


Foucault fur alle? 

En diskussion om Foucault, radikalitet och 
historievetenskapen 

Roddy Nilsson 

Få skulle idag förneka att Michel Foucault varit en av de mest inflytelserika 

tänkarna i Europa och USA under de senaste decennierna. Historieveten

skapens förhållande till Foucault har dock alltid varit minst sagt ambiva

lent.1 Detta gäller också i högsta grad i Sverige. De svenska historikernas 

tveksamma inställning till Foucault ligger därmed väl i linje med mottagan

det i andra länder. 

Det internationella uppmärksammandet av Foucault bland historiker är 

starkt förknippat med att hans arbeten blev tillgängliga på andra språk än 

franska. Med denna uppmärksamhet uppträdde också en mera explicit 

kritik mot Foucault från historikers sida, framför allt anglosaxiska sådana.2 

Även den svenska receptionen av Foucault kan ses i ljuset av att översätt-

1 Se Alan Megill, "The Reception of Foucault by historians", i Journal oftbe History of 

Ideas (1987), s. 117-140; Clare 0'Farrell, Foucault. Historian or Philosopher? (London 

1989); Jan Goldstein (red.), Foucault and the Writing of History (Oxford 1994); Martin 
Dinges, "Michel Foucault's Impact on the German Historiography of Criminal Jus-

tice, Social Discipline, and Medicalization", i Norbert Finzsch & Robert Jiitte (red.), 

Institutions of Confinement. Hospitals, Asylums, and Prisons in Western Europé and North 

America, 1500-1950 (Cambridge 1996); Moya Lloyd & Andrew Tucker (red.), The 

Impact of Michel Foucault on the Social Sciences and Humanties (London 1997). 
2 Om receptionen av, och förhållandet till, Foucault i framför allt det anglosaxiska 

språkområdet se t.ex. Keith Jenkins, Re-Thinking History (London 1991); Keith 

Windschuttle, The Killing of History. How Literary Critics and Social Theorists are 

Murdering our Past (San Francisco 1996); Mark Poster, Cultural History + Postmod-

ernity. Disciplinary Readings and Challenges (New York 1997); Alun Munlow, Decon-

structing History (London 1997); Martin Bunzl, Real History. Reflections on historical 

practice (London 1997); Willie Thompson, What Happened to History? (London 

2000); Mary Fulbrook, Historical Theory (London 2002); Willie Thompson, Post

modernism and History (Houndsmill 2004), Callum G. Brown, Postmodernism for 

Historians (Harlow 2005). 
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ningar av att hans mest kända arbeten utkom under 1980-talet.3 Detta var 

förmodligen ett viktigt skäl till ett antal avhandlingar där Foucault fungerat 

som inspirationskälla publicerades i början av 1990-talet.4 Att de arbeten 

som översattes vid denna tidpunkt härrörde från Foucaults maktanalytiska 

eller genealogiska period torde också vara en anledning till att receptionen 

dominerades av ett anammande av hans maktanalytiska tänkande.5 

De metod- och teoriböcker i historia som används i Sverige erkänner 

ofta Foucaults stora inflytande och uttrycker sin uppskattning över hans 

idérikedom och innovationsförmåga. Samtidigt betonas att Foucault inte 

var fackhistoriker. Stellan Dahlgren och Anders Floren menar att han sna

rare ska ses som "filosof och samhällskritiker"6 medan Arne Jarrick och 

Johan Söderberg benämner honom antingen "filosof och idéhistoriker" eller 

endast "filosof'.7 Detsamma framhålls i arbeten översatta från engelskan. De 

båda brittiska historikerna John Tosh och Michael Stanford beskriver ho-

3 Vansinnets historia, vilken utkom 1973 i en liten tämligen förbisedd svensk översätt
ning, utkom i nya utgåvor 1983 och 1986 medan Viljan att veta utkom i en första 
svensk utgåva 1980. Viktigast tycks dock 1987 års översättning av Övervakning och 
straff hn varit. 
4 Peter Aronsson, Bönder gör politik. Det lokala självstyret som social arena i tre små
landssocknar, 1680-1850 (Lund 1992.); Lars Petterson, Frihet, jämlikhet, egendom och 
Bentham. Utvecklingslinjer i svensk folkundervisning mellan feodalism och kapitalism, 
1809-1860 (Uppsala 1992); Tomas Söderblom, Horan och batongen. Prostitution och 
repression i folkhemmet (Stockholm 1992); Birgitta Svensson, Bortom all ära och red
lighet. Tattarnas spel med rättvisan (Stockholm 1993); Claes Ekenstam, Kroppens 
idéhistoria. Disciplinering och karaktärsdaning i Sverige 1700—1950 (Hedemora 1993); 
Sten O. Karlsson, Arbetarfamiljen och Det Nya Hemmet. Om bostadshygienism och 
klasskultur i mellankrigstidens Göteborg (Stockholm 1993). Senare följde t.ex. Martin 
Bergman, Dödsstraffet, kyrkan och staten i Sverige från 1700-tal till 1900-tal (Stockholm 
1996); Hans Andersson, "Androm till varnagel... "Det tidigmoderna Stockholms folk
liga rättskultur i ett komparativt perspektiv (Stockholm 1998); Lars-Eric Jönsson, Det 
terapeutiska rummet. Rum och kropp i svensk sinnessjukvård 1850—1970 (Stockholm 
1998); Malin Lennartsson, I säng och säte. Relationer mellan kvinnor och män i 1600-
talets Småland (Lund 1999) och Roddy Nilsson, En välbyggd maskin, en mardröm för 
själen. Det svenska fängelsesystemet under 1800-talet (Lund 1999). 
5 Roddy Nilsson, "Den närvarande frånvaron eller i väntan på Foucault. En diskussion 
om Foucault och den svenska historiedisciplinen", i Historisk tidskrift (2000), s. 189 f. 
6 Stellan Dahlgren & Anders Florén, Fråga det förflutna. En introduktion till modern 
historieskrivning (Lund 1996), s. 152. 
7 Arne Jarrick & Johan Söderberg, Praktisk historieteori (Stockholm 1993), s. 50, 85. 
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nom i sina respektive arbeten som "filosof'.8 Deras landsman Richard Evans 

kallar Foucault för både "filosof' och "historiker" i sitt mot postmodern 

historieskrivning starkt kritiska arbete Till historiens försvar.9 Vad som fram

för allt har diskvalificerat Foucault från att räknas in i historikernas krets är 

vad kritikerna sett som hans bristande empiriska förankring men också vad 

som beskrivits som "ideologiska" inslag i hans forskning.10 

Mot denna bakgrund ska jag i denna artikel diskutera några aspekter på 

det problematiska förhållandet mellan Foucault och historievetenskapen. 

Artikeln innehåller två delar. I den första empiriska delen diskuteras några 

drag i den svenska historievetenskapens förhållningssätt till Foucault. Un

derlaget är avhandlingar i historia publicerade under de senaste fem åren. I 

den andra mera teoretiska delen diskuteras historievetenskapens förhållande 

till Foucault generellt. Avslutningsvis uppmärksammas några av de drag jag 

ser som centrala hos den radikala historikern Foucault, drag som jag menar 

att det finns anledning att slå vakt om. Argumentationen bygger på upp

fattningen att ett övergivande av Foucaults maktanalytiska tankegångar vore 

olyckligt eftersom dessa kännetecknas av en rad värdefulla insikter som 

historievetenskapen skulle kunna nyttiggöra. 

