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Abstract 

This paper focuses on the role freedom plays in Michel Foucault’s analyze of liberal 

and particularely neoliberal governmentalities. From his perspective, neoliberalism 

operates through the strategic production of entrepreneural subjectivity and 

distribution of self-governing. Here autonomy is central for governing, which raises 

questions about what freedom can mean at all in Foucault, and how resistance can be 

possible. Through Foucault’s thinking on liberal freedom, we can gain a better 

understanding of his philosophy on subjectivation and resistance.
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”Economics are the method: the object is to change the heart and soul.” 

       - Margaret Thatcher1 

 

Syfte och inledning 

Foucaults tänkande är alltid kopplat till det historiskt partikulära, i friläggandet av de 

konstitutiva makter människan är föremål för. Själv kallar han sin metod historisk-

filosofisk, och beskriver den som en praktik som framställer sin egen historia, ledd av 

frågan om förhållandet mellan de rationaliseringsstrukturer som förmedlar en sann 

diskurs och de underkastelsemekanismer som är förbundna med den. Denna praktik 

avsubjektifierar filosofin genom att tillgripa historiskt innehåll och frigör det 

historiska innehållet genom frågan om dess subjektiverande makt. I enlighet med 

Foucaults konsekventa immanenstänkande är det genom de partikulära 

undersökningarna som hans filosofi framträder: de är på samma gång analyser av 

historiska styrningskomplex och uttryck för en filosofi enligt vilken tänkandet alltid är 

en praktik på och påverkar ett dynamiskt immanensfält. Syftet är att synliggöra hur vi 

gjorts till det vi är - vad Foucault kallar att spåra ”aktualitetens ontologi” - för att 

möjliggöra motaktivitet.  

 

Foucaults undersökning av nyliberalismen är därför inte rent empirisk även om den 

vänder sig till historiskt material, utan är ett sätt att få tillträde till den filosofiska 

frågan om hur subjektet konstitueras genom de maktrelationer i vilket det ingår. 

Precisionen i det historiska och empiriska materialet är underordnat projektet att 

genealogiskt frilägga det styrningskomplex som formar människorna. Foucaults 

genealogier har oftast ett längre historiskt perspektiv och letar sig tillbaka till 

modernitetens början, medeltiden och antiken. Med nyliberalismen finner han dock 

materialet till analysen i sin egen samtid. Han tycks lite nyvaket se en maktform som 

gått honom förbi tidigare och som kräver en ny ansats, nya verktyg och perspektiv. En 

helt paradigmatisk maktform tar form framför ögonen på Foucault - detta är samma år 

som Thatcher tillträder och två år innan Reagan. Föreläsningarna om nyliberalismen 

är därför något prövande och trevande men förs samtidigt fram av en övertygelse att 

de är något avgörande på spåren. För oss med facit i hand framstår de som på samma 

gång ofullständiga och kusligt profetiska. Trots att Foucault inte hade tillgång till det 

                                                
1 Margaret Thatcher, The Sunday Times, 3 maj 1981. 
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historiska material vi har idag - och kanske i någon mån också just därför? - fångar 

han centrala mekanismer med vilka nyliberalismen opererar och som man ofta tycks 

missa i dagens analyser när den etablerats och neutraliserats som politisk ontologi. 

  

När Foucault studerar nyliberalismen är det inte som en politisk ideologi som kan 

avslöjas eller en ekonomisk doktrin som kan kritiseras i rättvisehänseende, utan  

som en konkret verkande regim, en typ av regerande där målet är mesta möjliga 

styrning med minsta möjliga medel. Den betraktas ur styrningens perspektiv, och 

analyseras som en strategi som med vetanden och tekniker reglerar sociala relationer 

och individens uppföranden. ”I [try] to analyze ’liberalism’ [nyliberalismen], not as a 

theory or an ideology, and even less, obviously, as a way in which ’society’ 

’represents itself’, but as a practice, that is to say, a ’way of doing things’ directed 

towards objectives and regulating itself by continuos reflection.” (Foucault, The Birth 

of Biopolitics: 318) Nyliberalismen studeras som ett makt-vetandekomplex som ger 

människan en särskild bestämning, som en historiskt specifik form av styrning som 

sammanhänger med en subjektiveringsprocess. Foucault bidrar på så sätt till att 

begreppsliggöra hur den idag hegemoniska nyliberalismen formar både vår verklighet 

och oss själva. Därför lägger denna uppsats särskilt fokus på Foucaults filosofi kring 

subjektivering och den form av styrning han kallar för regerande. 

 

 Med sin regerandeanalys frilägger Foucault på ett mer generellt plan än i sina 

tidigare studier den underliggande rationalitet som under moderniteten ligger till 

grund för en effektivisering av styret av befolkningen som helhet. Genom att 

analysera denna styrningsrationalitet, eller “governmentalité” som han kallar den, 

synliggörs genealogiskt hur subjektiviteten formats i styrningsrationalitetens 

mutationer. I effektiviseringen av styrningen har en specifik sorts subjektivitet 

bringats att styra sig själv på särskilda sätt. Foucault låter oss på så vis förstå 

nyliberalismen som en subjektiveringsprocess, som är kopplad till framställningen 

och distributionen av självstyre. Autonomi är därför inte motsatsen till nyliberal 

styrning, utan styrningens själva lokus. Det medför att frågor om frihet och motstånd 

måste ställas på ett nytt sätt och förläggas kring formandet av subjektiviteten.  

 

Denna uppsats utreder hur Michel Foucault behandlar nyliberalismen som 

styrningsrationalitet och som konstruktion av en särskild subjektivitet. I anslutning 
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därtill diskuteras i vilken mening Foucault talar om frihet och vilka möjligheter som 

återstår för motståndet. 

 

Disposition 

I första delen visar jag hur Foucaults undersökning av nyliberalismen placerar sig 

inom ramarna för den form av maktutövande han kallar ”regerande”, samt sätter det i 

samband med hans tänkande kring subjektivering. Denna del baseras på kommentarer 

Foucault lämnat på spridda ställen i föreläsningar och essäer. I andra delen redogör 

jag kort för väsentliga drag i Foucaults analys av det liberala regerandet, eftersom den 

ger en grundförståelse till hur fenomenet frihet behandlas som en del av styrningen 

och lägger grunden till nyliberal styrningsrationalitet. Därefter redogör jag för det 

nyliberala regerandet och sätter särskilt ljus på hur det opererar genom subjektivering 

av det entreprenöriella självet. I tredje delen diskuterar jag den kritiska potentialen i 

Foucaults analys och ställer frågor om vad den medför för motståndets möjligheter. 

