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Abstract 

This essay investigates possible benefits of using Michel Foucault’s theories to understand how 

subjects constitute themselves as consumers. Foucault’s analysis of the neo-liberal notion of 

homo economicus, a subject of individual interest and an entrepreneur producing its own 

satisfaction, is discussed in relation to contemporary consumption. 

The essay departs from the hypothesis that Foucault’s diverse theory of subjectivation can 

bridge over opposing but equally limiting description of consuming subjects offered by 

Marxism and liberalism. Building on Foucault’s lectures on biopolitics and the ethics of the 

later Foucault, the possibility of liberation from dominance, offered from opposing positions by 

Marxism and liberalism, is challenged. From the perspective of Foucault, subjects are 

constituted in relations of power that always involve freedom, understood as the individual 

subject’s ability to participate in and influence these relations. Further, these relations are 

intertwined with games of truth, certain rationalities that are linked to institutions of power. 

This essay argues that the neo-liberal “truth” of consumer choice structure contemporary 

relations of power that are integrated parts of the subject, for good and worse. For the later 

Foucault’s ethics, as well as his critique, dispute the extent to which we are governed, and urge 

us to practice freedom. 
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1. Inledning

Den här uppsatsen undersöker Michel Foucaults teorier om hur subjekt konstitueras i relation till vår 

miljö och historia utifrån perspektivet att det samtida samhället i stor utsträckning är strukturerat 

kring konsumtion. Enligt Jean Baudrillard konsumerar vi inte längre varor för vad de är, utan för vad 

de betyder.1 Zygmunt Bauman skriver att vi numera definierar oss genom vår konsumtion och inte 

genom vad vi gör, till exempel arbetar med.2 Varorna blir enligt dessa perspektiv tecken som 

signalerar vilka vi är. Jag kommer diskutera hur Foucaults teorier om subjektivering kan beskriva hur 

konsumtion och marknadsföring formar oss.  

Nuvarande debatt om konsumtion förs ofta utifrån polariserade positioner, mellan marxistisk 

kritik av kapitalismens förtryckande makt och liberala hyllningar av individens fria val. Min 

utgångspunkt är att båda dessa positioner skyggar för subjektets och konsumtionens komplexitet. 

Genom Foucaults föreläsningar om nyliberalism och antikens självpraktiker undersöker jag hur han 

ser på subjektets autonomi i ett samhälle organiserat efter marknadens rationalitet. Foucault 

analyserar inte konsumtionsvaror eller marknadsföring, men jag menar att dessa utgör exempel på 

maktrelationer, kunskap och subjektivering – de tre axlar som enligt Foucault konstituerar mänskliga 

relationer.  

Konsumtion som förtryck eller frihet 

Kritik av konsumtionssamhället formuleras ofta mot bakgrund av Marx teorier. Med varufetischism 

menar Marx att vi görs omedvetna om att varor som förefaller ha objektiva egenskaper, egentligen 

består av aggregerat arbete och förtingligade mänskliga relationer.3 Alienation innebär att vi blir 

främmande för det vi tillverkar, för oss själva och för varandra. Eftersom Marx definierar människan 

som skapande handlar dessa tre aspekter om att kapitalismen skiljer oss från vår mänsklighet.4 Att 

ojämnt fördelade tillgångar bildar en materiell bas för en förtryckande ideologisk överbyggnad är 

centralt i marxistisk kritik.5 Enligt Herbert Marcuse är arbetarklassen sövd av det bekväma moderna 

livet. Han menar att frihet har reducerats till val mellan olika varumärken och att moderna samhällen 

hålls ihop av konsumtion och inte som tidigare av gemensamma klassintressen:6  

                                                
1 Jean Baudrillard, The consumer society: myths and structures (London: SAGE, 1998). 
2 Zygmunt Bauman, The Individualized Society (Cambridge: Polity, 2001). 
3 Karl Marx, Kapitalet. Första boken [1867], (www.marxists.org/svenska/marx/1867/23-d101.htm, hämtad 150425), första kapitlet, 
punkt fyra: ” Varans fetischkaraktär och dess hemlighet”. 
4 Karl Marx, Människans frigörelse (Göteborg: Daidalos, 1995), 70-73. 
5 Karl Marx, Till kritiken av den politiska ekonomin, förord [1859] (www.marxists.org/svenska/marx/1859/13-d010.htm, hämtad 
150514). 
6 Crister Skoglund, ”Studentrevolten 1968”, i Tillsammans: politik, filosofi och estetik på 1960- och 1970-talen, red. Anders Burman & 
Lena Lennerhed (Stockholm: Atlas, 2014), 26-28. 
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De flesta rådande behoven [-] att koppla av, att ha roligt, att uppträda och konsumera i överensstämmelse med 
annonserna, att älska och hata vad andra älskar och hatar [-] hör hemma i denna kategori av falska behov.7 

Marcuse menar att marknadsföringens språk tränger in i oss och får oss att se oss själva som varor, vi 

börjar tala om våra bilar på samma sätt som om våra nära och kära. 

Medan Marcuse ser denna identifikation med varor som falsk beskriver marknadsforskaren 

Bernard Cova istället grupper som medvetet identifierar sig med varumärken, ”consumer tribes”. 

Covas perspektiv ställer teorin om alienation på huvudet: ”De här grupperna kan inte konsumera en 

vara utan att den blir ett med dem och att de blir ett med den”.8 Enligt Covas diskurs använder 

konsumenter sin valfrihet kreativt, reklam ses som kommunikation som de kommenterar, tar ställning 

till och bejakande deltar i. 

Ett subjekt konstituerat på marknaden – i makt och frihet 

De två perspektiv jag har beskrivit står i motsats till varandra – individen som antingen utsatt för ett 

manipulerande förtryck eller som en agent som ger uttryck för individuell frihet – samtidigt är de 

överens om att konsumtion på avgörande sätt formar relationer och subjekt. Båda perspektiven 

tecknar en endimensionell bild av subjektet. I sin vilja att visa på förtrycket intar Marcuse ett 

paternalistiskt perspektiv som inte ser dem han vill befria som individuella subjekt. Cova, å andra 

sidan, blundar för de makter som är utom subjektets kontroll. En undersökning av subjektet inom 

marxism respektive ekonomisk liberalism skulle ge en mer komplex bild än den jag tecknat ovan, 

men den vore en annan uppsats. De två perspektiv jag har beskrivit är schematiska skisser över 

diskurser som formar vår förståelse av konsumtion. Med dem som bakgrund undersöker jag om 

Foucault syn på makt, sanning och subjektivitet presenterar ett perspektiv som kan visa hur subjektet 

skapas på och i relation till marknaden i en maktrelation som vi inte kan styra över, men påverka. 

Syfte & frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka Foucaults beskrivning av subjektivering och att diskutera hur 

det kan berika synen på subjektet i samhällen reglerade av marknadens rationalitet. Jag prövar om 

Foucaults perspektiv erbjuder en dynamisk förståelse av hur subjekt konstitueras genom konsumtion. 

Kan Foucault kritisera det sociala och ekonomiska tryck som subjekt formas i, och samtidigt visa att 

individer har möjlighet att agera fritt? Jag kommer också diskutera likheter och skillnader mellan 

Foucaults teorier och marxism respektive liberalism.  

                                                
7 Herbert Marcuse, Den endimensionella människan – Studier i det avancerade industrisamhällets ideologi [1964] 
(www.marxists.org/svenska/marcuse/1964/endim.htm, hämtad 150425), kapitel: Utsikter till alternativ. 
8 Bernard Cova, Robert V.Kozinets & Avi Shankar, (red.), Consumer Tribes (Oxford: Butterworth-Heinemann, 2007). 
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Material, disposition och metod 

Foucault undersöker nyliberalismen i sina föreläsningar på Collège de France 1978-1979, på svenska 

publicerade i Biopolitikens födelse.9 Centralt i denna analys är hur regerandet av samhället överlåts 

till individer begreppsliggjorda som rationella ekonomiska subjekt, homo economicus. Foucault 

ifrågasätter begreppet konsumtionssamhälle, och marxismens kritik av detta. Foucault egen kritiskt 

har många gemensamma drag med den individualism som lyfts fram av liberalismens rationalitet. 

Denna likhet tydliggörs genom föreläsningen Vad är kritik?10 

Sedan gör jag en rekonstruktion av hur Foucault ser på subjektivering mot bakgrund av ett 

starkare fokus på individen som blir tydligt i och med publiceringen av andra och tredje bandet av 

Sexualitetens historia.11 Utifrån intervjun The Ethics of the Concern for Self as a Practice of 

Freedom visar jag hur Foucault under slutet av sitt liv sammanfattar sin gärning som ett antal 

undersökningar av relationen mellan subjektivitet, sanning och makt i specifika situationer. Här 

beskriver han i koncentrerad form sin etik och de självpraktiker som betonar subjektets frihet att 

påverka sin konstitution.12 Foucault menar att relationen till andra formas utifrån relationen till 

självet. Jag kommer argumentera för att detta gäller också relationen till ting och varor.  

I min rekonstruktion av Foucaults teorier har jag tagit hjälp av aktuell forskning som 

problematiserar Foucaults syn på liberalism, konsumtion och subjektivering. Enligt Wendy Brown 

står vår egen existens på spel genom det sätt som nyliberalismen styr våra relationer till andra oss och 

själva.13 Andrew Dilts undersöker släktskapet mellan Foucaults undersökning av nyliberalismen och 

hans individualistiska etik.14 Johanna Oksala menar att Foucault erbjuder nya perspektiv på 
nyliberalismen för att han avvisar marxismens ideologibegrepp och inte utgår från klasskamp.15 

Judith Butler menar att subjektet vill frigöra sig från krafter det är beroende av och som är en del av 

subjektet självt.16 Maurizio Lazzarato och Noah Quastel menar, var för sig, att Foucaults etik 

erbjuder former av subjektivering som bemöter kapitalismens makt.17 

I den avslutande diskussionen prövar jag min rekonstruktion av Foucaults teorier på iakttagelser 

av samtida konsumtion och marknadsföring. Kan det subjekt Foucault beskriver handla fritt inom 

maktrelationer det inte kan överblicka och konstituera sig självt?  

                                                
9 Michel Foucault, Biopolitikens födelse: Collège de France 1978-1979 (Hägersten: Tankekraft, 2013). 
10 Michel Foucault, ”Vad är kritik?”, Fronesis nr. 36-37 (2011): 127-152. 
11 Michel, Foucault, Sexualitetens historia. Bd 2, Njutningarnas bruk (Göteborg: Daidalos, 2002) & 
Michel, Foucault, Sexualitetens historia. Bd 3, Omsorgen om sig (Göteborg: Daidalos, 2002). 
12 Michel Foucault, ”The Ethics of the Concern for Self as a Practice of Freedom” i Essential works of Foucault, 1954-1984. Vol. 1, 
Ethics : subjectivity and truth (New York: New Press, 1997), 281-301. 
13 Wendy Brown, Undoing the demos: neoliberalism's stealth revolution (New York: Zone Books, 2015), 117. 
14 Andrew Dilts, ”From ‘Entrepreneur of the Self’ to ‘Care of the Self’ – Neo-liberal Governmentality and Foucault’s Ethics”, Foucault 
Studies, No. 12, pp. 130-146 (2011). 
15 Johanna Oksala, ”Neoliberalism and biopolitical governmentality” i Jakob Nilsson & Sven-Olov Wallenstein (red.), Foucault, 
biopolitics, and governmentality (Huddinge: Södertörns högskola, 2013). 
16 Judith Butler, The psychic life of power: theories in subjection (Stanford Univ. Press, 1997) 
17 Maurizio Lazzarato, Signs and machines: capitalism and the production of subjectivity (Los Angeles: Semiotext(e), 2014) & Noah 
Quastel, ”Ethical Consumption, Consumer Self-Governance, and the Later Foucault”, Dialogue, 47 (2008): 25-52. 
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2. Homo economicus – det nyliberala subjektet 

Jag kommer nedan beskriva hur Foucault i Biopolitikens födelse analyserar nyliberalismens syn på 

homo economicus, ett ekonomiskt subjekt vars beteende antas styras av vinster och förluster.18 Först 

återger jag Foucaults beskrivning av liberalism som kritik mot regerande, där civilsamhälle, 

marknad, frihet och sanning är viktiga begrepp. Sedan studerar jag begrepp som är centrala för 

subjektet inom liberalismen: intresse, humankapital och entreprenörskap. 