Foucault i svenska historieavhandlingar 

Hur har då Foucault använts i svenska avhandlingar i historia under 2000-

talet? Jag har funnit ett tiotal avhandlingar som anknyter till Foucault och 

från honom emanerande tankegångar. Genomgången gör inga anspråk på 

att vara fullständig i så måtto att alla avhandlingar som på något sätt inspire-

8 John Tosh, Historisk teori och metod (Lund 1994), s. 98; Michael Stanford, Hand
bok i historiska studier (Lund 1995), s. 26. 
9 Richard J. Evans, Till historiens försvar (Stockholm 2000), s. 199. 
10 För kritik av Foucault från svenska historiker se Jarrick & Söderberg (1993), 87 ff; 
Arne Jarrick, "Framstegsskräcken inom historieforskningen. Ett försök till nyanse
ring", i Häften för kritiska studier (1995:3); dens, "Mellan materialism och konstrukti-
vism. Mentaliteter och sociala konstruktioner i historieforskningen", i Häften för 
kritiska studier (1996:4); Eva Eggeby, Vandringsman, här ser du en avmålning av 
världen. Vård, vårdade och ekonomi på Danvikens dårhus 1/50-186/ (Stockholm 1996). 
För en diskussion av denna kritik se Nilsson (2000), s. 192 ff. 
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rats av Foucault skulle finnas med. Däremot bör underlaget vara tillräckligt 

för att fånga de trender som gjort sig gällande.11 

Jens Rydström undersöker i Sinners and Citizens (2001) de diskursiva för

ändringarna kring den manliga icke-heterosexuella sexualiteten under slutet av 

1800- och första delen av 1900-talet och anknyter därvid - knappast förvå

nande med tanke på avhandlingens ämne - till Foucaults tankar om sexuali

teten. Foucaults tes om "uppfinnandet" av den homosexuelle under 1800-talet 

spelar en central roll som utgångspunkt. Samtidigt understryker Rydström att 

han metodiskt inte följer Foucault särskilt nära. Bland annat lyfter han in 

Kuhns paradigmbegrepp i sin modell.12 Det är alltså i Rydströms fall närmast 

en fråga om ett perspektivistiskt användande av Foucault. 

Jenny Björkman undersöker i Vård för samhällets bästa (2001) debatten 

om tvångsvård i svensk lagstiftning från 1800-talets senare del och fram till 

omkring 1970. Björkman talar å ena sidan om ett kontroll- eller discipline-

ringsteoretiskt perspektiv, där Foucault ses som den främsta upphovsman

nen, och å andra sidan om ett humaniserings- eller civiliseringsperspektiv. 

Samtidigt betonas hur undersökningen utgår från ett "mera konfliktfyllt och 

Foucaultinspirerat perspektiv".13 Däremot använder sig Björkman inte av 

någon metod inspirerad av Foucault. Metoden i Björkmans avhandling är 

närmast att betrakta som idéhistorisk med en betoning på analys av argu

ment och kontexter. Undersökningen kan sägas vara en studie av hur 

tvångsvård historiskt har motiverats och legitimerats och vilka förändringar 

som skett på dessa punkter. 

Anna Lindberg studerar i Experience and Identity (2001) arbeterskor och 

arbetsförhållanden i cashewnötsindustrin i den indiska provinsen Kerala. 

Teoretiskt förenas ett materialistiskt och feministiskt perspektiv med post

modernt inspirerade synsätt där diskursteorin spelar stor roll. Foucault pla

ceras här in i en ram som omfattar både ideologi och diskurs. Diskursen ses 

som något som förmedlar och uttrycker ideologier, det vill säga mening. 

Lindberg ser den största skillnaden mellan ideologi och diskurs i att det 

11 Att genomgången begränsats till avhandlingar motiveras dels av det faktum att 
största delen av den historiska forskning som bedrivs i vårt land sker i form av av
handlingsarbete, dels av att det förmodligen är här som nya trender märks först. 
12 Jens Rydström, Sinners and Citizens. Bestiality and Homosexuality in Sweden 1880— 
ip$o (Stockholm 2001), s. 11. 
13 Jenny Björkman, Vård för samhällets bästa. Debatten om tvångsvård i svensk lagstift
ning 1850-1970 (Stockholm 2001), s. 24. 
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förstnämnda begreppet står för normativa och mer medvetet formulerade 

utsagor medan diskurser opererar mera subtilt i form av olika "sanningar".14 

Samtidigt som hon alltså använder både ideologi- och diskursbegreppen vill 

Lindberg också anknyta till ett materialistiskt perspektiv genom att under

söka erfarenheter och identiteter (klass, genus och kast) hos de arbeterskor 

som är hennes studieobjekt. Diskurs ingår hos Lindberg i en begreppsappa

rat med rötter i såväl historiematerialism som poststrukturalism och genus

teori. Inspiration hämtas, förutom från Foucault, bland annat från Stuart 

Hall och Joan Scott. 

Ideologi och diskurs förenas på ett likartat sätt hos Anna Jansdotter i av

handlingen Ansikte mot ansikte (2004). Avhandlingen studerar räddningsar

bete bland prostituerade kvinnor kring sekelskiftet 1900. Jansdotter under

stryker att hon inte ser de båda begreppen ideologi och diskurs som del av 

en teoretisk modell. Hon betraktar i stället begreppen som något som an

vänds. Hon framhåller också att det är på ideologin som tonvikten läggs.15 

Samtidigt betraktar hon diskursen som liggande på en övergripande nivå 

och hävdar att den sätter gränser för det tänkbara i en given kontext, medan 

ideologin uttrycker en specifik grupps beskrivning av sig själv och andra.16 

Jansdotter anknyter även i viss mån till en Foucaultinspirerad förståelse av 

makt vilken hon beskriver som kopplad till kunskapsproduktionen. Hon 

kombinerar dock detta med ett annat sätt att se på makt, som av resone

manget att döma är av annan karaktär, nämligen makt som över- och un

derordning.17 Jansdotter anknyter i sin analys även kort till ytterligare ett 

inslag i Foucaults maktanalys, i det att hon ser en påtaglig parallell mellan 

dennes urskiljande av bekännelsen som maktteknik och bruket av omvän

delsen inom den rörelse hon undersöker.18 

Charlotte Tornbjers Den nationella modern (2002) behandlar moderska-

pets roll i konstruktioner av svensk nationell gemenskap under 1900-talets 

första hälft utifrån ett diskursperspektiv. Tornbjer menar i likhet med 

många andra att Foucaults diskursbegrepp är alltför statiskt och monolitiskt 

14 Anna Lindberg, Experience and Identity. A Historical Account of C lass, Caste, and 
Gender among Casbew Workers ofKerala (Lund 2001), s. 39 f. 
15 Anna Jansdotter, Ansikte mot ansikte. Räddningsarbete bland prostituerade kvinnor i 
Sverige 1850—1920 (Lund 2004), s. 23, 403. 
16 Ibid, s. 24. 
17 Ibid, s. 26. 
18 Ibid, s. 381. 
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och att det är mera fruktbart att betrakta diskurser som instabila och motsä

gelsefulla. Diskurserna, hävdar hon, överlappar och flätas in i varandra. 