 

Litteratur och forskningsöversikt 

Med föreläsningsserien Securite, territoire, population vid Collége de France 1977-78 

(Säkerhet, territorium, befolkning, nedan förkortad STB) introducerar Foucault studiet 

av vad han kallar regerandekomplexens historia. Han ställer här, med utgångspunkt i 

begreppet ”biomakt” som lanserats föregående år, frågan om styrandet av 

befolkningen som helhet. En av teserna är att 1700-talets maktteknologi, som strävade 

efter att administrera befolkningen med kunskap om dess naturliga egenskaper, är 

oskiljbar från liberalismen. I den fjärde föreläsningen introduceras begreppet 

governmentalité, styrningsrationalitet, som frilägger styrningspraktiker på makronivå 

och dess bakomliggande rationalitet. Den moderna statens genealogi spåras utifrån 

detta perspektiv från antiken, via det kristna pastoratet till statsförnuftet och 

liberalismens uppkomst. La naissance de la biopolitique (The Birth of Biopolitics, 

nedan förkortad BB) är namnet på följande års föreläsningsserie, 1978-79, där 

specifikt liberalt och framför allt nyliberalt regerande analyseras.  

 

Föreläsningsserierna var inte avsedda för utgivning och publicerades postumt först 

2004 och på engelska så sent som 2008. Här tycks Foucault testa nya perspektiv, 

omformulera problem och skissera arbetshypoteser som inte återfinns i hans 

publicerade böcker. Utgivningen har därför kastat nytt ljus över hans tänkande och 
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gett möjlighet till nya infalsvinklar på hans övriga arbeten och omtolkningar av hans 

samlade ansats. Därtill har hela akademiska fält öppnats med utgångspunkt i 

begreppen biopolitik och governmentalitet. Ny energi har getts Foucaultforskningen. 

Thomas Lemke bidrog tidigt till etableringen av begreppet governmentalité. För 

denna uppsats har jag studerat hans "An indigestible meal? Foucault, governmentality 

and state theory", ” Biopolitics and beyond. On the reception of a vital Foucauldian 

notion” och ” Foucault, Governmentality, and Critique”. Bland biomaktens uttolkare 

framträder Maurizio Lazzarato med ”Biopolitics/Bioeconomics: a politics of 

multiplicity” och ”Pastoral Power - Beyond Public and Private”. Dessa har 

tillsammans med flera artiklar av olika författare - bland andra Mike Gane, Terry 

Flew och Lois McNay - samt antologierna Foucault, Biopolitics, Governmentality 

(red. Jakob Nilsson och Sven-Olov Wallenstein) och The Foucault Effect (red. 

Graham Burchell, Colin Gordon och Peter Miller) använts som bakgrundsläsning.   

Några författare har inriktat sig mot frågan om nyliberal subjektivering mer 

specifikt: Andrew Dilts med ”From ‘entrepreneur of the self’ to ‘care of the self’: 

Neoliberal Governmentality and Foucault’s Ethics”, Michael Peters med ” Foucault, 

biopolitics and the birth of neoliberalism”, Trent Hamann med ” Neoliberalism, 

Governmentality, and Ethics”, Terry Flew med ”Michel Foucault’s The Birth of 

Biopolitics and Contemporary Neo-Liberalism Debates” och Lois McNay med ”Self 

as Enterprise: Dilemmas of Control and Resistance in Foucault’s The Birth of 

Biopolitics”. Johanna Oksalas bok Foucault on Freedom har också varit behjälplig. 

Oksala utgår från Foucaults distansiering från fenomenologin för en förståelse av hans 

hela författarskap längs andra axlar än vad som varit vanligt. Hennes utredning av 

subjektiveringsprocessen har bidragit denna uppsats.  

När det gäller motståndets möjlighet har Aurelia Armstrong i ”Beyond 

Resistance: A response to Zizek’s critique to Foucault’s subject of freedom” anlitats, 

liksom Foucaults egna texter om subjektivering och motuppföranden, nämligen ”The 

Subject and Power”, ”About the beginning of the hermeneutics of the self” och ”Makt 

och upplysning” samt Judith Butlers ”What is Critique? An Essay on Foucault’s 

Virtue”. Se litteraturlistan nedan för bibliografiska detaljer. 
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FOUCAULTS PERSPEKTIV 

 

Foucaults undersökningar av regerandet i Säkerhet, territorium, befolkning och The 

Birth of Biopolitics kan sägas inta en plats mellan hans genealogier över de 

maktapparater och institutionella strukturer med vilka moderna samhällen 

disciplinerar individerna, och hans senare undersökningar av de etiska självteknikerna 

genom vilka individen odlar sitt själv.  Här undersöker Foucault kopplingen mellan 

dominans- och självtekniker genom vad han kallar för ”government”, som jag här 

kommer översätta med regerande. Regerande används av Foucault i en vidare 

betydelse som inte begränsas till meningen formell politisk makt, utan rymmer 

kopplingen mellan ett komplex av instrument för maktutövande och subjektivering.  

Två nya objekt, som är oupplösligt förbundna, framträder i undersökningen: den 

moderna statens genealogi samt individens självstyre som en tillgång för regerandet.2 

En analys av dessa kan förstås som en studie över hur självstyret successivt 

integrerats i och gjorts till en central del av regerandet över befolkningen. Den 

moderna staten och den moderna autonoma individen växer fram i historisk symbios 

med varandra. (STB: 120-123)  

 

I don't think that we should consider the "modern state" as an entity which 
was developed above individuals, ignoring what they are and even their 
very existence, but, on the contrary, as a very sophisticated structure, in 
which individuals can be integrated, under one condition: that this 
individuality would be shaped in a new form and submitted to a set of very 
specific patterns (Foucault 1982: 783). 

 

Foucaults regerandeanalys och genealogiska angreppssätt frilägger den politiska 

rationalitet och de specifika tekniker och vetanden som samverkar heterogent för att 

producera uppföranden och forma en särskild typ av subjektivitet.  

 

Subjektivering 

Med subjektivering menar Foucault den process genom vilket subjektet formas i ett 

maktfält av styrningstekniker och med dem sammanhängande vetanden.  