Kritik och regerande 

Begreppet regerande undersöker hur människor, i linje med vissa rationaliteter och med hjälp av 

specifika tekniker, försöker styra, eller regera, varandras beteende.19 I inledningen av Bipolitikens 

födelse framträder en komplex syn på vilka handlingar som studeras. Foucault studerar inte ”den 

verkliga regeringspraktiken”, utan ”konsten att regera”. Med det förra menar han taktiker och 

instrument som har använts i specifika situationer, och med det senare, reflektionen över det bästa 

sätter att regera.20 Här kan vi se ett tema som senare återkommer i Foucaults etik, men då på ett mer 

individuellt plan – att självreflektion och styrande går hand i hand, att regerande över andra kräver 

självreflektion och styrning av sig själv.  

I linje med sin syn på kritik vill Foucault inte studera hur människor handlar med ledning av 

”universalier” som antas vara konstanta över tid. Genom att studera handlingar vill han istället visa 

hur historien formar och omformar dessa begrepp, alternativt visa att begreppen inte är användbara. 

Denna nominalistiska metod ifrågasätter de begrepp – suverän, stat, civilsamhälle, folket, 

undersåtarna och makt – som har använts i sociologi, historia och politisk filosofi för att studera 

regerande. Istället vill Foucault studera ”praktiken”, dess reflekterande över, och rationaliserande av, 

sig själv. Foucaults undersökning är genealogisk i meningen att han studerar det ”regerande 

förnuftets” härkomst och, eftersom de är tätt sammanbundna, samtidigt tecknar subjektets historia.21 

Vi kan förstå detta som att även reflektion är en handling, teknik eller process, som producerar 

ytterligare handlingar. 

Regerande är förknippat med biopolitik, som för Foucault innebär olika sätt att styra en 

befolkning, dess hälsa, hygien, nativitet, livslängd och ras. Foucault menar att biopolitiken har tagit 

ett särskilt tydlig uttryck i liberalismen. Han vill förstå hur liberalismen har förändrat vad som anses 

vara den ”ekonomiska sanningen” inom statens regerande. Vid slutet av 1970-talet får nyliberalismen 

                                                
18 Foucault, Biopolitikens födelse, 226. 
19 Foucault använder även ”regerandets konst” och andra formuleringar. Jag kommer i huvudsakligen använda ”regerande”, på franska 
använder Foucault begreppet gouvernementalité, Ulrich Bröckling, Susanne Krasmann & Thomas Lemke (red.) Governmentality: 
current issues and future challenges (New York: Routledge, 2009), 1-2. 
20 Foucault, Biopolitikens födelse, 23-24. ”Konsten att regera” kan också förstås som ”regerande”. 
21 Foucault, Biopolitikens födelse. Se s. 24 om universalier, s. 277-278 om nominalistisk metod inspirerad av Paul Veynes, s. 165 om 
att makten inte är ”en princip i sig”, inte har ”ett förklarande värde som kan antas från början”. 
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stort inflytande i Europa och USA. Foucault frågar: ”Vad handlar det om (…) när vi på oss själva just 

nu applicerar en liberal politik, och vilken relation kan detta ha till de frågor om rätt som kallas 

friheter?” 22 

Foucault analyserar inte liberalismen som en teori eller ideologi, utan beskriver den som ett 

”ramverk av politisk rationalitet”, en praktik vars mål är att rationalisera regeringsutövning. I ljuset 

av liberalismens frihetsanspråk pekar Foucault på att regerandet av en befolkning ifrågasätts i 

relation till individers fria val. Regerande av en befolkning för att samhället ska fungera väl står i 

konflikt med individens frihet eftersom det innebär styrande av individer.23 

Liberalismen ligger nära Foucault inte bara i tid, utan också i teori, det finns en tydlig parallell 

mellan hur han definierar liberalismen som ett ifrågasättande av regerande och hur Foucaults 

undersöker regerande i sin kritik. Foucault visar att nyliberalismen var influerad av Kant och att Kant 

i sin diskussion om upplysningen menar att kritik inte ska definieras eftersom kritik handlar om att 

ifrågasätta definitioner.24 Kritik handlar enligt Foucault om att inte regeras så mycket: 

Men vi ser framför allt att kritik i grund och botten består i ett knippe relationer som är knutna till varandra, eller 
där den ena är knuten till de två andra, makt, sanning och subjektet. Och om styrningsrationaliseringen består i 
denna rörelse, varvid individer inom ramen för en social praktik underkuvas genom maktmekanismer som 
åberopar sig på en sanning, då skulle jag säga att kritik är den rörelse varigenom subjektet tar sig rätten att utfråga 
sanningen om dess effekter på makten och makten om dess sanningsdiskurser. Då skulle kritik vara den frivilliga 
ickeunderkastelsens konst, den reflekterade olydnadens konst. Kritik skulle i grund och botten fungera som 
subjektets befrielse från underkastelse på ett område som vi kort och gott kan kalla sanningspolitiken.25 

Som jag kommer visa ifrågasätter dock Foucault i andra sammanhang möjligheten till befrielse. Jag 

tolkar ”styrningsrationaliseringen” som regerande och ”politiska sanningar” som de sanningsspel 

som jag kommer diskutera. Kritik sätter etablerade sanningar ifråga och visar att subjektet har frihet, 

men inom en viss ram, dessa teman återkommer både i Biopolitikens födelse och Foucaults etik. 

Andrew Dilts menar att studierna av homo economicus undersöker ett subjekt som grundar sig på 

egna praktiker av frihet och frigörelse, vilket är teman som Foucault ständigt tematiserar men är 

misstänksam mot.26 Både liberalismen och marxismen vill befria oss, men från olika makter – staten 

respektive kapitalet, från Foucaults perspektiv är dessa makter uttryck för sanningsspel och 

regerande.  

Foucault gör ingen åtskillnad mellan ekonomisk och politisk liberalism. Men oviljan att bli styrd 

har utöver den frihetliga dimensionen också en praktisk, suveränen kan omöjligt överblicka alla 

individer. Allt liberalt tänkande är enligt Foucault sätt att formulera den ekonomiska suveränens 

                                                
22 Foucault, Biopolitikens födelse, 42-43. 
23 Foucault säger att han gör en avgränsning, han ”beaktar” endast regerande av människor som ett ”utövande av politisk suveränitet”. 
Det innebär att han inte diskuterar en mängd andra sätt att styra människor, som hur människors uppförande, handlingar och reaktioner 
påverkas, vägleds, begränsas inom familjer, hushåll och gemenskaper. Foucault, Biopolitikens födelse, 23.  
24 Foucault, Biopolitikens födelse, 132 & ”Vad är kritik?” 
25 Foucault, ”Vad är kritik?”, 131. 
26 Andrew Dilts, ”From ‘Entrepreneur of the Self’ to ‘Care of the Self”, 141. 
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omöjlighet. Och all planering eller styrning av ekonomin är försök att återfinna en punkt för 

ekonomisk suveränitet, vilket förefaller omöjligt.27 

Homo economicus – ett ogripbart och osynligt subjekt 

Liberalismens princip om så lite styrande som möjligt känns igen i mottot för ekonomisk liberalism – 

laissez faire – ett låt-gå-regerande, eller som köpmannen Le Gendre år 1681 svarar den franske 

finansministern Colbert på en fråga om vad staten kan göra för handeln: “lämna oss i fred” [Laissez-

nous faire]. Foucault ser detta som ett ögonblick då en ny ”typ av rationalitet i regerandets konst” 

formuleras. Foucault menar att liberalismen karaktäriseras av att regerandet intar ett kritiskt 

perspektiv till sitt regerande, en ”självbegränsning”. Regerandet överlåter till ekonomin att sköta 

regerandet.28 

Med 1700-talets ekonomiska liberalism som fond gör Foucault en analys av två samtida former 

av nyliberalism, de tyska ordoliberalerna och Chicagoskolan. I klassisk liberalism var ”fysiokraterna” 

respektive Adam Smith överens om att ekonomins effektivitet står i motsatt förhållande till mängden 

politiskt styre. Foucault visar dock att de hade olika syn på ekonomins synlighet. Fysiokraterna ville 

bevisa och synliggöra att värdeskapande sker bäst om mängden politiskt styre begränsas. Adam 

Smith menade istället att ”bandet mellan jakten på individuell profit och den kollektiva rikedomens 

tillväxt” är osynliga – vilket hans metafor den osynliga handen fångar.29 

Här träder homo economicus fram, eller snarare spåren av hens intressen.30 Regerandet ska i 

fortsättningen regleras av dessa intressen. Fysiokraterna upptäcker spontana mekanismer i ekonomin, 

vad vi idag skulle kalla strukturer av människors samlade beteende.31 Men begränsningen av 

regerandets makt sker inte för att gynna individerna, utan för att förse politiken med tydlig och 

kontinuerlig kunskap om det som sker i samhället.32 Foucault menar att liberalismen inte är en 

politisk utopi utan att den ”skapar (…) ett verktyg för att kritisera verkligheten”.33 Verktyget är homo 

economicus, vars samlade intressen producerar ”sanningar” om en effektivitet som regerandet måste 

respektera. Vid mitten av 1700-talet leder, enligt Foucault, denna förskjutning av regerande mot 

individers spontana handlingar till en förändring av marknaden från en plats för rättvisa, till en plats 

för sanning. Priset benämns som det ”rätta” resultatet av ”naturliga mekanismer”, det vill säga i 

enlighet med marknadens ”sanning” baserad på homo economicus val efter egna intressen. Det 

                                                
27 Foucault, Biopolitikens födelse, 244-246. 
28 Foucault, Biopolitikens födelse, 41. 
29 Foucault benämner den tyska liberalismen 1948-1962 som ordoliberalerna eller Freiburgskolan. Han visar på direkta länkar mellan 
ordoliberalerna och den amerikanska Chicagoskolans ”anarkoliberalism”. Foucault, Biopolitikens födelse, 107, 146 & 281-283. 
30 Wendy Brown påpekar att då teoretiker inte specificerar genus implicerar detta ofta att det är en man de föreställer sig. Hon menar 
dock att nyliberalismen är förknippad med en konservativ syn på familjen där man och kvinna ses som naturligt distinkta med uppgifter 
som kommodifieras på olika sätt, Undoing the demos, 99-107. 
31 Foucault, Biopolitikens födelse, 47-48. 
32 Foucault vill inte säga att regerande från 1700-talet är, mer tolerant, milt eller smidigt än tidigare, det finns inga meningsfulla sätt att 
avgöra detta på eftersom frihet inte ses som en universalie som kan jämföras mellan olika tidsperioder, Biopolitikens födelse, 74-76. 
33 Foucault, Biopolitikens födelse, 279. 
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”naturliga” och ”sanna” priset implicerar objektivitet – det kan, och får, inte påverkas.34  Detta har en 

parallell till att homo economicus beskrivs som den vars intressen inte får röras, och inte kan greppas 

av suveränen som inte kan överblicka den osynliga handens rörelser, vilket jag återkommer till. 

Liberalismen i Foucaults beskrivning skiljer sig från tidigare praktiker för regerande som har 

velat legitimera sin existens och utöka sin administration. Suveränt regerande handlar om hur statliga 

institutioner vill styra människors beteende, men liberalt regerande handlar paradoxalt nog om att 

regerandet ”inte självt känner till sitt eget slutmål.”35 Genom att låta ekonomin sköta sig själv i 

enlighet med den osynliga handen och fysiokraternas naturliga lagar ska samhällets goda öka, vad det 

goda är definieras inte på förhand. Liberalismens utgångspunkt är att det alltid regeras för mycket. 