Tornbjer pekar också på individers och gruppers möjligheter att omför-

handla och förändra diskurserna.19 

Hossein Sheiban använder sig i Den ekonomiska staden (2002) av en 

diskursteoretisk metod för att studera framväxten av den moderna stadspla

neringen i Stockholm. Även om Foucault ses som den främsta inspirations

källan gör Sheiban en viss modifiering av Foucaults metod genom att 

framför allt lägga större vikt vid den empiriska nivån.20 

Eva Bergenlöv studerar i Skuld och oskuld (2004) vad hon kallar "den 

rättsliga diskursen" rörande späda barns död från slutet av 1600-talet och 

fram till cirka 1800. Diskurs ses här som "talet om vad som hänt" till skill

nad från vad som verkligen hände.21 Bergenlöv använder sig av vad hon 

kallar ett "kritiskt" eller "pragmatiskt" diskursbegrepp som med Foucaults 

tänkande som grund utvecklats och modifierats av Norman Fairclough och 

Nancy Fraser. Bergenlöv framhåller hur dessa forskare ser Foucaults 

diskursbegrepp som allt för strukturalistiskt och otillräckligt när det gäller 

att fånga förändring. En starkare betoning av förändringsaspekten medför 

också enligt Bergenlöv att de mänskliga subjekten tilldelas en mera aktiv roll 

i formandet av diskurserna. Människan, hävdar hon, både formar och for

mas av diskurserna.22 

Lina Carls studie Våp eller nucka? (2004) behandlar vad hon benämner 

"genusdiskursen" rörande kvinnors högre utbildning 1930-1970. Också 

Carls vänder sig mot vad hon uppfattar som statisk och relativt oföränderlig 

drag i Foucaults syn på diskursen och hämtar i det sammanhanget stöd från 

flera andra forskare, bland annat Edvard Said och Nancy Fraser. Carls me

nar till skillnad från Foucault att aktörerna ofta var medvetna om (den 

dominerande) diskursen och därmed kunde föra en dialog med denna och 

19 Charlotte Tornbjer, Den nationella modern. Moderskap i konstruktionen av svensk 
nationell gemenskap under 1900-talets första hälft (Lund 2002), s. 23 ff. 
20 Hossein Sheiban, Den ekonomiska staden. Stadsplanering i Stockholm under senare 
hälften av 1800-talet (Stockholm 2002), s. 15 f. 
21 Eva Bergenlöv, Skuld och oskuld. Barnamord och barnkvävning i rättslig diskurs och 
praxis omkring 1680—1800 (Lund 2004), s. 16. Min kursivering. 
22 Bergenlöv (2004), s. 29 ff. 
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även formulera motdiskursiva utsagor.23 Med inspiration från framför allt 

Fraser anser Carls i stället att diskurserna bör ses som mångfaldiga och till

fälliga samtidigt som hon lyfter fram de enskilda subjektens möjligheter att 

påverka dessa.24 

Diskur s t eor in s  dominans  

Den tydligaste trenden i historikers användning av Foucault de senaste åren 

är utan tvekan en ökad anknytning till dennes diskursteoretiska tänkande. 

Samtidigt har de explicita hänvisningarna till de maktanalytiska skrifterna 

minskat. Ofta anknyts till Foucaults diskurstänkande utan att på allvar 

diskutera hur detta förhåller sig till de maktanalytiska sidorna av hans för

fattarskap. Tydligt är också hur Foucault har integrerats i ett genusteoretiskt 

tänkande. Detta ligger i linje med det förhållandevis stora intresse som un

der ganska lång tid visats för Foucault inom internationell feministisk forsk

ning.25 Receptionen av Foucaults diskursteoretiska anslag har under de 

senaste åren även beledsagats av en kritik mot vad många sett som begrep

pets allt för statiska karaktär. Det har därför ansetts nödvändigt att anknyta 

till andra forskares diskursteoretiska tänkande, framför allt Joan Scott men 

också till exempel Edvard Said, Norman Fairclough och Nancy Fraser. En 

annan, måhända något överraskande, trend är att Foucaults diskursbegrepp 

hos vissa historiker förenats med ideologibegreppet. Foucault var djupt 

misstänksam mot ideologibegreppet i sig och tog ofta explicit avstånd mot 

användningen av det. Bland annat avvisade han uppfattningen om ideologi 

som en form av falskt medvetande, föreställningen om ideologi som ett 

tänkande som tar sin utgångspunkt i subjektet och synen på ideologi som 

något som kan reduceras till ekonomiska strukturer som bestämmer dess 

23 Lina Carls, Våp eller nucka? Kvinnors högre studier och genusdiskursen 1930—ipyo 
(Lund 2004), s. 18 ff. 
24 Ibid, s. 28. 
25 Se t.ex. Joan Wallach Scott, Gender and the Politics ofHistory (New York 1988); 
Irene Diamond & Lee Quinby, Feminism & Foucault. Reflections on Resistance 
(Boston 1988); Jana Sawicki, Disciplining Foucault. Feminism, Power, and the Body 
(New York 1991); Lois McNay, Foucault & Feminism. Power, Gender, and the Self 
(Boston 1992); Caroline Ramazanoglu (red.), Up Against Foucault. Explorations of 
some Tensions between Foucault and Feminism (London 1993); Dianna Taylor & 
Karen Vintges (red.), Feminism and the Final Foucault (Chicago 2004). 
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karaktär.26 Däremot är det viktigt att inte betrakta diskurs som en ersättning 

för, eller ett alternativ till, att tala om ideologi. De båda begreppen hade för 

Foucault sin plats inom djupt skilda vetenskapsteoretiska förhållningssätt. 

Maktana ly sens  ned ton ing  

Situationen har därmed förändrats märkbart sedan 1990-talet, då den teore

tiska inspirationen från Foucault dominerades av maktanalytiska berörings

punkter. Foucault framstod då framför allt som en teoretiker för dem som 

ville studera och analysera tendenser till disciplinering och kontroll samt 

människans inordning i maktstrukturer av olika slag. 

En annan noterbar förändring är att de senaste årens trend med ökad an

knytning till de diskursteoretiska tankegångarna även har inneburit en tydlig 

kronologisk förskjutning mot modern historia. Bland de historiker som under 

1990-talet använde sig av ett maktanalytiskt perspektiv med inspiration från 

Foucault var det i stället många som studerade tidigmodern tid. 

Historikers användning av Foucault utmärks dock under båda perio

derna av att dennes teorier ofta är ett av flera element i en eklektisk teori-

och metodapparat. Foucault - eller rättare sagt teoretiska och metodiska 

ansatser som emanerar från honom — samsas ofta med andra samhälls- och 

kulturteoretiker. Det är därför heller inte överraskande att Foucaults 

diskursbegrepp i vissa avhandlingar mera kommit att bli ett inslag i en all

män problemdiskussion eller forskningsöversikt än i en metodisk eller teo

retisk användning av detsamma.27 Tendensen hos historikerna att till synes 

utan större vetenskaplig vånda använda Foucault tillsammans med andra 

teoretiska inspirationskällor kan ses som en följd av disciplinens pragmatiska 

hållning till teoribegreppet. Frågan måste dock ställas hur långt det är möj

ligt - det vill säga vetenskapligt klokt och fruktbart - att sammanföra olika 

teoretiska projekt?28 

26 Michel Foucault, "Truth and Power", i Colin Gordon (red.), Power/Knowledge. 
SelectedInterviews & Other Writings 1972-1977 (New York 1980), s. 118. 
27 Se t.ex. Lars Båtefalk, Staten, samhället och superiet. Samhällsorganisatoriska princi
per och organisatorisk praktik kring dryckenskapsproblemet och nykterhetssträvandena i 
stat, borgerlig offentlighet och associationsväsende ca 1770—1900 (Uppsala 2000); Per-
Olof Andersson, Den kalejdoskopiska offentligheten — lokal press , värdemönster och det 
offentliga samtalets villkor 1880—1910 (Växjö 2001). 
28 Se t.ex. Erling Sandmo, "Maktens beroligende blikk", i Scandia (1994), s. 40. 
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Governmenta l i t y  