                                                
2 Dvs, två objekt mot vilka denna uppsats riktar sig särskilt. Foucault ger genom omstarter och 
perspektivskiften särskilt i Säkerhet, territorium, befolkning en uppsjö av teman och lanserar flera 
begrepp som kommit av få fäste i akademin och den politiska diskursen, såsom biopolitik och 
upptäckten av befolkningen, säkerhetsdispositiv, pastoralmakt. 
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Foucault undersöker i sina arbeten historiska former av subjektivering. Här finns inga 

antagande om en transhistorisk mänsklig essens. Istället anläggs blicken på de 

specifika komplex av tekniker och vetanden som bestämmer människan, fixerar henne 

som objekt för kunskap och styrning och placerar individen i relationer till andra och 

till sig själv. Det är med andra ord de maktfält inom vilken människans självförståelse 

och självrelation etableras som studeras. ”Maybe our problem is now to discover that 

the self is nothing else than the historical correlation of the technology built in our 

history" (Foucault 1993: 222).  

 

Med Foucaults synsätt är makten inte repressiv utan produktiv. Mot den traditionella 

”repressionshypotesen” enligt vilket makten främst uttrycks i rätten och opererar 

negativt genom förbud och begränsning, menar han att ”[d]en ursprungliga, väsentliga 

och permanenta funktionen hos dessa lokala och regionala makter är i själva verket att 

de ska producera en duglighet, en färdighet, framställa en produkt” (Foucault 2008: 

210) Denna produktivitet är alltid kopplad till vetande så att ”det inte finns något 

maktförhållande utan att ett därmed sammanhängande område av vetande skapas och 

att det inte heller finns något vetande som inte samtidigt förutsätter och utbildar ett 

maktförhållande” (Foucault 2001: 37-38). Detta komplex av vetanden och tekniker 

riktar sig mot individen som en subjektiveringsprocess: ”Man bör […] betrakta 

subjektet, liksom de objekt som görs till föremål för kunskap och kunskapens former 

som verkningar av det grundläggande sambandet mellan makt och kunskap och dess 

historiska förvandlingar” (Foucault 2001: 38).  Subjektet konstitueras av de 

maktrelationer i vilka det ingår, och korresponderar mot de styrningstekniker som är i 

bruk. Människan är alltid situerad i maktrelationer, men dessa består av historiskt 

specifika praktiker och vetanden som reglerar uppföranden, relationer till andra och 

självförståelser. Foucault undersöker genealogiskt hur dessa opererar i “the 

constitution of the subject across history which has led us up to the modern concept of 

the self” (Foucault 1993: 202). 

  

Foucault intresserar sig alltså för historiska former av subjektivering, förstått som de 

processer där människan objektifieras i syfte att införas i särskilda maktrelationer. 

Därför kan man säga att Foucaults filosofi hela tiden kretsar kring subjektet men 

vägrar att ta det som utgångspunkt. Istället undersöks de krafter som verkar för att 
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fixera det. Subjektet kan därför endast förstås relationellt och processuellt och 

historiskt i sin tillblivelse. 

Johanna Oksala har behandlat Foucaults subjektiveringstänkande i Foucault 

on Freedom (Oksala 2005), med den underliggande tesen att en nyckel till 

Foucaultläsningen är att förstå hur han distansierar sig från fenomenologin. Om 

subjektet och dess erfarenheter konstitueras i historiska praktiker kan det inte utgöra 

en grund för förklaringen av dessa praktiker. Subjektsgrundad kunskap måste vara 

instabil, eftersom den är beroende av historiskt föränderliga diskursiva strukturer. 

Enligt Oksalas läsning har genealogin och fenomenologin det transcendentala 

frågandet gemensamt till skillnad från en rent empirisk studie av subjektet, men delar 

inte metodologisk utgångspunkt. Foucault förkastar det fenomenologiska subjektet 

som grund för kunskap och mening och frågar hur subjektet själv konstitueras genom 

diskursiva sanningsspel, styrningspraktiker och självteknologier. Han förnekar inte 

subjektiviteten, men formulerar heller inte en teori om den: hans tänkande rör sig runt 

den plats som lämnats tom av det transcendentala subjektet. 

 

En vanlig invändning mot denna subjektiveringsfilosofi är att subjekter reduceras till 

en passiv effekt av maktens mekanismer. Foucault kan enligt denna inte förklara 

motstånd och förändring som förutsätter en kapacitet till transformerande agens. Han 

kan heller inte göra reda för sin egen utgångspunkt, utan tycks låst vid att spegla de 

makter han beskriver. Om man förstår subjektivering som att materiella kroppar 

formas kausalt till subjekt genom underordningsprocesser bestående av olika 

maktteknologier, och om dessa kroppar internaliserar maktens målsättningar till den 

grad att de blir subjektivitetens mening, verkar Foucaults subjektsfilosofi inte vara 

mycket mer än en kombination av behaviourism och socialkonstruktivism. 

Subjektivitet är då en illusorisk effekt av underordandet av kroppar.  

 I analysen av disciplinär makt studerar Foucault visserligen hur subjektet 

korrelerar till en objektiveringsprocess. Men det innebär inte nödvändigtvis en 

determinerande mekanik, utan makten ses istället som relationell kraft. De 

subjektiverande praktikerna producerar inte subjektet direkt, utan utgör en del i ett 

dispositiv, som formar de konstitutiva villkoren för subjektivitet. Subjektet saknar 

substans och är öppen inför konstituerande bestämningar som gör människan 

intelligibel både socialt och inför sig själv. Det är just dessa historiska konstitutioner 
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av subjektivitet Foucault intresserar sig för. Därför bör vi säga att Foucaults tänkande 

rör subjektivering, inte subjektet. 

 

Foucault sade sig själv ha överdrivit disciplinens betydelse som styrning (Foucault 

1993). Det har ibland tolkats som att han nått en återvändsgränd och reviderade sin 

subjektiveringsfilosofi med en ny start i sina etiskt inriktade undersökninger. Min 

läsning tar istället fasta på kontinuiteten i hans tänkande. Istället för ett brott, där 

subjektets kausalt bestämda framträdande i maktapparaterna ersätts av det etiska 

självet, vill jag betona öppenheten i självets tillblivelse och att det på ett immanent 

maktfält ständigt är utsatt för en mängd krafter. Men eftersom det är just på krafternas 

nivå - i form av konkreta praktiker och vetanden - undersökningarna företas så 

kommer vi finna olika typer av tekniker beroende på var och när i historien vi 

fokuserar blicken: på disciplinära institutioner, pastorat, sexualundervisningen, den 

moderna staten, furstens suveräna makt eller det nyliberala regerandets ekonomiska 

republik av egenintressen. Analyserna kan därför bara vara partiella och 

genealogierna endast framträda på specifika områden där subjektivering sker.  