Detta visar både på paralleller och skillnader mellan Foucaults och liberalismens kritik. Foucault 

beskriver liberalismen som polymorf eftersom den är inte för en viss sorts regerande utan kritiserar 

alla former av regerande.  

Judith Butler menar att Foucaults syn på kritik fångas av hur Raymond Williams avfärdar 

omdömen och istället hävdar att kritik är en praktik som etablerar nya värden.36 Enligt Butler är 

Foucaults kritik ett medel för en framtid eller sanning som kritiken inte känner eller är, den vakar 

över en terräng som den inte vill begränsa eller kan styra. Foucaults kritik är enligt Butler ett sätt att 

ordna kunskap som inte omedelbart assimileras in i ordningen. Detta innebär en kritisk relation till 

normer som formar ens handlingar, som om etik stod i opposition till ordning. Att nyliberalismens 

regerande inte känner sitt slutmål är möjligt att läsa som ett pekande mot en framtid som kritiken inte 

känner. Men det omdöme, eller den sanning, som marknaden enligt den nyliberala rationaliteten kan 

fälla om regerandet förefaller låst vid ett bestämt värde, ekonomisk tillväxt. Det finns en 

genomgående tvetydighet i parallellerna mellan liberalism och kritik som är svårfångad och kanske 

lockande för Foucault. Enligt Foucault gör liberalismen en åtskillnad mellan civilsamhälle och stat 

som är ny:37  

civilsamhället är den konkreta helhet inuti vilken de ideala punkter som de ekonomiska människorna utgör måste 
placeras för att man lättare ska kunna styra dem. Homo economicus är alltså delar av samma helhet, helheten hos 
det liberala regerandets teknologi.38 

Vid två föreläsningar Foucault höll om subjektets hermeneutik i Darthmouth året efter 

föreläsningarna om biopolitik säger han att regerande inte handlar om att i detalj tvinga människor att 

göra det som den styrande vill, det vore alldeles för tidskrävande och osäkert. Istället utövas 

                                                
34 Foucault, Biopolitikens födelse, 48-49. 
35 Foucault, Biopolitikens födelse, 278. 
36 Judith Butler, “What is Critique? An Essay on Foucault’s Virtue” (www.eipcp.net/transversal/0806/butler/en, hämtad 150512, 2001). 
37 Foucault använder civilsamhälle och samhälle synonymt. Vidare påpekar han att också ”nation” i Adam Smiths Essay on the Wealth 
of Nations har denna betydelse, Biopolitikens födelse, 257 & 259. 
38 Foucault, Biopolitikens födelse, 258  
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regerande genom att ha tillgång till de processer genom vilka individerna styr sig själva.39 Om vi 

applicerar detta resonemang på hur homo economicus konstitueras som ett subjekt som följer en 

ekonomisk beräkningsbar rationalitet ser vi att regerandet har tillgång till hur subjektet styr sig själv, 

i den mån vi inkorporerar denna rationalitet i vår konstitution som subjekt. Regerandet har därmed 

möjligt att förutse, beräkna och styra subjektet: 

Homo Economicus är gränssnittet mellan regerandet och individen. Och detta innebär inte alls att alla individer 
eller subjekt är ekonomiska människor.40  

Jag kommer återkomma till vad individen eller subjektet kan vara utöver ekonomiska människor och 

att homo economicus är möjligt att styra. Foucault menar inte att nyliberal rationalitet är den enda 

formen av regerande utan att olika former överlappar varandra. Liberalismen konkurrerar i 

sanningsspel med bland annat nationalism och marxism.41 Dessa olika former regerande kan 

förknippas med andra subjektiviteter än homo economicus. 

Masskonsumtion och fri vilja 

Mot bakgrund av den beskrivning av liberalismen jag har tecknat kommer jag nu fördjupa 

diskussionen kring de teman som är särskilt intressant för hur subjekt konstitueras i ett samhälle 

organiserat kring handel. Subjektets förväntade beteende på marknaden fångas av begreppet homo 

economicus. Utifrån Foucault blir det tydligt att konsumtion inte bara tillgodoser individers spontana 

intressen utan att dessa intressen skapas i maktrelationer.  

Det finns aspekter av konsumtion i Biopolitikens födelse som jag av utrymmesskäl lämnar därhän, 

som Foucaults beskrivning att det liberala samhället ständigt är på jakt efter nya former av frihet att 

konsumera.42 Jag kommer inte heller fördjupa mig i att Foucault beskriver socialpolitik som en metod 

för att alla ska nå ”acceptabel konsumtionsnivå”. Kortfattat innebär detta att välfärdsstater utjämnar 

löneskillnader för att förse individer med ”en relativt jämlik tillgång till konsumtion”, men i 

nyliberalismen används socialpolitik för att sätta individer i arbete genom ”motivationer” och 

”frustrationer”. Eftersom nyliberalismen inte åtgärdar fattigdomens orsaker utan dess effekter 

upprätthålls den konkurrens som är central för nyliberalismen.43 

Foucault menar att Guy Debords och Herbert Marcuses kritik av masskonsumtion är oklara. 

Liksom hos Nietzsche är en central fråga för Foucault den individuella viljans komplexa relation till 

det samhälle och språk subjektet konstitueras i. Foucault visar hur det sätt som denna problematik har 

formulerats på får ny energi i relation till konsumtion efter Nazitysklands fall. Nazismen använde 

                                                
39 Michel Foucault, ”About the Beginning of the Hermeneutics of the Self: Two Lectures at Dartmouth”, Political Theory, Vol. 21, 
No.2 (May, 1993): 198-227, 203-204. Liknande resonemang i Foucault, Biopolitikens födelse, 244. 
Foucault, Michel. “About the Beginning of the Hermeneutics of the Self”, 198-227. 
40 Foucault, Biopolitikens födelse, 219. 
41 Foucault, Biopolitikens födelse, 273. Se även s. 71 om det liberala förnuftets begränsning och Kants inflytande. 
42 Foucault, Biopolitikens födelse, 76. 
43 Foucault, Biopolitikens födelse, 136 & 181-182. 
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Werner Sombarts teorier som enligt Foucault också ekar i Marcuses och Debords marxistiska kritik. 

Foucault sammanfattar Sombarts argument: 

Det kapitalistiska samhället har likaledes påtvingat individerna en slags massiv konsumtion som frambringar 
konformitet och normalisering. Till sist har denna borgerliga och kapitalistiska ekonomi dömt individerna till att 
endast kommunicera med varandra genom tecken och skådespel.44 

Ordoliberalerna påpekade att nazisterna förstärkte det massamhälle de hade kritiserat. I nazismen 

handlade allt om massan, som uniformt konsumerade bilar från Volkswagen. Nyliberalismen kunde 

hävda att det uniforma uppstod i samhällen med för mycket regerande och presenterade konsumtion i 

liberala samhällen som uttryck för individualism och fri vilja.45 I relation till Sombarts argument om 

konformitet är det värt att notera att Foucault, i Övervakning och straff, beskriver ett samspel mellan 

normalisering och individualisering.46 Där menar han att disciplinering från 1700-talet arbetar med en 

stor uppsättning normaliteter genom vilka individer klassificeras och rangordnas.47 Detta är skrivet 

fyra år innan föreläsningarna om biopolitik, under en period då Foucault lade större tonvikt på 

disciplinering. Men denna syn på individualitet stöpt i ett antal färdiga mallar som används för att 

skapa värdeskillnad och konkurrens har paralleller till hur Foucault i Biopolitikens födelse diskuterar 

liberalismens spel mellan sammanhållning och differentiering.  

Hos ordoliberalerna liksom i klassisk liberalismens finns en oro att ett civilsamhälle styrt av 

individuella ekonomiska intressen ska slitas sönder, att gemenskapskänsla och andra mänskliga 

relationer ska lösas upp. Foucault pekar på att den upplösande kraften finns i själva definitionen av 

det ekonomiska subjektet som när det ska tillgodose sina intressen förväntas söka sig dit det gör mest 

profit, potentiellt bort från sin ursprungliga gemenskap.48 Foucault menar att den amerikanska 

nyliberalismen gjorde sig av med ordoliberalernas tvetydighet inför den konkurrens som sågs som 

samhällets motor, men samtidigt riskerade gemenskapens upplösning.49 Chicagoskolan bejakade 

skillnader istället för disciplinering: 

Detta är inte längre ett samhälle i vilket det behövs mekanismer för allmän normalisering eller för exkludering av 
det icke-norrmaliserbara. Tvärtom har vi utifrån denna horisont bilden av, eller idén om, eller ett program-tema för 
ett samhälle i vilket det finns en optimering av skillnadssystem, i vilket det finns en tolerans mot individer och 
praktiker som befinner sig i minoritet, i vilket det finns ett handlande som inte rör de som spelar utan spelreglerna, 
och slutligen i vilket det finns en intervention som inte innebär individernas interna underkastelse utan snarare är 
miljömässig.50 

Foucault visar att nyliberalismen argumenterar för ett bevarande av ett suveränt regerande som 

tillhandahåller en juridisk ram för det av ekonomiska intressen drivna subjektet. Denna juridiska 

                                                
44 Foucault, Biopolitikens födelse, 115. 
45 Foucault, Biopolitikens födelse, 113. 
46 Michel Foucault, Övervakning och straff: fängelsets födelse (Lund: Arkiv, 2003), 185. 
47 Johanna Oksala menar att Foucault’s etik handlar om att utveckla subjektiviteter som kan motstå normaliserande makter, Foucault 
on Freedom (Cambridge: Cambridge University Press, 2005), 12. 
48 Foucault, Biopolitikens födelse, 263-264. 
49 Foucault, Biopolitikens födelse, 210. 
50 Foucault, Biopolitikens födelse, 226-227. 
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miljö är inte naturlig utan behöver etableras och omformas för att konsumenten, genom ”prisernas 

folkomröstning”, ska kunna uttrycka sin röst, inte som medborgare i en stat utan som aktör på en 

marknad.51 I enlighet med Foucaults perspektiv är denna juridik en historisk arbiträr konstruktion och 

inte resultatet av en historisk materialism, eller naturalistisk determinism. Andrew Dilts pekar på en 

likhet mellan nyliberalismens syn på homo economicus och Foucaults teorier om subjektivering, de 

är överens om att subjekt konstitueras genom sina handlingar. Nyliberalerna förstår alla handlingar 

som utryck för frihet, det vill säga val som är möjliga att tolka ekonomiskt. Men enligt Dilts är frågan 

för Foucault inte om homo economicus är ett universellt subjekt utan om nyliberal rationalitet kan 

förstås som praktiker för subjektivering.52 Så som nyliberalerna enligt Foucault beskriver homo 

economicus framstår subjektet som universellt i betydelsen att det alltid sätter sitt ekonomiska 

individuella intresse främst, men Foucault visar oss att subjektet är en historiskt specifik konstitution. 

Humankapital och homo economicus som begriplighetsraster 

Foucault ifrågasätter att nyliberalism har ansetts vara en återaktivering av klassiska ekonomiska 

teorier.53 Med hjälp av två teman som båda handlar om synen på subjektet – humankapital och 

brottslighet, visar Foucault hur den biopolitiska nyliberalismen vill att beslut om familj, nativitet, 

brottslighet och straffpolitik, ska fattas på ekonomiska grunder.54 Enligt Chicagoskolans ekonomer 

kan de flesta mänskliga relationer förstås i ekonomiska termer, detta kombinerades med 

ordoliberalernas ”Gesellschaftspolitik” som innebär att samhällets ”sociala vävnad” delas upp på 

företag istället för individer. När det sociala tolkas i enlighet med företagsformen förändras 

ekonomin från att bygga på tillgång-efterfrågan till att handla om existensen som sådan, om livet. 