Foucaults tänkande kring gouvernementalité (eng. governmentality) - i Sverige 

ibland översatt med begreppet "styrningsrationalitet"29 - har knappast satt 

några spår inom det svenska historieämnet trots den relativt livliga forskning 

som bedrivits kring modern social och politisk historia.30 Det franska begrep

pet gouvernementalité bygger på en sammanskrivning av gouverner, att "styra" 

eller "regera", och mentalité, för vilket "inställning" i detta sammanhang före

slagits som översättning.31 Denna riktning emanerar från Foucaults tämligen 

fragmentariska och skissartade texter och föreläsningar om governmentality 

under slutet av 1970-talet.32 Uppmärksammandet av Foucaults tankar kring 

governmentality har även medfört ett närmande till den anglosaxiska sociolo

gin men också till den liberala politiska filosofin.33 Tänkandet om govern

mentality har kommit att utvecklas i riktning mot att försöka förstå och analy

sera hur liberalismen under 1900-talet fungerat som den kanske viktigaste 

formen av styrning i det västerländska samhället.34 

29 Begreppet översatt i Nikolas Rose, "Politisk styrning, auktoritet och expertis i den 
avancerade liberalismen", i Kenneth Hultqvist & Kenneth Petersson (red.), Foucault. 
Namnet på en modern vetenskaplig och filosofisk problematik (Stockholm 1995), s. 43. 
30 Däremot har detta gjort avtryck i "granndiscipliner" som idéhistoria och ekono
misk historia. Se t.ex. Mats Deland, The Social City. Stockholm 1900-194$ (Stock
holm 2001) och Frans Lundgren, Den isolerade medborgaren. Liberalt styre och upp
komsten av det sociala vid 1800-talets mitt (Uppsala 2003). 
31 Kenneth Hultqvist & Kenneth Petersson, "Nutidshistoria. Några inledande ut
gångspunkter", i Kenneth Hultqvist & Kenneth Petersson (red.), Foucault. Namnet 
på en modern vetenskaplig och filosofisk problematik (Stockholm 1995), s. 26. 
32 Se framför allt Michel Foucault, "Governmentality", i J. D. Faubion (red.), Essen-
tial Works of Foucault 1954-1984. Vol. 5. Power (New York 2000). 
33 Se t.ex. Nikolas Rose, Governing the Soul. The Shaping ofthe Private Self (London 
1999 [1989]); dens, Powers of Freedom. Reframing Political Thought (Cambridge 
1999); Mike Gane & Terry Johnson (red.), Foucault's New Domains (London 1993); 
Andrew Barry, Thomas Osborne & Nikolas Rose (red.), Foucault and Political 
Reason. Liberalism, neo-liberalism and rationalities of government (London 1996); 
Mitchell Dean, Governmentality. Power and Rule in Modern Society (London 1999); 
Gary Wickham & George Pavlich (red.), Rethinking Law, Society and Governance. 
Foucault's Bequest (Oxford 2001) samt Jack Z. Bratich, Jeremy Packer & Cameron 
McCarthy (red.), Foucault, Cultural Studies and Governmentality (New York 2003). 
34 I detta sammanhang kan begreppet liberalism inbegripa såväl nyliberalism, social
liberalism som många av de drag som idag utmärker socialdemokratin. Bland fors
kare som i Foucaults efterföljd diskuterat liberalismen och förhållandet till styr
ningsproblematiken används ofta begreppet i en vidare mening om ett område där 
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Foucaults analyser av styrningsrationaliteten formulerades delvis mot 

bakgrund av att han under 1970-talets senare del ägnade staten ett visst 

intresse. Foucault hade länge varit relativt ointresserad av staten som feno

men. Särskilt kritisk var han till synen - vanlig inte minst inom marxismen 

- på (den kapitalistiska) staten som ett koncentrat av makten i samhället. I 

viss mån formulerade Foucault i några mindre bidrag en "statsteori", där 

staten definierades som en funktion av olika styrningstekniker. Det är dock 

ingen statsteori i bemärkelsen att den gör anspråk på att förklara vilken typ 

av subjekt staten är eller vad som är dess mål i djupare mening. I ett tän

kande inspirerat av Foucaults governmentalitybegrepp blir staten snarare ett 

namn på en ansamling av institutioner, procedurer, tekniker, kalkyler och 

kunskapsformationer.35 Utan tvekan finns i Foucaults tänkande kring det 

moderna samhällets styrningsrationaliteter en betydande och inom svensk 

historisk forskning till stor del outnyttjad teoretisk resurs. 

En avradikal iserad Foucaul t?  

Det kan sammanfattningsvis konstateras att de senaste åren har inneburit en 

ökning av antalet historiker som funnit användning för Foucault. Borde inte 

detta vara till glädje för oss som menar att historievetenskapen skulle vinna 

på att bli litet mera foucaultiansk? Självklart är det så. Samtidigt har den 

ökande anknytningen till Foucault inom historievetenskapen utan tvekan 

haft ett pris. Jag syftar då inte i första hand på de slentrianmässiga omnäm

nanden av Foucault som ibland förekommer. En större vetenskaplig fara är 

att en otillräckligt reflekterad assimilering av hans tankar inom historieve

tenskapen riskerar att medföra en avtrubbning av radikaliteten i dessa tan

kar. Därmed utnyttjas inte de delar av hans tänkande som mest skulle 

kunna förnya och utveckla disciplinen. 

problematiseringen av maktutövningen och friheten i olika former utgör den sam
manhållande länken. Se t.ex. Rose (1995). Shamal Kavehs analys av socialpolitik som 
ett liberalt projekt och Mikael Eivergårds studie av en liberal sinnessjukvård i denna 
bok är också goda exempel på denna tendens. 
35 Foucault (2000). Se även t.ex. Jonathan Xavier Inda, "Analytics of the Modern. 
An Introduction", i Jonathan Xavier Inda (red.), Anthropologies of Modernity. 
Foucault, Governmentality, and Life Politics (Oxford 2005). Se dessutom Ulf Ols
sons & Kenneth Peterssons, Robert Anderssons, Andreas Fejes och Thom Axels
sons artiklar i denna antologi. 
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Utvecklingen under de senaste åren har alltså delvis inneburit att Fou