 

Disciplinen är en del av subjektetiveringarnas historia men bör ses i relation till 

självteknikerna: “[I]f one wants to analyze the genealogy of the subject in Western 

civilization, he has to take into account not only techniques of domination but also 

techniques of the self. One must show the interaction between these types of 

techniques…” (Foucault 1993: 176-7). I centrum står alltid frågan om styrningens 

hur, och inom ramarna för denna fråga finns plats för människans medverkan i 

styrningen av sig själv. ”Det finns två betydelser av det engelska ordet subject” 

skriver Foucault, ”att vara underkastad någon annan genom kontroll och beroende, 

och att vara bunden vid sin egen identitet genom samvete eller självkännedom” 

(Foucault 2007: 180 ”Makt och Upplysning” Postmoderna tider?). Det är intressant 

hur dessa, vilket vi ska se, tycks sammanfalla i nyliberalismen. 

 

Regerandeanalysen 

Foucaults nominalism och genealogiska metod förblir intakt från hans föregående 

undersökningar, men anläggs i Säkerhet, territorium, befolkning och The Birth of 

Biopolitics på makronivå.  Med sitt begrepp ”governmentalité” kopplar han här 

semantiskt samman regerande som praktik och som rationalitet. Det svåröversättbara 



9 

och glidande begreppet3 har formulerats bland annat som de tekniker och strategier 

som gör ett samhälle styrbart4, som styrningskonst5 och som ”den samling av 

institutioner, procedurer, analyser, reflektioner, kalkyler och taktiker som gör det 

möjligt att utöva denna mycket specifika och mycket komplexa form av makt, vars 

huvudsakliga mål är befolkningen, vars viktigaste vetandeform är den politiska 

ekonomin och vars väsentliga tekniska instrument är säkerhetsdispositiven” (STB: 

115). Denna uppsats översätter governmentalité med styrningsrationalitet. Staten 

betraktas här som effekten av de historiska styrningsteknologierna, istället för 

tvärtom. Foucault kan därmed gripa den moderna statens genealogi, frilägga den roll 

specifika tekniker har när det gäller regerandet, synliggöra dess modikfikationer och 

undersöka regerandet som en pågående strategisk situation.6  

Analysen artikulerar det ömsesidiga förhållandet mellan makttekniker och 

vetanden, eftersom regerandet strukturerar ett diskursivt fält inom vilket styret är 

rationellt. The Birth of Biopolitics fokus sägs vara hur sammankopplingen av en 

uppsättning praktiker med en särskild politisk rationalitet producerar en 

verklighetseffekt (BB:19). Vad som är möjligt att veta och tänka är ett kraftfullt 

instrument i styrningens händer, och Foucault ger därför plats åt en "sanningsregim": 

Västerländskt styre är "styre i sanningens namn". Sanningen om människan placerar 

henne omedelbart i en bestämd relation till sig själv och andra. Regerandet har därför 

en stark koppling till subjektiveringsprocesserna, och involverar ett helt spektrum från 

politiskt styre till självstyre. 

 

[T]he points where the technologies of domination of individuals over one 
another have recourse to processes by which the individual acts upon 
himself. And conversely, he has to take into account the points where the 
techniques of the self are integrated into structures of coercion or 
domination. The contact point, where the individuals are driven by others 

                                                
3 Gouvernmentalité-begreppet är något rörligt då det både har fått skiftande översättningar och 
genomgår betydelseglidningar hos Foucault själv. Från en mer precis och historiskt bestämd betydelse 
kopplad till den moderna staten i 1978 års föreläsningar, till en mer generell och abstrakt beteckning på 
hur vissa handlingar påverkar andras handlingar i 1979 års. “I have proposed to call governmentality 
… the way in which one conducts the conduct of men … a proposed analytical grid for … relations of 
power” (Foucault 2008: 186). 
4 Thomas Lemke ”Foucault, Governmentality, and Critique”, Rethinking Marxism, 14. Jg. nr 3, s 49-64 
5 Michel Foucault 'Governmentality', trans. Rosi Braidotti and revised by Colin Gordon, in Graham 
Burchell, Colin Gordon and Peter Miller (eds) The Foucault Effect: Studies in Governmentality, 
pp. 87–104. Chicago, IL: University of Chicago Press (1991) 
6 För mer om Foucaults bruk av genealogi, se ”Nietzsche och genealogin” i Michel Foucault 
Diskursernas kamp, Eslöv: Brutus Östlings bokförlag Symposion (2008) 
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is tied to the way they conduct themselves, is what we can call, I think, 
government (Foucault 1993: 203). 

 

Av det sagda framgår att nyliberalismen här inte förstås som en ekonomisk teori för 

produktion och distribution av välstånd. Istället analyseras den som en typ av 

styrningsrationalitet som involverar individen i styret av sig själv. I denna 

konfiguration är frihet i en viss mening därför centralt. En viss typ av frihet är en 

nödvändig förutsättning för denna typ av regerande och ska därför förstås som ett 

strategiskt och riktat instrument. Det är i själva verket, som vi ska se, i denna mening 

som frihet (liberty) enligt Foucault är en del av nyliberalismen. Frihet är ett 

instrument för regerandet. Vi ska nu titta närmare på hur detta ser ut. 
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LIBERALT REGERANDE 
 

Nyliberalismen framstår som på samma gång en kritik av och mutering och 

intensifiering av det liberala regerandet. För att gripa den nyliberala subjektiveringen 

måste vi därför gå tillbaka till den klassiska liberalismens strategier. 

 

Kritiskt styrningsförnuft 

Foucault spårar det nyliberala regerandets rötter till det historiska inträdet av en ny 

typ av styrningsrationalitet under 1700-talet. I enlighet med det genealogiska 

perspektivet framträder liberalismen som en kritik riktad mot det statsförnuft, raison 

d’Etat, som dominerat i Europa sedan 1500-talet och som hade definierat staten som 

en autonom realitet, konstituerad av gudomliga och moraliska lagar på vilka dess 

legitimitet vilade. Inom denna transcendenta begränsning var styret ohämmat och dess 

permanenta målsättning att befästa och maximera statens egen existens. Att “arrange 

things so that the state becomes sturdy and permanent, so that it becomes wealthy, 

and so that it becomes strong in the face of everything that may destroy it” (BB: 4).  