Den nyliberala modellen bygger på sociala förhållanden och skapar ”en form för individens 

förhållande till sig själv, till tiden, till sin omgivning, till framtiden, till gruppen, till familjen” som 

gör ”henne till ett slags permanent och mångfaldigt företag.55 

Foucault säger att nyliberaler förstår subjektet endast i egenskap av homo economicus och kräver 

därför att offentliga institutioner ska anpassas efter detta.56 Homo economicus används som ett 

ekonomiskt ”begriplighetsraster”, vilket innebär att marknadsekonomiska termer används som 

schema för att förstå ”icke-ekonomiska” områden. Detta är en ekonomisk analys av ”icke-ekonomin” 
som leder till att vi förstår relationer på ett visst sätt, till exempel den tid vi lägger på våra barns 

uppfostran och deras utbildning som en investering.57 Foucault säger att när detta raster appliceras på 
aktiviteter som äktenskap, brottslighet, barnuppfostran och tillgivenhet – så likställs alla former av 

                                                
51 Foucault, Biopolitikens födelse, 148-149. 
52 Andrew Dilts, ”From ‘Entrepreneur of the Self’ to ‘Care of the Self”, 142-143. 
53 Foucault, Biopolitikens födelse, 125-126 & Marx, Kapitalet. 
54 Foucault skriver också om brottslighet men jag kommer främst diskutera humankapital, Biopolitikens födelse, 191. 
55 Foucault, Biopolitikens födelse, 208-209. 
56 Foucault, Biopolitikens födelse, 219. 
57 Foucault, Biopolitikens födelse, 211. 
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beteenden med ekonomiska objekt. Nyliberalismens menar därmed att nästan allt mänskligt beteende 

kan bli objekt för ekonomisk analys.58 Ekonomen Jean-Luc Migué skriver:  

Ett av de största bidragen till ekonomisk analys på senare tid har varit att på hushållssektorn tillämpa ett 
analysraster som traditionellt endast använts på firmor och konsumenter. […] Det handlar om att av hushållet göra 
en produktionsenhet av samma slag som den klassiska firman. […] Vad är hushållet, om inte det kontraktsmässigt 
förbund mellan två parter att tillhandahålla specifik input och att i enlighet med givna proportioner ta del av de 
förmåner som hushållets output ger?59 

Andrew Dilts beskriver att nyliberalerna inte ser arbete som en vara på en marknad utan något 

som subjektet väljer att göra framför andra möjliga handlingar. Nyliberalerna framhäver subjektet 

som en aktör. Genom att placera analysen på subjektets nivå görs enligt Foucault ett avgörande 

”epistemologiskt skifte” som öppnar upp för en analys av mänskliga aktiviteter i termer av kapital, 

investering och entreprenörskap.60 

Enligt Foucault är detta en helt ny analys av homo economicus. Istället för att se på människan 

som ett ekonomiskt subjekt som tillgodoser sina behov genom att byta varor, tid och pengar med 

andra subjekt ser nyliberalismen homo economicus som en entreprenör som investerar i sig själv och 

inom sig själv producerar målet för sina intressen, tillfredsställelse. Denna vändning från externt 

utbyte till intern produktion kommer jag undersöka närmare. Ekonomen Gary Becker, som enligt 

Foucault är den kanske mest radikale amerikanske nyliberalen, skriver att: 

man får inte tro att konsumtion består i att vara den som i en bytesprocess köper något och utför ett monetärt byte 
för att tillgodogöra sig ett antal produkter. Konsumtionsmänniskan är inte ett bytesbegrepp. 
Konsumtionsmänniskan är, i den utsträckning hon konsumerar en producent. Vad producerar hon? Nåväl, hon 
producerar helt enkelt sin egen tillfredsställelse. 61  

Den klassiska synen på homo economicus innebar ”en uppdelning av sina beståndsdelar och sätt 

att vara i termer av nytta”. Eftersom arbete skulle säljas som en vara analyseras det som något som 

skiljdes från och alienerade arbetaren. Men entreprenörens kapital ses som en maskin, oskiljaktig från 

människan själv, som skapar ett flöde av inkomster, inte punktvisa löner. Foucault verkar 

sympatisera med detta avståndstagande från alienerings-teorin, där arbetet inte förtingligas till en 

vara utan ses som en handling. Det är dock inte förenligt med Foucaults tänkande att denne 

entreprenör fritt väljer vilka handlingar hen ska investera i, snarare kan vi förstå det som att detta sker 

inom maktrelationer och sanningsspel subjektet inte kan överblicka. 

Enligt Foucault är den klassiska analysen, av en människa som är delad i förhållande till sig själv, 

som producent respektive konsument, uttjatad och värdelös för att förstå produktion i nyliberala 

termer. Han menar också att sociologiska teorier om masskonsumtion och konsumtionssamhället inte 

håller måttet eftersom de inte är ekonomiska. Foucault pekar på att ekonomi i nyliberalismen inte är 

                                                
58 Foucault, Biopolitikens födelse, 232. 
59 Foucault, Biopolitikens födelse, 212. Kursivering i enlighet med den tryckta utgåvan av Foucaults föreläsning. 
60 Andrew Dilts, ”From ‘Entrepreneur of the Self’ to ‘Care of the Self”, 135. 
61 Foucault, Biopolitikens födelse, 197-198. 
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extern i förhållande till individen. Att individen betraktas som ett företag kan förstås som att de varor 

konsumenten inhandlar inte är avsedda för förbrukning, utan istället är råvaror eller komponenter 

från underleverantörer som homo economicus förädlar. Detta öppnar för ett holistiskt perspektiv där 

inget förflyktigas utan allt kan växa-till. Men kan något, i konflikt med fysikens lagar, bli mer än vad 

det ursprungligen var? Kanske, varor kan i den här kontexten inte längre förstås som fysiska ting med 

ett visst bruksvärde. Som marknadsforskaren Sidney Levy konstaterar, inte olikt Marx formulering 

av varufetischism: ”People buy things not only for what they can do, but also for what they mean.”62 

I en ekonomi där konstruerad mening sätter ett pris som definieras som sant på varor som kan vara 

virtuella kan fysikens lagar förefalla irrelevanta. Men Wendy Brown uppmärksammar att när homo 

economicus förstås som ett subjekt som investerar i sig själv istället för att tillgodose sina behov, sätts 

konkurrens i centrum och därmed relationen mellan olika kapitals värde.63 Eftersom kapitalet är 

relationellt implicerar tillväxt i ett värde minskning i ett annat värde, frågan om tillväxt leder till 

frågan om vem som gör förlust, den ligger dock utanför denna uppsats. Vi kan knyta detta till Marx 

analys av bruks- och bytesvärde. Med den klassiskt liberala synen på homo economicus som 

bytespartner fanns fortfarande varornas bruksvärde i basen. Men med kapital sett som en investering i 

sig själv försvinner den materiella basen och bytesvärde blir istället relationellt, det vill säga bestämt 

i konkurrens. Foucault konstaterar att nyliberal ekonomi gör sig av med skillnaden mellan bas och 

överbyggnad.64 

Att det ekonomiska subjektet så som det analyseras, och därmed konstitueras, i nyliberalismen 

inte är ett konsumerande subjekt utan en entreprenör innebär vilket Becker också säger att homo 

economicus fortfarande använder varor för att producera sin njutning. Men Foucault visar en 

förändring av de drivkrafter som formar subjektet, vi förväntas inte längre tillgodose våra begär och 

sedan slå sig till ro för att mätta och belåtna klappa oss på magen, istället fostras vi till entreprenörer 

som själva ansvarar för att hushålla med våra tillgångar för att få största möjliga utdelning i 

konkurrens med andra. Vi kan förstå det som att subjektet förändras i kraft av den nya teorin om 

homo economicus.65 

Homo economicus intressen 

Som jag har visat är homo economicus enligt Foucault det subjekt som nyliberalismens regerande 

kretsar kring. Foucault beskriver den osynliga handen som en ”bisarr mekanik” som gör att homo 

economicus fungerar som ”individuellt intressesubjekt” i en helhet som individen inte kan överblicka 

                                                
62 Sidney J. Levy, “Symbols for Sale”, Harvard Business Review, 37 (1959): 117-124. 
63 Wendy Brown, Undoing the demos, 80. 
64 Foucault, Biopolitikens födelse, 146-149. 
65 Foucault, Biopolitikens födelse, 159. 
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men som ändå grundar individens rationalitet på egoistiska val.66 I linje med Foucaults perspektiv bör 

de intressen, som är homo economicus drivkraft, inte ska ses som universalier utan som historiska 

produkter.  

Foucault menar att de engelska empiristerna formulerade en teori om subjektet som är en av de 

viktigaste förändringarna i västerländskt tänkande sedan medeltiden, idén om ett intressesubjekt, där 

”intresset för första gången framstår som en form av vilja, som både är omedelbar och absolut 

subjektiv“. Det intresse som enligt denna beskrivning leder homo economicus och därmed samhället 

kräver ingen reflektion och sätter alltid individens eget bästa främst. Detta subjekt definieras inte 

genom sin frihet eller genom motsättningen mellan kropp och själ, och ses inte heller som en inre 

”kärna” som är mer eller mindre förtappad (i relation till sitt ideala tillstånd). Istället framträder ett 

subjekt med fria val som är ”irreducibla och oöverförbara”. Enligt Foucault är Humes beskrivning av 

dessa irreducibla och oöverförbara intressen att – viljan har som yttersta mål, att för individen, välja 

det icke plågsamma framför det plågsamma. Hume skriver att om han måste välja skulle han hellre 

låta någon annan dö än att tvingas skära sig i sitt lillfinger.67 

Enligt liberal teori får och kan homo economicus inte röras: ”Hon är subjektet och objektet för 

laissez-faire”. Detta innebär att hon lyder sitt intresse, vilket ”spontant sammanfaller med andras 

intressen”. Gary Becker menar att också irrationellt beteende kan begripas med ekonomisk analys om 

individernas beteende inte är slumpartat.68 Enligt Becker kan allt beteende som ”accepterar 

verkligheten” förstås på detta sätt, det vill säga allt beteende som ”på ett systematiskt sätt svarar på 
modifikationer i miljövariablerna”. Enligt detta synsätt är homo economicus den som accepterar 

verkligheten och på ett icke-slumpartat sätt ”svarar på” förändringar i sin miljö. Ekonomi kan då 
definieras som ”vetenskapen om det systematiska i dessa svar på miljövariablerna”. Foucault pekar 

på att detta synsätt finns hos Skinner och behavioristiska psykologer som studerar hur människor 

reagerar på ett visst stimuli. Foucault menar dock att denna experimentella psykologi inte handlar om 

att studera människors beteende utan om att veta hur man med vissa stimuli framkallar ett beteende 

vars systematik kan noteras. Beckers syn på homo economicus visar på en paradox – den nyliberala 

formen av homo economicus lämnas inte som i klassisk liberalism ifred med sina intressen, eftersom 

subjekten agerar systematiskt kan de regeras. Paradoxen låter Foucault formulera två alternativa 

förståelser av homo economicus:  
har det efter 1700-talet handlat om att, via homo economicus, inför alla tänkbara regeringsformer ställa upp ett 
element som, villkorslöst och i allt väsentligt, självt är irreducibelt? Har det handlat om att, genom att definiera 
homo economicus, märka ut ett område som definitivt ska vara otillgängligt för alla regerande handlingar? Är 

                                                
66 Foucault, Biopolitikens födelse, 242. 
67 Foucault, Biopolitikens födelse, 235-236. 
68 Foucault, Biopolitikens födelse, 233-234. Foucault påpekar i sin föreläsning 28 mars 1979 att Beckers definition av homo 
economicus inte erkänns av majoriteten ekonomer, men det är värt att notera att Becker fick nobelpriset i ekonomi 1992. Idag används 
Beckers ekonomiska beskrivningar av mänskligt beteende som metodlitteratur i högre utbildning, till exempel inom sociologi på 
Stockholms universitet. 
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homo economicus en frihetens atom som står emot alla villkor, alla företag, all lagstiftning och alla förbud som 
hör regerandet till.  