cault domesticerats och att en tämligen ensidig och utslätad anknytning 

till hans diskursteoretiska tänkande blivit dominerande.36 Foucault har 

blivit något han aldrig var under sin livstid, nämligen en teoretiker bland 

andra och någon som kan samsas med snart sagt alla andra tänkare, från 

historiematerialister till liberaler och feminister. Kanske är denna "avradi-

kalisering" av Foucault oundviklig, något som sker i takt med att det 

tidsmässiga avståndet växer till de händelser som drog till sig Foucaults 

intresse? Kanske är det bättre att i stället för avradikalisering tala om en 

utebliven reception av de mest radikala och utmanande inslagen i hans 

tänkande? Klart står emellertid att mycket få historiskt inriktade forskare 

velat eller vågat följa Foucault i hans kunskapsteoretiska nominalism, 

antihumanism eller omvärdering av subjektet. Detsamma gäller för hans 

diskontinuitetsinriktade och "genealogiska" uppfattning om historien.37 

Historievetenskapens ambivalens till Foucault 

Historievetenskapens förhållande till Foucault kännetecknas alltså av en 

tydlig ambivalens. Å ena sidan finns en uppenbar tveksamhet gentemot 

Foucaults arbeten, å andra sidan har flera av hans viktigaste tankegångar 

faktiskt integrerats i den historiska forskningen. Foucaults inflytande över 

de historiskt orienterade vetenskaperna har bidragit till en tematisk för

skjutning mot nya forskningsområden - fängelser, galenskap och sinnes

sjukhus, sexualitet, medicin, socialpolitik etcetera - liksom till anammandet 

av en rad nya teoretiska begrepp och metoder. Med detta sagt kvarstår likväl 

de mer intressanta frågorna kring vad det var som kännetecknade Foucault 

som historiker, vad i hans tänkande som föranlett historikers tveksamhet, 

liksom vad det är som framstått som attraktivt. Den senare frågan föranleder 

också reflektioner kring vilken Foucault det faktiskt är som recipierats i den 

svenska historievetenskapen. 

36 När jag beskriver Foucaultreceptionen som "ensidig och utslätad" syftar detta på de 
samlade effekterna av denna, vilket inte hindrar att enskilda forskare har använt sig av 
Foucaults diskursteoretiska tankegångar på ett kreativt och mycket fruktbart sätt. 
37 Foucaults genealogiska metod diskuteras närmare i Ulf Olssons & Kenneth 
Peterssons, Andreas Fejes och Esbjörn Larssons bidrag till denna antologi. 
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Den svårfängade Foucaul t  

En orsak till svårigheten att ge svar på frågor av det här slaget är Foucaults 

retoriska stil, ofta kännetecknad av en förkärlek för drastiska formuleringar 

och extravaganta uttalanden. En annan ännu mer uppenbar orsak är att ju 

mer man studerar hans texter desto tydligare framgår det att det inte finns 

en Foucault. Foucault strävade minst av allt efter att utveckla ett konsistent 

och sammanhängande tankesystem. Som få andra tänkare ändrade han 

ständigt sina infallsvinklar och problematiseringar. Själv såg han inget pro

blem i detta och betraktade alltid sina arbeten som provisoriska. Skiftet av 

positioner var för honom en del i arbetet med att gå vidare och utvecklas 

både som människa och forskare. Ofta återvände han också till problem 

som han behandlat långt tidigare i sin karriär för att försöka angripa dessa 

på ett nytt sätt. Ett tredje skäl har att göra med den inter- eller rent av anti-

disciplinära karaktären hos hans arbeten. Foucault var en ensamtänkare som 

inte lät sig placeras in i någon traditionell akademisk disciplin, en "nomad

filosof' som genomströvade moderniteten på jakt efter nya områden att 

undersöka.38 Han medverkade också endast undantagsvis i direkta debatter 

eller polemiker med andra forskare. 

Foucaul t  som his toriker  

Tvärtemot den tveksamhet som det svenska historikersamfundet uttryckt 

inför erkännandet av Foucault som historiker, menar jag att hans tänkande 

bör diskuteras med utgångspunkt i att han faktiskt var historiker.39 Alla 

Foucaults böcker, med få undantag, var historiska studier av något slag.40 

Frågan blir då inte om han var historiker eller inte, utan vilken sorts histori-

38 Se t. ex. Esbern Krause Jensen, Nomadfilosofi. Aktuella tendenser i franskt tänkande 
(Göteborg 1985). 
39 Det var också så som Foucault själv betraktade sitt vetenskapliga arbete när han 
som beteckning på sin professur vid Collége de France valde "tankesystemens histo
ria". Se Didier Eribon, Michel Foucault (Stockholm 1991), s. 408. 
40 Dessa undantag är L 'archéologie du savoir (Paris 1969), sv. övers. Vetandets arkeologi 
(1972), som dock är en metodbok i just historia; Raymond Roussel (Paris 1963), en 
filosofisk/litteraturvetenskaplig analys av Raymond Roussels författarskap och Ceci 
nest pas une pipe (Montpellier 1973), en fdosofisk/konstvetenskaplig analys av René 
Magrittes konstnärskap. 
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ker han var.41 Klart är att han knappast hörde hemma bland den grupp 

akademiska forskare som vanligen brukar betecknas på detta sätt. Det är 

dock lätt att överdriva de antiakademiska och antiinstitutionella sidorna hos 

Foucault. Samtida vittnesmål, framför allt från tiden efter att han blivit 

professor vid College de France, talar om Foucault som en hårt arbetande 

administratör, föreläsare och forskare.42 Foucault bör därför ses som en 

annan sorts historiker, en sort som emellertid är lika legitim som traditio

nella historiker. För Foucault var människan endast begriplig genom sin 

historicitet; hennes "utveckling" eller förändring var inget naturgivet utan 

ett resultat av de nätverk av diskurser, institutioner, sociala relationer och 

handlingar av vilka hon är del. 

Historien - det kontingenta och föränderliga i människans tillvaro - var 

den fond mot vilken han analyserade samtidens problem och frågor. Det 

historiska vetandet var därmed också ett sätt att omvandla vår subjektivitet. 

Foucault var en historiker för vilken det förflutna var den väg man var 

tvungen att gå för att förstå samtiden. Ja, att förstå historien var att förstå 

samtiden. Historien var för Foucault, med ett uttryck från Carl Schorske, 

något att "tänka med", men också att tänka mot.43 

Vad kännetecknade då mera specifikt Foucaults syn på historien? En 

central aspekt var hans syn på historien som diskontinuerlig. Denna håll

ning har varit mycket svår att förena med historikers sätt att arbeta, då dessa 

närmast kan sägas ha en konstitutiv förkärlek för att konstruera samman

hängande orsakskedjor och berättelser. Här är det dock viktigt att framhålla 

att Foucaults betoning av det diskontinuerliga i historien inte ska ses som 

att han anslöt sig till någon slags ontologisk "diskontinuitetsprincip", utan 

mer som ett uttryck för ett forskningsstrategiskt val. I motsats till de flesta 

historiker hävdade Foucault att historien förstods bäst som en diskontinuer

lig process, inte som en kausal linjär utveckling. I Vetandets arkeologi beto

nade han hur diskontinuiteten på samma gång var forskningens verktyg och 

själva föremålet för forskningen.44 

41 Jfr Thomas Flynn, "Foucault's mapping of history", i Gary Gutting (red.), The 
Cambridge Companion to Foucault (Cambridge 1994), s. 28. 
42 Eribon (1991). 
43 Se Carl E. Schorske, Thinking with History. Explorations in the Passage to Modern
ism (Princeton 1998). 
44 Foucault (1972), s. 14. 
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En annan punkt där Foucaults uppfattning om historien kolliderade 