Vid 1700-talets mitt uppträder liberalismen som en intern princip för statens 

begränsning genom att ställa frågan om maktutövandets nytta. Det innebär att om 

staten överträder denna gräns är den inte längre illegitim eller har motverkat sitt 

väsen, utan är ”simply a clumsy, inadequate government that does not do the proper 

thing” (BB:10). Detta skifte möjliggör en rationalisering av styrningspraktikerna i 

enlighet med immanenta principer och därmed ett styrandets självdefiniering. Det är 

inte längre styrets juridiska legitimitet som står i centrum utan dess duglighet när det 

gäller att uppnå sina mål. Det liberala regerandets mål finns i de ting det regerar, i 

fulländningen och maximeringen av de processer det styr. Effekt, istället för 

legitimitet, blir ledande princip och regerandets instrument är därför inte rätten, utan 

taktiken. Statens fortbestånd upphör att vara ett självändamål och problemet blir 

istället hur maximalt styre uppnås med minimal intervention. Liberalismen står inte i 

opposition mot raison d’Etats princip om maximalt styre, utan ställer frågan om det 

effektivaste sättet att uppnå dess målsättningar. Den kan därför ses som en 

intensifiering och förfining av stadsförnuftet. ”[I]t is the reason of least government as 

the principle organizing raison d’Etat itself” (BB: 28).  
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Marknaden som platsen för besannande 

Det teoretiska uttrycket för den liberala kritiken av den maximala staten gavs av den 

politiska ekonomin. Ekonomin etablerades av den som en separat sfär i samhället och 

som ett autonomt objekt för vetenskaplig kunskap. Marknaden framträdde som detta 

vetandes priviligierade objekt, möjligt att observera som ett naturligt och lagbundet 

skeende som tenderade att optimera och balansera sig själv. Dess mekanismers hela 

komplexitet var omöjlig att överblicka och dess förlopp kunde inte modifieras utan att 

samtidigt förvrängas. Interventionen måste därför hållas till ett minimum och 

marknadens naturliga förlopp framträda spontant. Tingen styrdes inte av den absoluta 

staten utan av Adam Smiths osynliga hand. Det ekonomiska skeendet som en del av 

naturen och blev föremål för vetande istället för jurisdiktion. 

 Med den politiska ekonomin blev kritiken av stadsförnuftet vetenskaplig: det 

blev möjligt att fälla sanningsomdömen om statens styre. Det gav möjlighet till en 

radikalt ny form av värdering av styret och en omformulering av det politiska. 

Marknaden var inte politikens skapelse, utan dess naturliga mekanismer utgjorde en 

sanningsstandard mot vilken den politiska styrningens effektivitet kunde avgöras.  

Det betyder inte att regerandet blivit mer rationellt eller vetenskapligt, utan att ett 

skifte genomförts i relationen mellan politisk makt och ekonomiskt vetande. Politisk 

legitimitet baserades inte längre på rättvisa eller politisk rätt, utan på hurvida de var 

gynnsamma enligt ekonomins vetenskapliga lagar. God styrning är inte rättvis 

styrning utan den som agerar i enlighet med en sanning, marknadens sanning. Denna 

nya ”sanningsregim” där politiska beslut måste baseras på en ekonomisk sanning som 

i sig själv är politiskt neutral, kulminerar enligt Foucault hos nyliberalismen. (BB: 29-

34) Detta införande av ekonomin i den politiska verksamhetens innersta är det 

väsentliga i upprättandet av liberalismen som en styrningskonst. 

 Det liberala regerandet opererar genom att låta marknadens naturlagar verka, 

såsom den ekonomiska vetenskapen beskrivit dem. Som vi ser "är detta postulat, 

denna fundamentala princip enligt vilken den politiska tekniken aldrig får åtskiljas 

från verklighetens spel med sig själv, samtidigt på ett grundläggande plan kopplad till 

liberalismens allmänna princip. Laisser faire, laisser passer” (STB: 65). 

 Så uppstår vad Foucault kallar en maktens fysik, en makt som uppfattar sig 

som en fysisk handling i naturens element och som en reglering som enbart fungerar 

genom marknadsaktörernas frihet. Liberalismen, säger Foucault, är att betrakta som 

en naturalism som har frihetens problem i centrum (BB: 62).  
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Produktionen av frihet och säkerhet 

Här måste vi titta närmre på hur Foucault resonerar kring frihet. Det liberala 

regerandet innebär inte att vi under 1700-talet gått från en mer auktoritär regim till en 

mer tolerant och flexibel. Men heller inte motsatsen. Sådana påståenden saknar 

mening för Foucault. Att jämföra kvantiteten frihet empiriskt mellan två olika sorters 

styrningssystem är inte rimligt. Vilket mått skulle man använda? Frihet är inte en 

universal som successivt realiseras över tid eller genomgår kvantitativa förändringar 

av mer eller mindre inskränkningar, eller som förverkligas partikulärt i tid och rum. 

Frihet är inget annat än en faktisk relation mellan styrande och styrda. Med liberalism 

menar Foucault därför inte ett regerande som garanterar någon abstrakt frihet, utan ett 

som konsumerar frihet. Liberalt regerande producerar och organiserar 

förutsättningarna och villkoren under vilka det är möjligt att agera, alltså genom att 

forma specifika friheter. Frihet är alltså inte ett givet tillstånd som måste respekteras, 

utan något som produceras konstant. Liberalism är därför inte tolererandet av frihet 

utan iscensättandet av den genom ett system av produktiva begränsningar. Det 

betyder att det inte finns någon motsägelse mellan frihet och noggrann och rigid 

styrning - tvärtom förutsätter de varandra. Liberalismen måste producera frihet och på 

samma gång etablera kontroll, styrning och tvång. Den liberala styrningen har så ett 

produktivt/destruktivt förhållande till den frihet som den måste producera och 

begränsa samtidigt. Den upprättar en stor mängd lagstiftning och interventioner som 

ska garantera produktionen av den frihet som krävs för att regera. En konsekvens av 

liberalismen är den dramatiska utvecklingen av de disciplinära teknikerna, som 

sammanfaller exakt i tiden med den liberala frihetens utbredning.7 (BB: 62-67)  

 

Frihet måste på detta sätt förstås inom ramen för maktteknologiernas transformationer 

och kan ur detta analytiska perspektiv ses som ett korrelat till inrättandet av vad 

Foucault kallar för säkerhet. Målsättningen inte att en viss ordning ska uppnås, utan 

att positiva effekter ska maximeras och negativa effekter minimeras utifrån fritt 

spelande händelser. På så vis kan liberalismen ses inte som ett avstående av styrande 

utan som en uppsättning säkerhetensteknologier som garanterar cirkulationen på en 

oreglerad marknad vars naturgivna lagar i sin tur är föremål för ett ekonomiskt 

                                                
7 De disciplinära teknikerna har Foucault studerat i Övervakning och straff. 
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vetande.”The problems of what I shall call the economy of power peculiar to 

liberalism are internally sustained ... by this interplay of freedom and security” (BB: 

65).  