Eller är hon kanske redan en ny typ av subjekt som möjliggör just regeringskonsten att regleras i enlighet med 
ekonomins princip – ekonomi i ordets båda bemärkelser: i bemärkelsen politisk ekonomi och i bemärkelsen 
restriktion, självbehärskning och måttlighet i regerandet?69 

Den första beskrivningen är den som liberalismen presenterar, medan den andra är Foucaults analys. 

Det är den senare förståelsen som gör homo economicus möjlig att styra. Men detta regerande vill 

liberalismen inte kännas vid eftersom det strider mot dess etos att alltid producera frihet och att inte 

röra homo economicus. I linje med den etik som Foucault artikulerar efter Biopolitikens födelse vore 

det fel att se denna nya form av regerande som enbart förtryckande. Som jag kommer visa menar 

Foucault att vi inte kan undkomma maktrelationer och regerande, men påverka formerna för dessa. 

Den nya liberala staten har enligt Foucault problem att i linje med sitt förnuft legitimera och 

motivera sitt styrande. I äldre former av regerande hade regerandet grepp om undersåtarna, suveränen 

ägde direkt eller indirekt dem han styrde över, vilket var tydligt under till exempel feodalismen. Men 

moderna regeringar har svårt att ingripa, de har inget grepp om saker och människor eftersom de bara 

kan följa intressenas spel. Moderna regeringar är inte involverade i saker i sig – inte i individer, ting, 

rikedomar och jord – utan endast med politiska fenomen där insatserna är intressen. Dessa intressen 

bildar enligt Foucaults indirekta kedjor av relationer mellan individer, grupper, ting och institutioner, 

ett intresse kan till exempel vara ”det” som gör en individ eller ting av intresse för någon annan. 

Foucault tar straffsystemet som exempel för denna oförmåga att gripa, från 1700-talet med dess 

mildare straff ”förs något in” mellan suveränen och den bestraffade, nu kommer ”intressenas tunna 

fenomenella hinna” vara det ”enda som det regerande förnuftet kan greppa”. Tidigare straffade 

regenten brottslingens kropp, i enlighet med det regerande förnuftet att bestraffa den som skadat 

någon annan. Men enligt det liberala förnuftet ger inte bestraffning nytta, istället ligger uppfostran i 

samhällets intresse.70 Uppfostran implicerar att individen själv ska styra sina handlingar, men inte i 

total frihet, utan i linje med samhällets normer.  

Wendy Brown menar att homo economicus formas att sätta samhällets goda framför sina egna 

intressen, detta subjekt är så underordnat makroekonomisk mål om tillväxt att dess eget välmående 

lätt offras. Hon menar att nyliberalismen har ersatt politiskt regerande med produktion av 

”ansvariserade” medborgare som fostras till att själv-investera på ”rätt sätt”. Enligt Brown följer de 

nyliberala individer inte längre spontana intressen utan är ”tjudrade” vid makroekonomisk tillväxt 

och kreditökning som individens humankapital måste rätta sig efter för att få näring:  

                                                
69 Foucault, Biopolitikens födelse, 234-235, min styckeindelning för att förtydliga. 
70 Att endast fenomenen och inte tingen kan greppas är ett Kantianskt perspektiv, vilket Foucault inte säger rakt ut här, Foucault, 
Biopolitikens födelse, 63. Se s. 246 där Foucaults påpekar att det var Kant som berättade att människan (eller suveränen) inte kan känna 
till världens totalitet. 
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Homo oeconomicus is made, not born, and operates in a context replete with risk, continguency, and potentially 
violent changes, from burst bubbles and capital or currency meltdowns to wholesale industry dissoluion.71 

Browns kritik pekar på frågan om subjektet gör medvetna och fria val. Denna eviga fråga hänvisar 

tillbaka genom filosofihistorien till Descartes demon och Platons grotta, vi kan inte få ett jakande 

svar från någon som är sövd, lurad eller omedveten. Här finns en risk att likt Marcuse reducera och 

beröva konsumenterna på deras subjektivitet. När Brown skriver att homo economicus kanske inte 

längre har något hjärta, närmar hon sig den marxistiska idén om alienation som Foucault ville frigöra 

sig från. Brown förefaller ha glömt det dynamiska perspektivet på maktrelationer som Foucault 

erbjuder, trots att hon säger att det var han som ”lärde oss tänka så här”. 

När jag jämför liberalismens och Foucaults kritik framträder ett släktskap i oviljan att låta sig 

styras. Men vid närmare jämförelse av synen på subjektet framstår liberalismens idé om ett 

atomistiskt subjekt som oförenligt med Foucaults syn på subjektivering. Det innebär inte desto 

mindre att homo economicus som gränssnitt mellan regerande och individ fungerar som en av flera 

former för subjektivering, vi formas att tolka våra relationer i ekonomiska termer och agera därefter. I 

enlighet med Foucaults perspektiv är makt alltid en relation och fungerar för att den är produktiv, vi 

bejakar de maktrelationer som formar oss för att de skapar tillfredställelse, även om våra intressen 

inte är genuint ”egna”. Som jag har visat menar Foucault att det intressesubjekt nyliberalismen 

erbjuder, alternativt påtvingar oss, gör oss möjliga att styra. Utifrån Foucaults etik kommer jag 

undersöka hur han ser på vår möjlighet att slippa undan detta styre, som Foucault säger, är inte alla 

subjekt ekonomiska människor.  

3. Omsorgen om sig – subjektets frihet  

I detta avsnitt kommer jag redogöra för hur Foucault efter 1979 års föreläsningar om liberalism 

formulerar en etik där regerandet över sig själv artikuleras tydligare. I en föreläsning 1982 beskriver 

Foucault fyra huvudsakliga självtekniker, som var och en är en matris av praktiskt förnuft, ett redan 

format sätt att reflektera över hur vi ska handla: Produktionstekniker - som tillåter oss att skapa och 

förändra ting; Teckentekniker – som tillåter oss att använda teckens betydelse, innebörd och 

symboler, som språk och värde; Makttekniker – som objektifierar subjektet, bestämmer individers 

uppträdande och underkastar det vissa mål eller dominerar det; Självtekniker – som tillåter individer 

att med egna medel eller med hjälp av andra påverka ”ett visst antal operationer på sina egna kroppar 

och själar, tankar, uppförande, och sätt att vara, för att omforma sig själva för att uppnå ett visst 

                                                
71 Wendy Brown, Undoing the demos, 84. 



 

 16 

tillstånd av lycka, renhet, visdom, fulländning, eller odödlighet.”72 I hans etik är självteknikerna i 

fokus. 

Även om Foucault beskriver tre av teknikerna som tillåtande så säger han att alla är förknippade 

med en viss sorts dominans. De innebär olika sorter av träning och förändring av individer, inte bara i 

meningen att lära sig objektiva färdigheter, utan också genom att tillgodogöra sig vissa attityder. 

Foucault säger att precis som i Marx Kapitalet är varje produktionsteknik, varje sätt att manipulera 

omgivningen, förknippad med en förändring av subjektet. ”Attityder” läser jag som ett visst 

förhållande till sig själv och världen, en viss smak, ett visst sätt att tänka. I relation till konsumtion 

handlar detta om relationer till kläder, kost, inredning, konst och underhållning. Med utgångspunkt i 

intervjun The Ethics of the Concern for Self as a Practice of Freedom studerar jag hur Foucault ser 

på subjektets konstitution som en etisk fråga.73  Genom att sammanföra etiken och Biopolitikens 

födelse vill jag tydligare visa möjligheterna att utifrån Foucault förstå hur subjekt konstitueras genom 

konsumtion. 

Subjektet – en icke-identisk form 

Foucaults tänkande beskrivs ofta som präglat av brytningar och delas då in i två eller tre perioder.74 

Band två och tre av Sexualitetens historia markerar ett skifte, de publiceras först 1984, åtta år efter 

band ett, samma år som Foucault dör.75 Skiftet kan beskrivas som en förskjutning från problemet 

disciplin till styrandet av sig. Den intervju jag använder som huvudsaklig källa är också från 1984, 

och möjlig att läsa som ett bokslut där Foucault förtydligar sin gärning.76  Han menar att hans intresse 

alltid varit relationen mellan subjektivitet, sanning och makt men att han har avgränsat sina studier 

olika. Han säger att han tidigare studerade han hur det mänskliga subjektet passar in i specifika 

”sanningsspel” – som hur subjektet inom vetenskapliga diskurser definierar sig självt som en talande, 

levande och arbetande individ. I början av 60-talet kom Foucault fram till att marxismens 

ideologibegrepp inte kunde svara på detta. I en annan intervju säger han att ideologi implicerar en 

dold sanning, att det hänvisar till ett fast subjekt, och att det står i en underordnad position till 

”något” som fungerar som dess infrastruktur, material eller ekonomiska bestämning.77 

Enligt Foucault kan vi inte fastställa vad det mänskliga subjektet är utan endast hur det 

konstitueras. Hans texter och föreläsningar, som Biopolitikens födelse, är undersökningar av hur 

subjekt framträder i en specifik historisk situation. I Biopolitikens födelse kunde vi se hur subjektet 

                                                
72 Michel Foucault, Technologies of the Self (London: University of Massachusetts Press, 1988), 18. Min översättning från engelska. 
73 Foucault, ”The Ethics of the Concern for Self as a Practice of Freedom”, 281-301. 
74 Jakob Nilsson & Sven-Olov Wallenstein (red.), Foucault, biopolitics, and governmentality (Huddinge: Södertörns högskola, 2013) & 
Magnus Hörnqvist, En annan Foucault: maktens problematik, (Stockholm: Carlsson, 2012). 
75 Michel, Foucault, Sexualitetens historia. Bd 2, Njutningarnas bruk (Göteborg: Daidalos, 2002). 
Michel, Foucault, Sexualitetens historia. Bd 3, Omsorgen om sig (Göteborg: Daidalos, 2002). 
76 Foucault, ”The Ethics of the Concern for Self as a Practice of Freedom”, 281-301. 
77 Michel Foucault, ”Truth and Power” i The Foucault reader, New York: Pantheon Books (1984), 60. 
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konstitueras i relation till det nyliberala regerandets rationalitet, en viss ”sanning” eller kunskap som 

är förbunden med makt.  

Foucault avvisar undersökningar som utgår från en redan formulerad teori om subjektet. Istället 

ska vi studera hur subjektet konstitueras i relation till kunskap och makt. Enligt Foucault är subjektet 

ingen substans utan en form som konstitueras i specifika situationer:  

[T]his form is not primarily or always identical to itself. You do not have the same type of relationship to yourself 
when you constitute yourself as a political subject who goes to vote or speaks at a meeting and when you are 
seeking to fulfill your desires in a sexual relationship. Undoubtedly there are relationships and interferences 
between these different forms of the subject; but we are not dealing with the same type of subject. In each case, 
one plays, one establishes a different type of relationship to oneself.78 

Att dessa former är ”spel” och ”relationer” kommer jag undersöka närmare. De olika formerna kan 

förstås som de tekniker genom vilka individer konstituerar sig som agerande, sanningssägande och 

etiska subjekt – i relation till sanning och makt. Denna uppsats undersöker om de generella 

beskrivningar Foucault ger kan appliceras på hur subjekt konstitueras som konsumenter. När 

Foucault använder ordet spel om subjektets relation till sig själv och andra vill han visa att det finns 

regler för sanning, inte att spelet görs för nöjes skull. De lagar som enligt Biopolitikens födelse 

garanterar den fria marknaden är exempel på regler för marknadens sanningsspel. Men ett spel 

erbjuder möjligheter, inte låsningar. I sanningsspel från 1700-talet är reglerna arbiträra, subjekt (en 

individ eller grupp) som lyckas, eller har positionen, att säga sanningen är vinnare i spelet. Foucault 

undersöker vem som kan säga sanningen och varför denne anses göra det, vem kan inta positionen 

som subjekt i dessa spel? Och hur regerar denne sig själv och andra? 