med historievetenskapens dominerande förhållningssätt är hans explicita 

avsikt att skriva en "history of the present" - en nutidshistoria. I denna 

ambition sträckte han sig mycket längre än att framställa hur något blivit 

som det blivit eller att beskriva hur det förflutna alltid var havande med 

framtiden. Det handlade snarast om en sammansmältning av vårt nu med 

specifika delar av historien. Dessa delar utgörs av de myriader av händelser 

som formar föreställningar, idéer och begrepp och vilka tillsammans utgör 

vad som vid en viss tidpunkt framställs som "vår historia". Det är då inte 

fråga om att återskapa kontinuiteter, framställa evolutionära förlopp eller att 

urskilja olika folks och nationers öden, utan den historiska analysen syftar 

till att identifiera de tillfälligheter, små avvikelser, antaganden och missräk

ningar som givit upphov till det som betyder något för oss idag.45 

Foucault betonade att studiet av historien alltid tog sin början i frågor 

uppkomna i nuet. Historien i sig intresserade honom inte. Det handlade om 

att ifrågasätta samtidens självklarheter och om att med hjälp av historien stu

dera hur vi konstituerats som subjekt. Foucaults nutidshistoria tar sin ut

gångspunkt i nuet fattad som modernitet och därmed som kännetecknad av 

en speciell form av rationalitet och makt/kunskapskonfiguration.46 Foucaults 

arkeologiska och genealogiska arbeten var strategiska val för att analysera 

varför vårt moderna samhälle ser ut som det gör.47 

Det nutidshistoriska perspektivet har ett subversivt anslag då det syftar till 

att undergräva och destabilisera tankefigurer och föreställningar som framstår 

som självklara och gynnar den rådande samhällsordningen. Inte minst gäller 

kritiken sådana förhållanden och institutioner i samtiden där legitimiteten 

grundas på åberopande av "sunda förnuftet" eller för-givet-tagna uppfatt-

45 Michel Foucault, "Nietzsche, Genealogy, History", i Paul Rabinow (red.), The 
Foucault Reader. An Introduction to Foucault's Thought (London 1991a [1984]), s. 
77 ff. Begreppet nutidshistoria diskuteras också i Ulf Olssons & Kenneth Peterssons 
och Andreas Fejes artiklar i denna antologi. 
46 "History of the present", ibland översatt som "nutidshistoria", ska skiljas från 
samtidshistoria (eng. "contemporary history"), vilket utgår från helt andra kun
skapsintressen och teoretiska antaganden. För en diskussion beträffande det senare 
begreppet och ett antal artiklar i denna genre, se Lars M. Andersson & Ulf Zander 
(red.), In med historien! Fem historiker om korta och långa perspektiv i samtidshistorien 

(Lund 1997). 
47 Se t.ex. Michel Foucault, "What is Enlightenment?", i Paul Rabinow (red.), The 
Foucault Reader. An Introduction to Foucault's Thought (London 1991b [1984]). 
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ningar om människans natur - att vita är överlägsna färgade, män överlägsna 

kvinnor, att vissa är predestinerade att styra etcetera. Nutidshistorien handlar 

därför också om att å ena sidan upptäcka och belysa det farliga och förtryck

ande, å andra sidan ge luft åt frigörande tankar, företeelser, institutioner och 

praktiker, var helst de kommer till uttryck i det förflutna.48 

Även om Foucaults arbeten är ägnade åt att utifrån ett nutidshistoriskt 

perspektiv analysera hur vårt samhälle ser ut, är det också i minst lika hög grad 

ägnat åt att visa hur vi analyserar detta samhälle. Hur "upptäcker" eller skapar 

vi vetande om samhället, människan, historien, politiken eller vad det vara 

må? Med vilka redskap, från vilka utgångspunkter och med vilka syften? 

Något som fick stora konsekvenser för Foucaults historiesyn var hans 

djupa misstänksamhet mot alla former av humanism eller subjektstänkande, 

även om en tydlig omorientering är märkbar i hans sista skrifter och inter

vjuer.49 I Vetandets arkeologi vände sig Foucault mot uppfattningen att histo

rien skapades som en konsekvens av medvetna intentioner och viljeakter hos 

människor i det förflutna. Denna aktörsinriktade historiesyn ledde, menade 

Foucault, till att historikern inriktade sitt arbete på att försöka förstå och 

återskapa motiv, avsikter och tankar bakom de historiska skeendena, något 

som han med kraft avvisade.50 

Foucaults "antisubjektivism" får emellertid inte uppfattas som att han var 

ointresserad av subjektet. Till skillnad från vissa strukturalister var Foucault 

djupt upptagen av problematiken kring subjektet och dess positioner. Där

emot menade Foucault att vi inte kunde ta vår utgångspunkt i subjektet. För 

Foucault var subjektet en produkt av diskurser, praktiker och maktrelationer; 

av krafter som verkar på och genom kroppen. Därför blir det produktionen av 

subjekten som blir det centrala att studera. De mekanismer och tekniker ge

nom vilka makten verkar på oss hamnar på så sätt i fokus.51 En konsekvens av 

48 Se t.ex. Hultquist & Petersson (1995), s. 16-37. 
49 I Njutningarnas bruk (Göteborg 2002) och Omsorgen om sig (Göteborg 2002), de två 
sista delarna av Sexualitetens historia, ursprungligen utgivna 1984, intar subjektets själv-
konstituering - eller vad Foucault kallade utvecklandet av olika självteknologier - en 
central plats. Se även t.ex. Michel Foucault, "Technologies of the Self', i Essential 
Works of Foucault 1954-1984. Volume 1. Ethics, Subjectivity and Truths (New York 1997). 
50 Foucault (1972), s. 10 ff. 
51 Foucault framhöll till och med vid flera tillfällen under den sista delen av sitt liv att 
subjektet varit det som stått i centrum för hela hans forskargärning. Se t.ex. Michel 
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detta förhållningssätt är att självet kan bli ett maktinstrument som verkar på 

sin egen inordning och att normalisering - självdisciplineringen är ett utmär

kande drag för det moderna subjektet. 

Foucault var vidare kritisk till den dialektiska syn på historien som, an

tingen i sin marxistiska eller hegelianska variant, nådde en högkonjunktur 

decennierna efter andra världskriget. I sin installationsföreläsning vid Collége 

de France framhöll Foucault att hans egen intellektuella bana kunde ses som 

ett försök att undfly Hegel.52 Den dialektiska historieuppfattningen såg det 

förflutna i termer av en kamp mellan klasser eller idéer" vilka - delvis i strid, 

delvis i samspel med varandra - växte fram och spreds över allt större delar av 

världen för att så småningom nå sin högsta utveckling i Västeuropa och USA. 

Denna teleologiska historiesyn tenderade, menade Foucault, att leda till att 

alla händelser och skeenden bedömdes efter hur väl de passade in i de mönster 

eller "lagar" för historien som man tyckte sig kunna urskilja. 