 Foucault påpekar hur ökningen av säkerhet som korrelerar till de specifika 

friheterna tagit uttryck. Föreställningen om fara - brottslighet, sexuella avvikelser, 

arbetslöshet etcetera - är en kulturell del av liberalismen. Individen förmås erfara 

risken som en permanent del av tillvaron. Apokalypsens riddare ersätts av vardagens 

ständiga faror som syns i allt ifrån banksparande, detektivlitteratur, journalistiskt 

intresse för brottslighet, hygienkapmanjer och rädsla för sexuell degeneration. Det 

finns ingen liberalism, säger Foucault, utan en farans kultur. (BB: 66-67) 

 Säkerheten arbetar inte främst med begränsning utan med sannolikheter. Den 

arrangerar en miljö i förhållande till möjliga händelser. På miljöns fält närmar man sig 

inte individerna som rättssubjekt förmögna till frivilliga handlingar, inte som en 

mångfald kroppar man kan få att utföra vissa handlingar, utan som en befolkning vars 

uppträdande kan beräknas statistiskt, administreras och inför vilken maktens metoder 

måste organiseras så att den kan förvaltas rationellt. Enligt Foucault är befolkningen 

med andra ord inte en samling rättssubjekt, utan ”en grupp av element som vilka å ena 

sidan tillhandahåller en greppyta för auktoritära men genomtänkta och beräknade 

transformationer” (STB: 88).8 

  

Liberalismen växer sammanfattningsvis fram som ett rationaliserat regerande som 

opererar genom en kombination av ekonomiskt vetande och produktionen av särskilda 

friheter inom ett säkerhetsdispositiv. Befolkningen framträder som korrelerar till de 

liberala maktteknikerna som ett nytt vetandeobjekt. Det primära teoretiska uttrycket 

för vetandet om befolkningen är den politiska ekonomin. Regerandet är konsten just 

att utöva makten i form av ekonomi och enligt ekonomins modell. "Vad gäller dessa 

tre rörelser - regerande, befolkning och politisk ekonomi - tror jag att man bör notera 

att de sedan 1700-talet har utgjort en sammanhängande serie som inte har upplösts, 

inte ens i vår tid” (STB: 114). Detta är det regerandekomplex inom vilken 

nyliberalismen utvecklas som en kritik, effektivisering och intensifiering.  

                                                
8 Det är ur detta resonemang Foucault utvecklar sina analyser av biopolitik och biomakt. Se 
Sexualitetens historia Vol. I, Samhället måste försvaras och Säkerhet, territorium, befolkning. 
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NYLIBERALT REGERANDE 

 

”This, it seems to me, is what characterizes liberal rationality: how to model 

governemt, how to found the principle of rationalization of the art of government on 

the rational behaviour on those who are governed” (BB: 312). 

 

Det blev med liberalismens epistemologiska transformation möjligt att fälla 

sanningsomdömen om styret. Doktrinen om ekonomins universalitet, objektivitet och 

politiska neutralitet för nyliberalismen med sig in i 1900-talet som en grund för sitt 

regerande. Ekonomiskt vetande måste vara villkoret för politisk makt. 

 Nyliberalismen innebär en radikalisering och generalisering av denna politiska 

ontologi. Den bär med sig huvuddragen hos liberalt regerande vi identifierat ovan: 

marknadens sanningsregim samt produktionen av frihet och säkerhet, och sprider dem 

aktivt genom hela samhället. Två mekanismer som detta sker genom är centrala i 

Foucaults analys: konkurrensen och lagens roll. 

 Generaliseringen av ekonomiseringen av regerandet förutsätter ett ekonomiskt 

subjekt: en särskild subjektiveringsprocess går därför hand i hand med det nyliberala 

regerandet. Sett ur Foucaults perspektiv är nyliberalismens mål en effektivisering av 

styrandet av befolkningens uppförande så att “everything would be controlled to the 

point of self-sustenance, without the need for intervention” (Foucault 1984a: 241).  

Nyliberalismen kan förstås som ett sätt att distribuera självstyre i enlighet med en 

särskild rationalitet som grund. Den vänder sig inte mot människan med disciplinära 

praktiker och normaliserande tekniker, utan konstruerar miljöer och situationer där 

denna rationalitet implementeras, etableras och förstärks hos subjektet självt. En 

särskild homo oeconomicus, entreprenören, framträder som människans bestämning. 

 

Foucault studerar 1900-talets två tongivande nyliberalismer - den tyska 

ordoliberalismen formulerad i Freiburg efter andra världskriget samt den amerikanska 

nyliberalismen som formulerats av Chicago School of Economics. Båda står enligt 

honom i förbindelse med den klassiska liberalismen i egenskap av kritiskt 

styrningsförnuft. För ordoliberalerna löpte denna statskritik ur uppgiften att 

konstituera en radikalt ny ordning efter den nazistiska statens excess medan den för 

Chicagoskolan initialt riktade sig mot Keynsianimen. Skillnaderna i historisk kontext 
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till trots, fokuserar jag här på de gemensamma egenskaper som pekar mot nyliberalt 

regerande och subjektivering och benämner dem nyliberalism med ett ord. 

 

Performativ aktivism - govern for the market 

Nyliberalismen är redan från början är ett självreflekterat politiskt projekt, med 

målsättningen att generalisera marknadsrelationerna till samhället i sin helhet. Den 

överger enligt Foucault den klassiska liberalismens ”naiva naturalism” (BB: 120). 

Nyliberalismens problem är inte att finna en plats för den fria marknaden inom ett 

redan givet politiskt samhälle, som fallet varit för Adam Smith och den klassiska 

liberalismen, utan hur den politiska makten kan modelleras på marknadens 

organiserande och regulativa principer. Nyliberalismen är därför att betrakta som ett 

socialt program som aktivt formaliserar och implementerar marknadens principer som 

modell för hela samhällets styrning.  

 Nyliberalismen utsätter sålunda liberalismen för ett antal transformeringar. 