Who speaks the truth? Free individuals who establish a certain consensus, and who find themselves within a 
certain network of practices of power and constraining institutions. [---] I do not think that a society can exist 
without power relations, if by that one means the strategies by which individuals try to direct and control the 
conduct of others.79 

Att sanning är kopplat till makt och position innebär inte att det Foucault kallar sanningsspel kan 

reduceras dolda maktrelationer, vilket är det han kritiserar marxismen för. Han menar inte att de 

subjekt som har makt att säga sanningen är lögnare. Som citatet ovan visar ser han på sanning som en 

överenskommelse. 

Begär formas i maktrelationer 

När Foucault skrev Sexualitetens historia var han intresserad av hur subjekt konstituerar sig själva att 

”i begäret upptäcka sitt sanna väsen”. Njutning genom sex och de normer eller praktiker som omger 

detta kan ses som exempel på hur begärande subjekt konstitueras. Foucault beskriver den riktning 

hans undersökning tog som en undersökning av ”själv-hermeneutiken” under antiken.80 Han 

                                                
78 Foucault, ”The Ethics of the Concern for Self as a Practice of Freedom”, 290. 
79 Foucault, ”The Ethics of the Concern for Self as a Practice of Freedom”, 297-298. 
80 Michel Foucault, Sexualitetens historia. Bd 2, Njutningarnas bruk, (Göteborg: Daidalos, 2002), 9-10. 
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beskriver detta som en historisk undersökning av sanningsspelen genom ”vilka den mänskliga 

varelsen konstituerar sig historiskt som erfarenhet som kan bli föremål för tänkande”. Eftersom 

Foucault var mer intresserad av självtekniker än sex bytte han fokus under detta omfattande arbete. 

Han säger att sex är ett tråkigt forskningsområde i jämförelse med förhållandet till andra begärda 

objekt, som till exempel mat. Moralens intresse har långsamt glidit från mat för att efter 1600-talet 

domineras av sexualitet. I antiken var det reglerna kring mat och diet som var mest komplexa.81 Vi 

kan se Foucaults undersökningar om sexualitet ur perspektivet att det är våra begär – de önskningar 

och drivkrafter som driver våra handlingar – som studeras. Jag vill hålla öppet för att begär är ett 

annat ord eller form för det ”intresse” som diskuteras relation till homo economicus i Biopolitikens 

födelse.  

I sina studier om sexualitet tecknar Foucault ett tredelat schema: handling, njutning och begär. 

Den grekiska etiken gjorde ingen skillnad på handling och njutning, den etiska frågan gällde om en 

handling-med-njutning utfördes eller ej, det underliggande begäret sågs inte som problematiskt.82 

Den kristna etiken ville dock utrota begäret. Foucault menar att vi i den moderna civilisationen är 

upptagna av begär men oförmögna att tematisera njutning. Han pekar på att det finns mängder av 

litteratur om begär, men nästan ingen om njutning.83 

And I could say that the modern ”formula” is desire, which is theoretically underlined and practically accepted, 
since you have to liberate your own desire. Acts are not very important, and pleasure - nobody knows what it is!84  

Foucault menar att marxister som Herbert Marcuse ger förtryck en överdriven roll, Foucault säger att 

makt vore ”ömtåligt” om dess enda funktion vore förtryckande, makt är kraftfullt för att det också 

producerar effekter i form av begär och kunskap. Han menar att marxismens ideologibegrepp inte 

låter oss se att makt snarare producerar kunskap än förhindrar den.85 Detta säger Foucault i samband 

med en diskussion om att marxismen har blockerat frågan om kroppen trots att Marx hade mycket 

intressant att säga om den. Som jag läser Foucault menar han att människans sinnen inte är 

naturgivna utan konstitueras med subjektet i en historisk situation. Hur vi vill leva och vilka vill vi bli 

är etiska frågor eftersom vi är aktiva i detta konstituerande. Judith Butler kommenterar hur nära 

förknippad subjektets utveckling är med makt och begär: 

But if, following Foucault, we understand power as forming the subject as well, as providing the very condition of 
its existence and the trajectory of its desire, then power is not simply what we oppose but also, in a strong sense, 
what we depend on for our existence and what we harbor and preserve in the beings that we are.86   

                                                
81 Michel Foucault, ”On the Genealogy of ethics” i Ethics : Subjectivity and Truth, 253. 
82 Foucault, ”On the Genealogy of ethics”, 268. 
83 Njutningens bruk är talande nog titeln på andra bandet av Sexualitetens historia. Michel Foucault, ”The Culture of the self”, 
föreläsning i Berkeley 12 april 1983 (www.openculture.com/2014/08/michel-foucaults-lecture-the-culture-of-the-self.html, hämtad 
150503). 
84 Foucault, ”On the Genealogy of ethics”, 269. 
85 Michel Foucault, ”Body/Power” i Foucault, Power/Knowledge (New York: Pantheon, 1980), 59. 
86 Butler, The psychic life of power, 2. 
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Foucault vänder sig emot en läsning av Marx och Freud som inte gör skillnad på frihet och frigörelse. 

Hos till exempel psykoanalytikern Wilhelm Reich finns en idé om att vi kan frigöra sexualiteten om 

vi gör oss kvitt de förbud som omgärdar våra drifter och begär. Foucault betonar istället 

”frihetspraktiker” framför ”frigörelseprocesser”.87 Som jag kommer visa ifrågasätter Foucault 

frigörelse på flera plan, även inom politik. Frigörelse implicerar att de maktrelationer som Foucault 

anser oundvikliga skulle kunna upphöra.  

Makt förutsätter frihet 

För Foucault är maktrelationer nära nog synonymt med mänsklig relation, makt utövas inte bara inom 

politik utan också i skola, familj och sexualitet. När Foucault talar om makt menar han maktrelationer 

i allmänhet och inte redan befintliga modeller och politiska strukturer för maktutövning, som 

regeringar, samhällsklasser eller herre-slav dialektik.88 Foucault ser inte makt som i sig negativt, 

snarare i linje med Nietzsche, som en kraft som verkar i alla relationer. Dessa relationer, och de spel 

de formar, uppmanar Foucault oss att reflektera över och förhålla oss till, att tro att de går att 

undkomma vore ett misstag.  

I sin diskussion av Foucaults subjektivering skriver Judith Butler om begär att överleva, vi måste 

konsumera (i ordets traditionella betydelse att förbruka eller förtära) för att fortsätta finnas till. I 

relation till föräldrar och de makter som skapat oss har vi ett ”ursprungligt beroende” som styr och 

disciplinerar oss. Subjektet kan enligt Butler aldrig riktigt bli sig självt, det är alltid ett resultat av sin 

omgivning, men vill inte kännas vid detta, det vill förstå sig självt som autonomt:89 

Moreover, the desire to survive, “to be,” is a pervasively exploitable desire. The one who holds out the promise of 
continued existence plays to the desire to survive. “I would rather exist in subordination than not exist” is one 
formulation of this predicament (where the risk of “death” is also possible). To desire the conditions of one’s own 
subordination is thus required to persist as oneself.90 

Foucaults äldre texter har ibland tolkats som att makt endast är påbud och tvång, att subjektet 

konstitueras av makten utan eget inflytande, som när Marshall Berman skriver: 

att det i Foucaults värld inte finns någon frihet, för hans språk bildar en sömlös vävnad, en bur långt mer 
hermetiskt tillsluten än vad Weber kunde drömma om, ogenomtränglig för allt liv. (…) Det är ingen mening med 
att försöka motsätta sig det moderna livets förtryck och orättvisor, eftersom till och med våra frihetsdrömmar fogar 
nya länkar till våra kedjor.91 

Foucault menar att han tidigare studerade situationer där subjekt tvingades att konstituera sig själva 

som galna eller kriminella, och att han senare studerade hur subjektet konstituerar sig själv på ett 

aktivt sätt genom självpraktiker. Men dessa praktiker har individen inte själv uppfunnit. De är 

”modeller” som individen påträffar i sin kultur, modeller som föreslås och påtvingas av kultur, 
                                                
87 Foucault, ”The Ethics of the Concern for Self as a Practice of Freedom”, 283-284. 
88 Foucault, “The Ethics of the Concern for Self as a Practice of Freedom”, 291. 
89 Butler, The psychic life of power, 7-10. 
90 Butler, The psychic life of power, 9. 
91 Marshall Berman, Allt som är fast förflyktigas: modernism och modernitet (Lund: Arkiv, 1987), 32. 
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samhälle och social gemenskap.92 Det finns enligt Foucault en tvingande situation att förhålla sig till 

och samtidigt frihet att påverka. 

Foucault beskriver alla maktrelationer som rörliga, dubbelriktade och instabila, de är bara möjliga 

mellan subjekt som har en viss frihet: ”[I]f there are relations of power in every social field, this is 

because there is freedom everywhere.” 93 Detta perspektiv bygger på en distinktion mellan dominans 

och makt som Foucault menar att marxister som Marcuse och Habermas saknar. Foucault definierar 

dominans som ett nästan fullständigt tvång, där maktrelationernas rörlighet blockeras. Maktrelationer 

försvinner inte om vi frigör oss från dominans, till exempel då en kolonialmakt störtas: ”Liberation 

paves the way for new power realtionsships, which much be controlled by practices of freedom.”94 

Foucault menar att ”frihetspraktiker” synliggör maktrelationernas rörlighet och öppnar för deltagande 

och motstånd. Utmaningen är enligt Foucault att etablera lagar, regerandetekniker och självpraktiker 

som gör det möjligt att spela dessa maktspel med så lite dominans som möjligt.95 Mellan 

maktrelationer och dominanstillstånd placerar Foucault regerandetekniker.96 Dessa tekniker ska 

förstås i vid bemärkelse som en stor spännvidd av praktiker för hur allt från institutioner till familjer 

och individer styrs. Genom regerandetekniker kan dominanstillstånd etableras och upprätthålls. 

Foucault menar att sättet och viljan att kontrollera andras beteende får olika uttryck och styrka i olika 

samhällen. Det kan finnas samhällen där formerna är så reglerade att ”spelet” redan är över. I vårt 

samhälle finns många olika spel, i vissa av dem finns större önskan att kontrollera andra, som inom 

familjen eller i sexuella relationer. 

However, the freer people are with respect to each other, the more they want to control each other's conduct. The 
more open the game, the more appealing and fascinating it becomes. [---]Those who try to control, determine, and 
limit the freedom of others are themselves free individuals who have at their disposal certain instruments they can 
use to govern others.97 

Därför är basen för alla relationer, och därmed all makt – frihet – i betydelsen att kunna påverka 

självets relation till sig och relationen till andra. Med begreppet regerande eller ”governmentality” 

vill Foucault visa att subjektets frihet och relation till andra utgör ”etikens material”. Vi måste bli 

medvetna om att vi ständigt formas i relation till sannings- och maktspel men att vi är delaktiga och 

har inflytande i dessa spel. Foucault formulerar detta som att frihet är det ontologiska villkoret för 

etik. Med denna etik menar han att sättet vi formar våra liv på bygger på att genom reflektion 

överväga hur vi vill leva, vilka vi vill vara och bli. Vi kan förstå detta som att de situationer subjektet 

                                                
92 Foucault, ”The Ethics of the Concern for Self as a Practice of Freedom”, 291. 
93 Foucault, ”The Ethics of the Concern for Self as a Practice of Freedom”, 292. 
94 Foucault, ”The Ethics of the Concern for Self as a Practice of Freedom”, 283-285 . 
95 Foucault, ”The Ethics of the Concern for Self as a Practice of Freedom”, 298. 
96 I den engelska texten står det omväxlande ”technologies of government” och ”govenmentality”, som tidigare påpekats har jag 
huvudsakligen använt ordet ”regerande”. 
97 Foucault, ”The Ethics of the Concern for Self as a Practice of Freedom”, 300. 
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konstitueras i ”spelas” med andra moraliska subjekt som konstitueras samtidigt med oss, men för 

Foucault kommer relationen till självet först, den är ”ontologiskt primär”.98  

Omsorgen om sig 

Foucaults föreläsningar på Collège de France på 1980-talet om de antika grekiska begreppen 

epimeleia heautou (omsorgen om sig) och parrhesia (sanningssägande eller frispråkighet) kan ses 

som undersökningar av vilket utrymme individen har att agera i den maktrelation där subjektet 

konstitueras.99  Med undersökningen av dessa begrepp betonar Foucault subjektets konstituerande av 

sig själv framför de makter som påverkar subjektiveringen. Subjektets formande av sig självt är en 

asketisk process i den allmänna betydelsen övning och träning – övning av självet på självet genom 

vilken individen försöker utveckla och förändra sig själv och uppnå ett speciellt sätt att vara. Etik för 

grekerna handlade om styrande, genom omsorg om sig kan en fri man lära sig att också ta hand om, 

eller regera, sin familj eller en stat.  