Det finns också andra inslag i Foucaults tänkande som är än mer främ

mande för historiker. Foucault ifrågasatte en rad av de värden och för-

santhållanden som utgör vårt idéarv från upplysningen och som länge har 

haft, och delvis har, en konstituerande roll inom historievetenskapen. Till 

dessa hör uppfattningen att det är möjligt att rekonstruera historien som 

den verkligen var, synen på historien som en kontinuerlig utveckling från 

lägre former till högre, tron på kunskapens möjliga frikoppling från makten 

samt föreställningen om de rationellt handlande subjekten som historiens 

kärna. "Att", som Foucault skriver i Vetandets arkeologi, "av den historiska 

analysen skapa en berättelse om det kontinuerliga och att av det mänskliga 

medvetandet göra det subjekt ur vilket allt vardande och handlande uppstår, 

är två sidor av ett och samma tankesystem".53 

Tillspetsat kan man säga att den enda av upplysningstankarna Foucault 

inte vände sig emot var själva tänkandet som en kritisk aktivitet, vilket han 

också såg som det som mer än något annat konstituerade upplysningen. För 

Foucault var upplysningsepokens viktigaste bidrag dess förmåga till självre-

flektion, tydligast formulerad hos Kant. Det Foucault uppskattade var det 

förhållningssätt som på samma gång problematiserar människans relation 

Foucault, "Appendix. The Subject and Power", i Hubert L. Dreyfus & Paul Rabinow 
(red.), Michel Foucault. Beyond Structuralism and Hermeneutics (Chicago 1983), s. 209. 
52 Michel Foucault, Diskursens ordning (Stockholm 1993), s. 51 ff. 
53 Foucault (1972), s. 18. 
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till sin samtid, hennes plats i historien och konstitueringen av sig själv som 

ett autonomt subjekt, med andra ord vad Foucault kallar "en ständig kritik 

av oss själva".54 

Det finns alltså flera inslag i Foucaults historiesyn som närmast går på 

tvärs emot de uppfattningar som dominerat och alltjämt delvis dominerar 

inom historievetenskapen. Däremot menar jag att den kritik historiker ofta 

riktat mot Foucault för hans föregivet lättsamma inställning till empirin är 

missriktad. Den största skillnaden mellan historiker förankrade i ämnets 

mittfåra och Foucault finns inte här. Foucault var tvärtom i många avseen

den en mycket noggrann empiriker som arbetade minst lika oförtrutet som 

många historiker i arkiven.55 

Kritiken mot Foucault kan därför inte sägas handla om bristande empiri, 

utan om hur denna används i hans skrifter. För Foucault var empirin inte i 

första hand en väg att utifrån induktiva resonemang bygga upp historiska 

generaliseringar, än mindre ett underlag för att dra slutsatser om "vad som 

verkligen hänt". Empirin var för Foucault i stället en metod för att skapa 

illustrationer till deduktiva resonemang eller hypoteser. Maktutövning var 

till exempel något ytterst konkret som endast kunde undersökas empiriskt.56 

Foucaults attraktionskraft 

Rent generellt kan sägas att attraktionskraften i Foucaults tänkande för

modligen på ett mera allmänt plan tycks ligga i att han som få andra kunnat 

formulera en ny samtidsförståelse. För många har säkerligen Foucault fram

stått som ett radikalt "alternativ" i en tid när historiematerialismen som 

samhällsteori har diskrediterats eller institutionaliserats. Det är därför heller 

inte förvånande att Foucaults maktanalytiska resonemang väckt genklang i 

vida kretsar. 

En annan förutsättning för Foucaults genomslag är att studier av makt 

och maktförhållanden alltid har varit ett centralt område inom historieve

tenskapen. Foucaults intåg i historievetenskapen har också både möjliggjorts 

54 Foucault 1991b, s. 39 f. 
55 I stort sett alla Foucaults historiska arbeten bygger på omfattande och noggranna 
studier av samtida källor. Foucaults trägna biblioteks- och arkivarbete är också väl 

omvittnat av samtida. Se Eribon (1991), passim, t.ex. s. 188 f, 410, 604. 
56 Gary Gutting, "Foucault and the history of madness", i Gary Gutting (red.), The 
Cambridge Companion to Foucault (Cambridge 1994), s. 60 ff. 
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och varit en del av en förändrad teoriuppfattning inom disciplinen. Denna 

har inte minst orsakats av de starkt växande tendenserna till tvärvetenskap

lighet och disciplinöverskridande kontakter under de senaste decennierna. 

Beträffande det kraftiga genomslaget för diskursteoretiskt tänkande kan 

naturligtvis en rad orsaker diskuteras. Det är uppenbart att vi lever i en tid 

som inneburit en formlig explosion av ord, tecken och texter. Diskursanaly

ser är ett sätt att försöka bringa reda i denna situation. De ses av många som 

ett effektivt redskap att undersöka en verklighet som uppfattas som socialt 

konstruerad. Diskursanalyserna är till sin natur "demokratiska" i det att de 

inte förutsätter en hierarki av källmaterial och därmed implicit även av olika 

aktörer — allt material är utsagor om världen, lika mycket värda. Till dessa 

teoretiska argument kommer också ett rent praktiskt, då diskursanalyser 

framstår som en bra metod för att arbeta med stora mängder av källmaterial, 

vilket ofta är fallet för historiker som ägnar sig åt modern historia.57 

Att återknyta till Foucaults radikalitet 

Foucault utmanade sin tids dominerande vetenskapliga tänkande genom att 

underminera föreställningen om ett odelbart förnuft och genom att framhålla 

hur även de mest säkra sanningar i själva verket var instabila och underkastade 

ständig förändring. Samtidigt menade han sig både kunna ge en del av svaret 

på varför denna instabilitet fanns och kartlägga vissa mönster beträffande hur 

själva förändringen av dessa sanningar gick till. En väsentlig del av svaret låg i 

att han lyckades visa hur intimt och oupplösligen kunskap och makt var för

bundna med varandra. Foucault visade hur praktiserandet (utövandet) av 

kunskap var inbäddad i socialt konstruerade system. Implikationerna av hans 

tänkande har därmed blivit långtgående för hur vi kommit att uppfatta makt, 

kunskap och oss själva som subjekt. Samma sak gäller även får förståelse av 

sexualitet, galenskap, disicplinering och social kontroll. 

Det arbete som under 1970-talet dominerades av undersökningar av 

maktutövningens sätt att fungera i det moderna samhället övergick under 

57 Vissa former av diskursanalys inriktar sig mer på studier av begränsade material
mängder, men när det gäller sådana undersökningar finns flera andra analysmetoder, 
framför allt av hermeneutiskt karaktär. För en introduktion till diskursanalytiska 
arbetssätt, se t.ex. Marianne Winther J0rgensen & Louise Phillips, Diskursanalys som 
teori och metod (Lund 2000). 
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1980-talet i ett utforskande av olika möjliga förhållningssätt till denna prak

tik (styrningsrationaliteter). Friläggandet av tankekategorier, mönster och 

strukturer var för Foucault ett sökande efter det otänkta då dessa kategorier 

samtidigt är de som styr vad som är möjligt respektive omöjligt att tänka 

(och därmed uttrycka) vid ett visst tillfälle i historien. Härigenom handlar 

Foucaults tänkande också om att visa oss de mekanismer som stänger oss 

inne i vissa kunskapsformationer och hindrar oss från att nå fram till andra. 