Om liberalismen medfört ett epistemologiskt skifte i relationen mellan politik och 

ekonomi, kan vi säga att nyliberalismen i sin tur inverterar förhållandet: marknadens 

sanningsregim och de ekonomiserade sociala relationer som följer på ekonomiska 

friheter konstitueras och sprids aktivt. Konkurrens presenteras av nyliberalismen inte 

som naturligt given, utan som en formell struktur. ”Competition has an internal logic; 

it has its own structure. Its effects are only produced if this logic is respected. It is, at 

it were, a formal game between inequalities” (BB: 120). Problemet är att utveckla den 

konkreta plats på vilken denna struktur kan operera. Nyliberalism ska därför inte 

förknippas med laissez-faire, utan med permanent aktivitet och intervention i syfte att 

understödja marknadsprinciperna. ”One must govern for the market, rather than 

because of the market” (BB: 121). Tvärtemot att mildra den fritt spelande marknadens 

negativa sociala effekter, är statens roll här att producera och vidmakthålla 

konkurrens. Foucault exemplifierar med monopolet som är ett spontant 

marknadsfenomen, men likväl föremål för ständig intervention i syfte att upprätthålla 

konkurrensen som struktur. (BB: 131-135) 

 

Konkurrens som regleringsprincip 

Marknaden är hos nyliberalismen en mekanism för produktion av konkurrens och det 

är här regerandet finner sin effektivitet. Konkurrensen är en strategisk rationalisering 

av styret, eftersom att den innebär en självrelation hos befolkningen inom vilken den 
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reglerar sig internt. Med minimal intervention kan en maximal självstyrning hos 

befolkningen vidmakthållas, genom det uppförande individen måste producera i en 

permanent konkurrenssituation. Konkurrensen är enligt Foucault därför 

nyliberalismens politiska mål. ”[Government] has to intervene on society so that 

competative mechanisms can play a regulatory role at every moment and every point 

in society” (BB:145). Staten måste garantera att befolkningen i sin helhet förblir inom 

denna konkurrensrelation. Foucault jämför situationen med ett inverterat socialt 

kontrakt: Samhället är ett ekonomiskt spel där statens roll är att ”ensure that no one is 

excluded from this game in which [the individual] is caught up without ever having 

explicitly wished to take part” (BB: 202). De säkerhetsdispositiv som producerar de 

särskilda friheter genom vilka individens självreglering uppträder, består 

huvudsakligen i att upprätthålla det ekonomiska spelet inom vilket varje individ måste 

kvarhållas. Ingen utsida får finnas till detta spel och alla handlingar måste kanaliseras 

genom spelets reglerande princip. 

 

Företagssamhället 

Regerandets roll är alltså att med permanent intervention möjliggöra marknaden som 

regleringsmekanism. Enligt Foucault, som här kontrasterar sig mot andra kritiska 

teorier, innebär detta inte att ett marknadssamhälle etableras där varuformen, 

konsumtion och bytesvärde utgör det generella måttet, den förmedlande principen 

mellan individer och principen för tingens cirkulation. Det innebär inte att det 

nyliberala regerandet baserar samhället på marknadens form. Foucault vill inte 

betrakta det nyliberala regerandet i termer av massamhälle, konsumstionssamhälle, 

skådespelssamhälle eller simulacra, vilket är förekommande bland marxistiska 

teoretiker. Nej, säger Foucault, det nyliberala samhället är inte baserat på varuutbytets 

princip. Det är inte varusamhällets kommodifiering som står i fokus för nyliberalt 

regerande, utan det är konkurrensens subjektiverande mekanism som sprids maximalt 

genom samhället. Det är i denna mening företaget är samhällets modell. ”Not a 

supermarket society, but an enterprise society. The homo oeconomicus sought after is 

not the man of exchange or man the consumer; he is the man of enterprise and 

production” (BB: 147). Nyliberalismen innebär utbredningen av företagets modell 

genom hela den sociala kroppen som dess formativa kraft. Detta ger en nyckel till 

tänkandet kring nyliberalt regerande inte som alienering utan som subjektivering.  
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 Företagssamhället medför en mutation av lagens och de juridiska 

institutionernas funktion. Ju mer företagsmodellen breds ut, ju mer regerandet inriktas 

mot företagandet form, desto mer mångfaldigas friktionsytorna mellan företagen och 

med det behovet av lag och rätt. Istället för att betrakta lagen som en överbyggnad, 

menar Foucault att vi istället bör tala om en ekonomisk-juridisk ordning. 

 

Lag och ordning - the economic-juridical order 

Strängt taget kan vi se lagens funktion och applicering som samlad i en punkt: att 

vidmakthålla det ekonomiska spelets självreglerande konkurrens. Det kräver en rad 

nya juridiska instrument och kontrollmekanismer, så att “neo-liberal governmental 

intervention is no less dense, frequent, active, and continuous than in any other 

system” (BB: 145). Istället för att rikta den politsika analysen mot statens minskade 

inflytande i relation till marknaden, kan vi med Foucaults perspektiv istället se hur 

regerandet implementerar mekanismer som indirekt producerar relationer och 

handlingar. Den klassiska liberalismens uppdelning mellan marknad och stat kan inte 

upprätthålls. Lagen är inte en överbyggnad som vakar över det fria marknadsspelet, 

utan ger istället direkt form åt de ekonomiska relationerna. Det ekonomiska bör ses 

som en alltid redan reglerad uppsättning aktiviteter. Den juridiska, snarare än den 

naturliga, är nyliberalismens ordning. Företagssamhället och rättssamhället är två 

sidor av samma nyliberala mynt - en ”economic-juridical order” (BB: 163). 

Nyliberalismens effektivitet ligger i att lagen inte appliceras på spelarna utan på 

spelets regler. Så etableras konkurrensen som formaliserad och juridiskt stödd social 

relation. Vi har därför ett lagsystem som upprätthåller spelet, och så spelet som 

genom sina ekonomiska processer ger upphov till en självreglerad ordning. Lag och 

ordning. 

 

Entreprenören - eminently governable 

Vem är då aktören i företagssamhällets permanenta spel? Vilken subjektivitet 

korresponderar med det nyliberala konkurrensproducerande regerandet? Det gör det 

entreprenöriella självet. Det nyliberala regerandet består i att artificiellt producera 

miljöer inom vilka individuella val måste framträda i en ekonomisk matris, och 

framställer på så vis oavlåtligen sin homo oeconomicus. Den baserar inte sin 

styrningsrationalitet på en på förhand given mänsklig natur, utan på en antropologiskt 

tom teori om ekonomisk rationalitet, enligt vilken alla individens alla handlingar 
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betraktas som ett kalkylerat val bland preferenser. Denna rationalitet generaliseras 

långt utanför marknadsplatsen till att omfatta alla val: den ekonomiska och sociala 

sfären sammanfaller och ekonomisk rationalitet är intelligibiliteten för allt handlande. 

(BB: 219-222) Individen blir därför inte bara ensam ansvarig för sin belägenhet, som 

är summan av hennes fria val, utan kan rent av sägas utgöras av denna summa. 