Enligt Foucault innebar att känna sig själv för grekerna att ta hand om sig själv och att inte bli 

slav under sina laster. Detta innebär också att den som känner sig själv inte kan utöva maktmissbruk 

eller vara girig. Att bry sig om sig själv innebär inte egoism eller frosseri i vår mening, det är en 

senare idé kopplad till kristendomens vilja att utrota drifterna. Foucault menar att omsorgen om sig 

har hamnat i skuggan av känn dig själv. I antiken bedrevs denna omsorg på ett autonomt sätt, det vill 

säga inte inom religiösa eller sociala institutioner. Individens ”autonomi” minskade när omsorgen 

hamnade i bakgrunden och relationen till självet koncentrerades till en granskande blick som 

förflyttades från individens egen introspektion och istället bäddades in i institutioner som kyrkans 

bikt och terapins analys. När kyrkan krävde bikt minst en gång om året var omsorgen inte längre 

autonom och i terapi har vi liksom i bikt lagt över ansvaret på en annan person som ägnar omsorg om 

oss. Foucault ifrågasätter att vi i dagens sekulariserade samhällen skulle ha frigjorts och återvunnit en 

förlorad autonomi. Han menar att omsorg om sig i det moderna samhället, istället för att vara något 

individen ägnar sig åt på eget initiativ, påtvingas individen genom bland annat pedagogik och 

massmedia.100 

Noah Quastel menar att konsumtion är en integrerad del av hur vi konstituerar oss själva och att 

vi behöver utvärdera vår konsumtion genom de självtekniker Foucault diskuterar.101 I 

undersökningen av parrhesia har kynikerna en viktig position. Antikens omsorg om sig handlade inte 

att konsumtion och hedonistisk njutning, utan om att ta kontroll över sina begär. När kynikern 

                                                
98 Foucault, ”The Ethics of the Concern for Self as a Practice of Freedom”, 284-287. 
99 Michel Foucault, The hermeneutics of the subject: lectures at the Collège de France, 1981-1982 (Palgrave-Macmillan, New York, 
2005) & Michel Foucault, The courage of truth (the government of self and others II): lectures at the Collège de France, 1983-1984. 
(New York: Palgrave Macmillan, 2011). 
100 Foucault, ”The Ethics of the Concern for Self as a Practice of Freedom”, 282, 288, & ”The Culture of the self”. 
101 Quastel, ”Ethical Consumption, Consumer Self-Governance, and the Later Foucault”, 28. 
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Diogenes såg ett barn dricka vatten med kupade händer slängde han sin kopp för att han tyckte den 

var överflödig, koppen stod mellan honom och naturen och det sanna livet.102 Att välja – bemästra 

och ta ansvar för sitt begär var viktigt i antiken. Kynikern var kung över sig själv och inte beroende 

av undersåtar eller materiella ting. Med kynikerna visar Foucault att konstituerandet av subjektet inte 

i grunden är underordnat en suverän makt, det finns många sätt att leva, eller som Maurizio Lazzarato 

skriver: 

The examination of the Cynics’ way of understanding bios, existence, and “militant” subjectivation can provide 
the weapons for resisting the powers of contemporary capitalism, which makes the production of subjectivity the 
primary and most important of its effects.103 

Som jag har beskrivit undersöker inte Foucaults vad subjektet är utan hur det konstitueras i olika 

situationer. Den nyliberalism som Foucault studerar i Biopolitikens födelse är en av de maktrelationer 

som subjekt konstitueras i. Enligt Foucault kan vi inte existera som subjekt utanför maktrelationer 

och sanningsspel, vi kan inte frigöras men vi kan spela. Inom de självtekniker och former av 

subjektivitet som finns har vi frihet att konstituera oss som subjekt på olika sätt i olika situationer. 

Men dessa tekniker är inget vi kan uppfinna själva, de kan bara skapas inom de maktrelationer och 

sanningsspel vi ingår i. 

4. Subjektivering genom konsumtion 

I uppsatsens inledning tecknade jag två perspektiv på konsumtionssamhället som antingen ett 

passiviserande förtryck eller ett bejakande av fria medvetna val. Båda perspektiven förenas i att lägga 

stor vikt vid konsumtionens roll i samtida samhällen. Jag kommer här pröva hur vi kan använda 

Foucaults perspektiv för att förstå de maktrelationer som utgörs av konsumtion.  Jag kommer göra en 

skiss av hur Foucaults perspektiv på subjektet kan appliceras på några iakttagelser av konsumtion ur 

litteratur och vardag som jag uppfattar som typiska. Detta ska inte ses som en undersökning som 

fastställer hur subjektet konstitueras genom konsumtion utan som ett försök att visa hur Foucault kan 

erbjuda perspektiv på vår samtid. 

Homo economicus som konsument och entreprenör 

När Foucault diskuterar kynikernas omsorg om sig och deras självvalda fattigdom ser vi hur 

relationen till ting kan vara lika laddad som den till våra medmänniskor, Foucault visar ett exempel 

på hur vi kan ta kontroll över vår subjektivering i relation till härskare, normer, institutioner och 

varor.  

                                                
102 Foucault, The courage of truth, 258. 
103 Lazzarato, Signs and machines, 246. 
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Gustave Flauberts Madame Bovary kan läsas som en berättelse om hur en konsument konstitueras 

i ett samhälle som håller på att omvandlas från traditionellt och ruralt till modernt och urbant.104 

Enligt Sara Danius är Emma Bovary inte som det brukar beskrivas, en kvinna som förlorar sig i en 

annan värld, romanernas – utan en ”konsumentens tragedi”.105 Jag förstår det tragiska som en 

parallell till Foucaults syn på subjektet, dess öde är att aldrig undkomma de makter vi konstitueras 

inom. Som Butler skriver kommer vi alltid vilja frigöra oss från de makter vi är beroende av, begäret 

att finnas till karaktäriseras av en möjlighet att utnyttjas. När handelsmannen Lheureux (den lycklige) 

första gången breder ut sina varor framför madame Bovary är hon oförstående, hon har inte intresse, 

för det han erbjuder. Han erbjuder henne allt som kan önskas, men där finns ingenting hon behöver. 

Men Lheureux drar med nageln mot sidenet på tre glimmande sjalar så att de ger ifrån sig ett 

darrande ljud och deras guldpaljetter glittrar som stjärnor. Avståndet mellan nytta och begär 

överskrids. Emma Bovary köper en av sjalarna och bär den runt midjan, vilket förstärker dess brist på 

nytta. Men detta onyttiga ting blir en del av Bovary och producerar tillfredställelse, kanske njutning. 

Relationen mellan Lheureux och Bovary, liksom mellan Bovary och tingen är i enlighet med min 

läsning av Foucault en maktrelation som är produktiv. Och i linje med synen på homo economicus 

som entreprenör kan vi tolka Bovary som ett subjekt som väljer att investera för att producera sin 

egen tillfredsställelse. Detta i en skildring långt före Gary Beckers nyliberalism. Den mer klassiska 

liberala synen på homo economicus som en bytespartner som tillgodoser sina behov räcker inte till 

för att analysera denna scen. Men det Foucaults inte poängterar i sin läsning av Becker är att bytet 

och varor finns kvar. Det är med hjälp av varorna som Bovary lär sig producera en tillfredsställelse 

som dock inte är ett omedelbart ”intresse”, som de engelska empiristerna hävdade. Emma Bovarys 

begär till ting är förknippat med hennes begär efter älskare och av att bli begärd. När hennes begär 

konstitueras uppräcker hon som Foucault skriver ”sitt sanna väsen”, hon blir någon, en unik individ, 

ett självmedvetet subjekt. 

Att som Marcuse hävda att det begär som Lhereaux väcker hos madame Bovary, eller den 

tillfredsställelse som produceras, är falsk, vore att förenkla scenen och att inte erkänna Emma Bovary 

som subjekt. I linje med Foucaults resonemang är behovet, begäret, intresset, njutningen, eller 

tillfredsställelsen – skapad – men sann enligt det sanningsspel och den maktrelation inom vilket 

Lheueux och Bovary konstitueras som subjekt. Begär är enligt Foucault skapade i maktrelationer, 

men de är inte bara förtryckande, de är också produktiva – de producerar njutning. Att begär som 

Foucault argumenterar blivit viktigare än njutning beskrivs i ett reportage om internetdejting i 

tidskriften Arena.106 De som söker partners har blivit kunder på dejtingsajter och jämför sina profiler, 

de stannar inte upp och njuter utan fortsätter klicka runt bland profilerna och begära de andra de 
                                                
104 Gustave Flaubert, Madame Bovary (Stockholm: Natur och kultur, 2000). 
105 Sara Danius. Den blå Tvålen, Albert Bonniers förlag, Stockholm 2013. s. 238. 
106 Maria Georgieva, “Skeda mig” (Magasinet Arena nr. 6, 2013): 36-45. 
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skulle kunna få. I relation till Foucaults syn på subjektivering är också liberalismens syn på madame 

Bovarys konsumtion onyanserad. De intressen som enligt Foucault formar det liberala regerandet är 

inplacerade i en maktrelation som liberalismen inte vill kännas vid. Homo economicus som 

producenter av sin egen tillfredsställelse är, som Wendy Brown visar, ”ansvariserade” entreprenörer 

formade i maktrelationen mellan företag och konsumenter. Bovarys tillfredsställelse är inte så intern 

som Gary Becker framställer den utan Lheureux både skapar intresse och erbjuder varorna som 

producerar vår tillfredsställelse. 

På tågstationer står automater varumärkta med Selecta där vi ”fritt” kan välja godsaker att belöna 

oss med. Maskinen uppmanar till njutning: ”för att du är värd det”. Men detta budskap innehåller 

implicita förhållningsregler, två hälsningar till homo economicus, förstådd som entreprenör: du ska 

inte njuta för mycket och du förväntas ha förtjänat ditt njutande.  Jag tror att rätten att njuta förtjänas 

genom att fullfölja den självbehärskning som enligt Foucault åläggs entreprenören – investera i ditt 

humankapital, arbeta flitigt för att producera avkastning på ditt kapital, gärna som entreprenör i 

bokstavlig mening, som producerar varor och tjänster för andra att begära. Kanske är den oförmåga 

att njuta som Foucault beskriver kopplad till att denna entreprenör aldrig tillåts förbruka, utan 

ständigt ska hushålla och investera. Detta begär, den ständiga blicken mot framtida avkastning på 
kapital, leder till en oförmåga att stanna upp i tid och rum – och njuta. Om detta stämmer har Wendy 

Brown rätt i att vårt välmående har offrats och att vi har tjudrats vid tillväxten.  