Maktens Foucault 

Även om Foucault var det sena 1900-talets främste maktanalytiker betraktade 

han inte makt i sig som något ont. Makt "är" som han säger ingenting i sig, 

utan det är ett namn på en relation, eller ett strategiskt spel som utövas.58 

Det är likaså en missuppfattning att Foucaults radikalitet skulle bestå i 

att hans strävade efter att avskaffa eller ens befria oss från att vara insnärjda i 

olika maktrelationer. Ett sådant mål såg han som en illusion som omfattades 

av både liberaler och marxister. På samma sätt blir även uttrycket "total 

makt" en självmotsägelse i Foucaults tänkande. Om någon skulle ha total 

kontroll över någon annan existerar inte längre någon makt relation, endast 

dominans och förtryck. Samtidigt är historien full av exempel på motstånd 

från slavar, fångar och andra underkuvade grupper. I varje maktrelation 

finns alltid ett visst utrymme för frihet, något som möjliggörs av maktens 

relationella karaktär.59 Makt är en aspekt av alla mellanmänskliga relationer 

vid varje specifikt möte beroende av ålder, kön, etnicitet, utbildning, fysisk 

styrka, erfarenhet och så vidare. Vilka aspekter som i varje specifik situation 

får mest genomslag för att påverka vad som sker bestäms i sin tur av andra 

maktrelationer, dessas "täthet" och förbindelser med strukturella och svår

föränderliga förhållanden. Fångvaktarens relation till fången är en maktrela-

58 Se t.ex. Michel Foucault, "Critical Theory/Intellectual History", i Lawrence D. 
Kritzman (red.), Michel Foucault Politics, Philosophy, Culture. Interviews and other 
Writings 1977-1984 (New York 1988a), s. 43; dens, "On Power", i Lawrence D. Kritz
man (red.), Michel Foucault Politics, Philosophy, Culture. Interviews and other Writings 
1977-1984 (New York 1988b), s. 104. 
59 Hur frihet dessutom kan vara en grundläggande del i maktutövning beskrivs 
närmare av Mikael Eivergård i denna antologi. 
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tion just därför att den aldrig innebär total kontroll - i en ny situation med 

nya förutsättningar kan förhållandet alltid "kastas om".60 

Mots tånde ts  Foucaul t  

För Foucault kunde alla mänskliga områden göras till föremål för proble-

matisering och kritik. En del av hans radikalitet låg just i att han framhöll 

att alla begränsningar, hinder, förbud och regler kunde testas, tämjas och 

ibland även förändras. Detta följde av hans tes att makten inte bara är det 

som motståndet riktas emot, utan också är det som möjliggör motståndet. 

Detta innebär att makten är en förutsättning för friheten och att den produ

cerar de betingelser som är nödvändiga för densamma. Motståndet blir 

därmed ingen negativ handling utan en ständigt pågående kreativ process.61 

Även om Foucault betonade att motstånd inte bara var möjligt utan all

tid också nödvändigt, gav han aldrig några "skäl" för motståndet; inga löften 

om befrielse; inga garantier för att framtiden skulle bli bättre. Foucaults 

projekt är alltså ett frihetsprojekt utan utopiska drag, utan något politiskt 

program. Motståndet framstår därmed närmast som en etik eller vad som 

beskrivits som "a politics as an ethics".62 

Foucaults etik, som kan beskrivas som en etik för ett permanent mot

stånd, kännetecknas av insikten om att de gränser mot vilket motståndet 

riktas visserligen aldrig kommer att kunna överskridas men att det ändå är 

nödvändigt att arbeta med sig själv som om detta kunde ske. Eftersom det är 

makt/kunskapsrelationerna som skapar oss som subjekt kan vi heller inte 

befinna oss utanför de gränser som vår subjektivitet utgör. Absolut gräns

överskridande är som en av Foucaults uttolkare har uttryckt det, bara något 

som "lyser upp som en blixt".63 Att gränserna inte kan överskridas innebar 

dock inte att de inte kan flyttas. Gränser kommer alltid att finnas - ja, 

60 För ett belysande exempel, se Nils Christie, A Suitable Amount ofCrime (London 
2004), s. 122. Se även Johannes Fredrikssons bidrag i denna antologi för en diskus
sion kring begreppet "makt" med utgångspunkt från Övervakning och straff. 
61 James Bernauer & David Rasmussen, "The Ethic of Care for the Self as a Practice of 
Freedom. An Interview with Michel Foucault on January 20, 1984", i James Bernauer 
& David Rasmussen (red.), The Final Foucault (Cambridge, Mass. 1984), s. 12. 
62 Michel Foucault, "Politics and Ethics. An Interview", i Paul Rabinow (red.), 
The Foucault Reader. An Introduction to Foucault's Thought (London 1991c [1984]), 

s. 373-380. 
63 Jon Simons, Foucault & the Political (London 1995), s. 85. 
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måste rent av finnas för att frihet ska kunna uppstå. Den möjliga friheten 

bestod för Foucault i stället i skapandet av nya subjektsformer som går ut

över de som kännetecknade det moderna samhället. 

Historien som en ref lexiv  akt iv i te t  

För Foucault var historien alltid politisk i dubbel mening. Dels då historien 

handlade om olika makt/kunskapsrelationer och dess effekter, dels då dess 

betydelse i samtiden i sista hand är politisk. För Foucault var det fullständigt 

främmande att historia skulle kunna vara ett oskyldigt och roande tidsfördriv. 

Historien var en kampform där makt och motstånd var sammanvävda.64 

Foucaults radikalitet gällde också hans understrykande av att utforskan

det av historien varken på ett teoretiskt, politiskt, moraliskt eller existentiellt 

plan kan skiljas från en problematisering av samtiden. Mera fjärran från den 

neutrale och objektivt arbetande akademikern som i sin forskning sätter det 

egna subjektet inom parentes - vilken fick sin närmast arketypiska gestalt i 

historikern som blott sökte visa "wie es eigentlich gewesen" - kan man 

knappast komma. Foucault såg skrivandet som en reflexiv aktivitet som inte 

kan skiljas från den egna erfarenheten fattad som "växelförhållandet i en 

kultur mellan kunskapsområden, regelsystem och personliga upplevelser".65 

Utmaningen för historiker som vill arbeta i Foucaults fotspår ligger i att 

tillgodogöra sig nya intressanta och fruktbara insikter samtidigt som man 

inte tappar bort den radikalitet och det engagemang som utgjorde en så 

central del av detta tänkande. Foucaults tänkande kan fungera både som en 

inspirationskälla i formulerandet av frågor och som ett korrektiv mot alla 

former av slentrianmässighet i forskningsprocessen. Flera forskare borde 

ställa sig själva frågan: tänker jag tillräckligt foucaultianskt när jag närmar 

mig detta problem; har jag ifrågasatt alla sanningar på området - inte minst 

de jag själv bidragit till att skapa? 

Att arbeta i Foucaults anda innebär att dra de fulla konsekvenserna av att 

historikerns arbete till en väsentlig del alltid är ett existentiellt projekt, en 

del i förändringen av självet. Denna förändring är ingen sidoeffekt av de 

historiska reflektioner vi gör eller de historiska berättelser vi skapar, den är 

64 Se t.ex. Michel Foucault, "Power and Strategies", i Colin Gordon, Power/Knowledge. 
Selected Interviews & Other Writings 1972—1977 (New York 1980), s. 142. 
65 Michel Foucault, Sexualitetens historia. Band 2 Njutningarnas bruk (Göteborg 

2002 [1984D, s. 8. 
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en följd av att vi som historiker är både engagerade och "invecklade" i detta 

arbete.66 Samtidigt får inte insikten om att skrivandet är ett existentiellt 

projekt hindra oss från att hela tiden ställa frågor om vilken eller vilka dis

kurser (sanningsregimer) vi arbetar inom och vilken makt vi som historiker 

är en del av. Den foucaultinspirerade historikern är en historiker som pro

ducerar historier, inte Historia med stort H. Det är en historiker som inte 

gör anspråk på att slå fast sanningar, utan som i stället problematiserar vårt 

samhälle och hur det är uppbyggt. 

66 Det engelska ord som vanligen används för att beskriva denna relation är "invol-
ved", vilket kan översättas med både "engagera" och "dra in" eller "inveckla". Från 
en foucaultiansk synvinkel är det viktigt att framhålla den senare betydelsen. 
Historikern är alltid invecklad eller insnärjd i de diskursiva praktiker hans veten
skap består av. 
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