

hävdar Kaveh att socialpolitiken under perioden bör betraktas som ett libe

ralt svar på arbetarfrågan. Svaret innehåller grundläggande liberala principer 

som kännetecknar såväl den tidiga ekonomiska liberalismen som senare 

tiders socialliberalism. Socialpolitiken, som ett sätt att både inkludera män

niskor i samhället och styra över dem, bör således inte betraktas som ett 

brott mot liberalismen, utan snarare som en konsekvens av densamma. 

Även i de följande artiklarna av Robert Andersson och Andreas Fejes 

studeras politik i någon mening. I fokus för dessa bidrag står dock i mindre 

grad själva politikens utformning. I stället är det en annan aspekt av det 

rätta sättet att förfoga över tingen som uppmärksammas, nämligen hur 

individuella subjekt konstrueras i politiken. 

Robert Andersson analyserar i sitt bidrag kategoriseringen av brottsliga 

subjekt. Utifrån de grundläggande kategorierna "den obotlige", "den reform-

bare" och "den som behöver ett skarpt tillrättavisande", visar Andersson på en 

rad förändringar i sätten att uppfatta, och i försöken att reformera, den krimi

nelle. Författaren uppmärksammar hur en mängd konkurrerande tankefigurer 

- allt från föreställningar om ondska och vedergällning till återanpassning och 

signalsubstanser - återfinns i denna verksamhet. Målet för kriminalpolitiken 

är trots denna mångfald ett och detsamma; den moraliske och ansvarsfulle 

medborgaren. Detta ser författaren som en konsekvens av en förändring som 

inneburit att kriminalpolitiken utvecklats från att vara en social ingenjörskonst 

till att bli en moralisk ingenjörskonst. 

Andreas Fejes studerar på ett liknande sätt folk- och vuxenutbildningen 

under 1900-talet. Med utgångspunkt från statliga offentliga utredningar 

beskriver Fejes hur det vuxna utbildningsbara subjektet förändrats. Från att 

vid början av 1900-talet definierats som politiskt ansvarstagande har detta 

subjekt begripliggjorts som begåvat vid seklets mitt och som en del av ett 
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livslångt lärande vid seklets slut. På ett sätt som är analogt med Anderssons 

beskrivning av hur konstruktionen av det avvikande brottsliga subjektet 

säger något om konstruktionen av den gode medborgaren, redogör Fejes för 

hur sådana konstruktioner inom folk- och vuxenutbildningen kan bidra till 

att skapa en exkludering av de subjekt som inte är politiskt ansvarstagande, 

som inte utbildar sig i enlighet med sin begåvning och som inte deltar i det 

livslånga lärandet. Framställningen utmynnar i en fråga. Hur kan ett livs

långt lärande konstrueras så att exkludering undviks? 

Maktens teknologi är den tredje aspekten av styrning och maktutövning 

som uppmärksammas i denna antologi. Om de föregående bidragen be

handlat grundläggande frågor rörande det rätta förfogandet och de subjekt 

som skulle förfogas över, så behandlar antologins två följande bidrag i högre 

grad maktens tekniska och metodologiska sida. 

Mikael Eivergård redogör i sitt bidrag för hur föreställningar om frihet 

har använts i styrning inom den moderna sinnessjukvården. I sin studie av 

verksamheten i dessa inrättningar uppmärksammar författaren den roll som 

belöningar, öppna avdelningar och gruppterapi spelat i ambitionen att nor

malisera de intagna. Den förändring som Eivergård kan iaktta från 1800-

talets sinnessjukvårds isolering och marginalisering av de avvikande subjek

ten till 1900-talet integrering och normalisering, ser han inte som ett uttryck 

för en humanisering av samhället. I stället framstår 1900-talets "framsteg" 

som ett uttryck för tekniska förändringar som skett i enlighet med det mo

derna samhällets liberala styrningsrationalitet. 

Thom Axelsson studerar, med utgångspunkt från analysredskap formule

rade av Mitchell Dean, hur "tattare" konstruerades, identifierades och be

handlades som ett socialt problem. Tyngdpunkten i framställningen ligger 

på de olika tekniker som samhället använde sig av för att identifiera tattare 

och normalisera dem. Författaren uppmärksammar i sitt bidrag hur intelli

gensmätningar blev till ett centralt redskap för att identifiera tattare, och hur 

skola och hjälpklasser framstod som de viktigaste medlen för att åtgärda det 

problem som dessa ansågs utgöra. 

Antologin avslutas sedan med ett bidrag av Esbjörn Larsson. Denna text 

syftar till att på ett kritiskt sätt diskutera antologins övriga bidrag. Med 

utgångspunkt i framförallt Nilssons text uppmärksammar Larsson olika 

karaktäristika som kännetecknar den forskning som hämtar sin inspiration i 

Foucaults författarskap. Syftet med denna genomgång är främst att syn-
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liggöra konsekvenserna av det aktuella perspektivet genom att lyfta fram 

både dess starka och dess svaga sidor. 

Avslutningsvis bör detta påpekas. Avsikten med antologin är inte att 

lägga fast ett perspektiv, skapa en tradition eller att definiera en korrekt 

tolkning av Foucault. I stället är syftet att med utgångspunkt från Foucaults 

författarskap lyfta fram svenska forskare som utvecklar det historiska studiet 

av styrning och olika former av maktutövning. Snarare än att ta fasta på 

Foucaults empiriska resultat eller hans teoretiska slutsatser, är det vår avsikt 

att följa hans exempel i den strävan efter att förnya sig som Foucault uppvi

sade under hela sitt verksamma liv som historiker. Att skriva historia var för 

honom ett redskap för att lära sig att tänka nytt och annorlunda. 

Men vad är då filosofin idag - jag menar den filosofiska verksamheten - om 
inte tankens kritiska granskning av sig själv? Och om den inte består i att 
försöka utröna hur och hur långt det vore möjligt att tänka på annat sätt i 
stället för att berätta vad man redan vet?5 

5 Michel Foucault, Sexualitetens historia. Band 2. Njutningarnas bruk (Göteborg 
2002), s. 12. 
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