Jag ser en gemensam diskurs i Flauberts Madame Bovary och dagens Selecta-budskap. Emma 

Bovary är inte måttfull, hon tar inte ansvar utan njuter för mycket och förlorar sig själv. Och hon har 

inte förtjänat njutningen, hon har inte utfört det arbete som förväntas av henne som husmor – inte 

skött hushållet, inte tagit hand om sin dotter och inte älskat sin man. Här finns också en parallell till 

Foucaults intresse för antikens omsorg om sig. Emma Bovary har inte heller arbetat med sig själv, 

med sin relation till sig själv, hon har inte som Diogenes bemästrat sina begär. I sina försök att 

tillfredsställa sina ”intressen” skuldsätter hon sig utan möjlighet att kunna betala åter. Hennes vilja att 

”finnas till” utnyttjas, handelsmannen, är en framgångsrik homo economicus. Men madame Bovary 

vars drömmar inte lämnas ifred misslyckas med att som entreprenör skapa avkastning på sitt kapital, 

kanske är det därför Flaubert låter henne ta sitt liv, konsumentens tragedi slutar med att hon upphör 

att finnas till.  

Marknadsföringen erbjuder oss att genom konsumtion begära njutning och investera i oss själva 

och genom detta konstituera oss som subjekt. Vi framställer, formar och investerar i våra kroppar 

genom träning, kläder, smink och tatueringar – som signalerar vilka vi är, att vi finns, på vår yta. Vi 

konsumerar, eller investerar i, kultur, underhållning och utbildning, som signalerar vilka vi är genom 

vår smak och sociala tillhörighet. Som Foucault skriver är självpraktiker ett arbete där vi tillgodogör 
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oss vissa attityder. Vi arbetar ständigt på vår biografi, inte minst i sociala medier, och deltar i 

marknadsföring genom att visa upp vår livsstil.  

Marknadsföringen uppmanar oss att forma oss på differentierade sätt och konkurrera om det 

kapital vår livsstil symboliserar. Det är för marknaden ointressant vad vi väljer, alla stilar kan 

producera tillfredsställelse och avkastning. Det är ovidkommande vad homo economicus intressen, 

begär efter tillfredsställelse är. Nyliberalismens homo economicus har inget antropologiskt eller 

psykologiskt innehåll, det viktiga är att intressena ackumulerar avkastning.107 Homo economicus i 

Beckers form går att beräkna och därför att styra, det är en paradox i liberalismens frihet som 

Foucault visar. Men Foucault missar att poängtera att de handelsmän som formulerade liberalismens 

”laissez faire” inte sa: ”lämna individen i fred”, utan: ”lämna oss ifred”. Handelsmännen lämnade 

inte det orörbara ekonomiska subjektet och dess intressen i fred. Handelsmännen har makt att vinna 

sanningsspelet om vilken rationalitet som ska regera samhället. Liberalismen underlåter ofta att 

uppmärksamma att de som har mindre kapital, humant eller monetärt, har en sämre utgångspunkt i de 

maktrelationer som avgör dessa sanningsspel. 

Beroende och frihet 

Kapitalismen förutsätter subjekt som vill handla, både i betydelsen handlande agenter och handlande 

konsumenter. Kort sagt, subjekt som begär varor och tjänster. Detta gäller oavsett om homo 

economicus förstås enligt klassisk liberalism som en partner i ett handelsutbyte, eller som nyliberal 

entreprenör som producerar sin egen tillfredsställelse. Med Foucaults perspektiv är dessa begär inte 

något ”naturligt” utan förknippade med subjekt vars sinnen konstitueras i maktrelationer.  

Konsumtion används inte bara för att njuta utan också för att investera i att bli objekt för andras 

njutning, bli en person som är åtrådd, ett uttryck för det beroende Judith Butler tematiserar. Den 

överlevnad som Butler beskriver som fundamental i relation till Foucaults subjektivering handlar inte 

bara om näring och värme från våra föräldrar, det handlar också om att visa vilka vi är, män, kvinnor, 

och vår sociala tillhörighet i form av livsstil som till exempel stil- eller miljömedvetna. Att vara, 

innebär att vara någon som är förståelig i en diskurs, i ett socialt sammanhang – kulturellt, nationellt, 

etniskt, klassmässigt eller subkulturellt – ofta kommunicerat och förmedlat med konsumtionsvaror. 

Bevingade ord från reklamen som: ”du blir vad du äter”, betyder mer än att du blir hård och krispig 

om du äter knäckebröd. Varor är ställningstaganden av metafysisk karaktär: ”kläderna gör mannen” 
eller som Simone Beauvoir påpekade: ”man föds inte till kvinna, man blir det”, är andra exempel.108 

Detta är förknippat med den normalisering som var ett tydligt tema i Foucaults tidigare arbeten om 

disciplinering och den differentiering som framträder i hans undersökning av nyliberalismen. 
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Samtida kapitalism erbjuder många olika sätt att bli förstådd på. Som Foucault visar är den nyliberala 

kapitalismen inte intresserad av om vi uppfyller en norm, den studerar och styr oss som statistiska 

utfall av en normalfördelning, det sanna är inte det som normen föreskriver utan det utfall som 

konsumtionen visar på. 

Foucault avvisar våra drömmar om frigörelse, dessa drömmar om ”frihet” är något som reklam 

gärna appellerar till, inte minst vid marknadsföring av bilar. Våra drömmar om att frigöra oss från det 

samhälle vi är en produkt av kan också handla om att bli självförsörjande genom att odla eller likt 

Thoreau drömma oss ”into the wild”. Men de flesta av oss har varken tillgång till mark för att bli 

självförsörjande eller tillräcklig kunskap om odling och vildmarksliv. Vi är fast med de drömmar som 

Marshall Berman påpekar kan te sig som kedjor i Foucaults värld. Men även om våra drömmar 

skapas i marknadens maktrelationer kan vi nog erkänna att vi tycker om att drömma. Också våra 

drömmer om trygghet och bostäder som kommunicerar social tillhörighet kommodifieras som när vi 

”hemnet-knarkandes” scrollar runt på sajten Hemnet. Vår tid blir en kvantifierbar enhet för de 

digitala tjänster vi använder, vare sig vi drömmer om bostäder eller kärlek.  

Judith Butler skriver i linje med Foucaults och Nietzsches syn på subjektet att vi är kopior av 

kopior, något autentiskt finns inte.109 Därför framhåller Butler parodi som en subversiv kraft, inte 

olikt Diogenes grimas till kejsaren.110 Vi kan förändra i den glipa som uppstår mellan olika diskurser, 

men vi kan inte veta vad resultatet blir, i linje med Foucaults syn på kritik är utopier omöjliga. Men 

med detta perspektiv utgår Butler från motstånd mot normalisering och inte den differentiering som 

är i linje med liberalismen. Kan parodi fungera för att förändra konsumtion när reklam för att vara 

trovärdig med självironi avslöjar att den är just reklam, och som sådan en kopia på en kopia. Som när 

bakelsetillverkaren Delicato bygger sin marknadsföring kring ironi av en hälsosam livsstil – 
”garanterat fri från fullkorn”. Jag tror att homo economicus redan är medveten om att det inte finns 

något som är ”äkta”. Om nyliberalismens homo economicus inte har något antropologiskt innehåll 

kan hen fyllas med ironi lika väl som allvar, också kritik kommodifieras. 

Om inte parodi så kanske vägran, Foucault beskriver kynikerna som skandalösa. Deras 

normkritiska livsfilosofi kan ses som en uppmaning åt andra att ta ansvar för hur de vill leva sina liv. 

Idag kan det förefalla skandalöst att hävda möjligheten till en värld som inte styrs av jakten på 
tillväxt. Konsumtion är det som ska ge arbete och position i samhället. Att Diogenes slänger sin kopp 

kan vi relatera till en önskan om att dricka med kupande händer ur en fjällbäck istället för att köpa 

vatten på flaska, ett längtande till något “autentiskt”, fritt från varor. Om vi inte tror på 
marknadsföringen men ändå uppskattar dess drömmar behöver de fyllas med innehåll, som vi går 

med på som autentiskt. Sett ur Foucaults perspektiv finns inte det autentiska, utan skapas, dock med 
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vår medverkan. Denna konstruerade autenticitet pekar samtidigt bortom homo economicus domän, vi 

drömmer om livet bortom ekonomin, åter till det ”icke-ekonomiska” som vi förlorat. 

Kanske behöver vi fortfarande marxismens påstående att vi är sövda eller bedövade av det 

moderna livets bekvämligheter. Påståendet provocerar vårt eget liberala förnuft som vill tro att vi 

autonomt regerar oss själva. Ifrågasättandet av vår autonomi tvingar oss att genomföra en självkritisk 

reflektion, en kritik. Vi uppmanas att bevisa att vi som Diogenes är kungar över oss själva. Och då 
behöver vi Foucaults försäkran om att vi kan konstituera oss som subjekt på fler sätt än som 

konsumenter. 

5. Slutord 

Jag har visat att Foucault erbjuder perspektiv som är användbara för att ge en mer komplex förståelse 

av samtida konsumtion än vad marxistiska respektive liberala perspektiv i allmänhet gör. Foucaults 

syn på subjektivering tar hänsyn till maktrelationer utom subjektets kontroll utan att förneka 

subjektets förmåga att agera fritt. 

Både liberalismen och Foucaults kritik ifrågasätter andras regerande av oss och vill sätta 

relationen till det individuella subjektet främst. Men medan liberalismen gör detta genom att hävda 

att vi huvudsakligen är ekonomiska intressesubjekt, homo economicus, så visar Foucault att 

subjektets relation till sig själv i första hand är en möjlighet att påverka de maktrelationer och 

sanningsspel som vi konstitueras i. Att vi konstitueras i relationer och inte av makter är en viktig 

distinktion som särskilt blir tydlig i Foucaults etik. Vi är mer än ekonomiska människor. 

Jag har visat hur Foucault presenterar subjektivering som en självteknik i relation till sanning och 

makt, och att nyliberalismen kan förstås som en form för samtida maktrelationer och sanningsspel. 

Genom att undersöka Biopolitikens födelse och Foucaults etik i relation till samtida iakttagelser av 

konsumtion har jag visat att de begrepp vars historiska, och inte universella, betydelse Foucault 

undersöker är användbara för att analysera konsumtion i vår samtid.  

När Foucault avvisar ideologi och alienation är det universalierna i marxismens historiska 

materialism han vänder sig emot. Men även om pengar inte är något reellt utan en social konstruktion 

så finns det en faktisk kontroll över fysiska produktionsmedel som hamnar i skymundan när Foucault 

liksom nyliberalismen inte gör skillnad på bas och överbyggnad. När Foucault menar att det 

nyliberala samhället inte är ett konsumtionssamhälle utan ett samhälle av entreprenörskap, sätter han 

dessa aspekter i en dikotomi som är svår att se i vår samtid där de sömlöst kombineras. 

Foucault hävdar att vår aktiva delaktighet i maktrelationer måste grundas i individens relation till 

sig själv, för att utifrån den forma gemensamma styrningsmekanismer som hindrar 

dominanssituationer. Som Wendy Brown hävdar befinner vi oss idag kanske i eller nära en 

dominanssituation i relation till det nyliberala regerande som Foucault undersökte på slutet av 1970-
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talet. Men vi kan inte påverka konsumtionens maktrelationer om vi inte ser vår egen delaktighet. 

Foucault visar att om vi inte ser den frihet vi har att påverka kommer vi passiviseras. Om vi å andra 

sidan tror att vi kan avskaffa maktrelationerna kommer vi misslyckas. Etik är därför mycket mer än 

etiska konsumtionsval, det är ett förhållande till sig själv, en subjektivering som tar ansvar för vilka 

vi vill bli och därigenom hur vi vill behandla andra. I linje med Foucaults syn på regerande och kritik 

är detta fortgående handlingar vars resultat vi inte känner. 
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