”Economics is not therefore the analysis of processes; it is the analysis of activity. So 

… it is the analysis of the internal rationality, the strategic programming of 

individuals’ activity” (BB: 223). Det ekonomiska intresset är strukturerat som 

omedelbar och absolut vilja, och ger en fullständig tillgång till sanningen om 

individen. (BB: 291) Formandet av det entreprenöriella självet baseras på att den 

kalkylerade orienteringen bland preferenser övertrumfar alla andra förståelser av 

subjektet. Den individuella ekonomiska rationaliteten implementeras som 

grundläggande kodning för samhällets institutioner, vilka i sin tur definierar möjliga 

beteenden och strukturerar handlingsfältet. Ett handlande som agerar efter ekonomisk 

rationalitet, skriver Foucault, erkänner verkligheten. (BB: 43) 

 

Nyliberalismen fostrar konkurrensvilliga och självmaximerande individer och överför 

den reglerande funktionen till den ansvariga individen. Foucault diskuterar här den 

nyliberala teorin om humankapital. Självet framträder i denna modell som ett kapital 

vilket investerar i sig själv i syfte att möjliggöra framtida avkastning. Alla livets 

områden dras in i modellen, inte som varor på en marknad utan som resurser för 

humankapitalets förmering: utbildning, affekter, fortplantning, migration… Arbete 

betraktas inte av nyliberalismen som en vara arbetaren säljer på arbetsmarknaden, 

utan som ett kapital arbetaren investerar i sin egen framtid. Arbetaren är enligt detta 

synsätt ett kapital som investerar i produktionen av sina egna intressen.  

 I intressenas republik existerar inga gränser och därför är en suverän makt 

omöjlig. Det finns ingen punkt från vilken intressenas immanenta och konstanta spel 

kan överblickas. Denna fundamentala blindhet är den politiska maktens inre gräns och 

utgångspunkt: endast individuella val ger form åt det sociala fältet. (BB: 224-226) Är 

det inte i just denna bemärkelse vi över huvud taget talar om ”individen” - det 

odelbara och irreducibla intresset som befolkar nyliberalismen? Idén om 

humankapital är alltså mer än en matafor, det är själva modellen på vilken 

subjektiviteten grundas. 

 



20 

Idén om det entreprenöriella självet förstår kommodifieringen av subjektiva 

erfarenheter inte så mycket som alienering, passiv konsumism, standarisering och 

heteronomi utan som aktiv differentiering, reglerat egenansvar och depolitiserad 

autonomi. Foucaults förståelse av nyliberalismen framträder här åter i kontrast mot 

kulturmarxism och andra kritiska teorier, för vilka varufetischismen organiserar 

subjekten på ett pacificerande och socialt konformt sätt. För dem utesluter 

varuformens utbredande över det sociala fältet friheten genom standardisering och 

pseudo-individualitet. I Foucaults analys är mångfald och skillnader istället produktivt 

för nyliberalt regerande, så länge det är kompatibelt med individuellt ansvar och 

självmaximerande inom ett konkurrensfält: ”a society in which there is an 

optimization of systems of difference” (BB: 260).  Istället för disciplinär 

normalisering lämnas fältet öppet för avvikelser, eftersom styrningsrationaliteten 

riktar sig mot spelets regler istället för mot spelarna. Nyliberalismen opererar genom 

en ”environmental type of intervention instead of the internal subjugation of 

individuals” (BB: 259-260) Metoden är att uppnå aktiv självreglering snarare än 

passiv underordning.  

 

Straffsystemet är här ett lämpligt exempel, eftersom Foucaults kanske mest välkända 

studie är den av fängelsets disciplinära tekniker. I det nyliberala samhället framträder 

dess subjektiverande rationalitet som något helt annat är direkt fysisk disciplinering. 

Den kriminelle är inte längre moraliskt degenererad, utan en ekonomiskt rationell 

individ som investerar i brottslighet med en kalkylerad risk. Ur detta perspektiv, 

skriver Foucault, finns det ingen skillnad mellan mord och trafikförseelse. 

Straffsystemets uppgift är att minska efterfrågan efter brottslighet genom att öka 

kostnaden för den. Kriminalitet är därför inte en aktivitet utanför samhället, utanför 

marknaden, utan en marknad bland andra. (BB: 199) Den har tappat sin moraliska 

dimension och inordnats under den ekonomiska rationaliteten. 

 Detta belyser vad Foucault menar med att “Homo oeconomicus is someone 

who is eminently governable. From being the intangible partner of laissez-fair, [he] 

now becomes the correlate of a governmentality which will act on the environment 

and systematically modify its variables” (BB: 270-1).  Invidiven förstås som en 

funktion för ekonomisk rationalitet, och hennes handlingar som räkneoperationer 

programmerade att ständigt optimera sitt utfall. Dessa kan därför förutsägas och styras 

genom att ekvationens variablar ändras.  
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Sammanfattning 

Nyliberalismen innebär inte politikens slut utan en transformering från formella till 

informella regerandetekniker som omstrukturerar samhällets maktrelationer. Den ses 

inte som ett nollsummespel där avreglering ökar den fria marknadens utbredning på 

statens bekostnad, utan som en mutation i statens roll och omorganisering av dess 

funktioner. Statens tillbakadragande förstås i Foucaults analys inte som avpolitisering 

utan ger i själva verket plats åt en annan form av styrning, där individens självstyre 

integreras som dess utgångspunkt. Både en form av permanent intervention riktad mot 

samhället och indirekta tekniker för styrning av rationellt kalkylerande och ansvariga 

subjekt. Nyliberalt regerande opererar genom en immanent närvaro i samhällets 

helhet i form av ett permanent kodande av sociala relationer som ekonomisk 

konkurrens och fostran av individen att styra sig själv som ett företag. Regerandet är 

baserat på ett performativt vetande om homo oeconomicus entreprenören som 

implementeras i alla sociala institutioner. Den centrala målsättningen är formandet av 

sociala förhållanden som producerar det entreprenöriella självet, en historiskt specifik 

typ av subjektivitet som är kostruerad som en autonom aktör vars rationalitet är 

kopplad till egenintresset. Marknadens subjektiverande mekanismer - konkurrens och 

inordning av livets alla områden under en ekonomisk rationalitet - upprätthålls aktivt 

med juridiskt stöd.  

 Regerandet opererar inte genom att begränsa individuella friheter utan genom 

att mångfaldiga dem i en domän av egenansvar. Nyliberalismen förstås på så vis som 

distribution av självreglering baserad på en bestämning av subjektet homo 

oeconomicus. Kärnan i nyliberalt regerande återfinns i denna subjektivitet.  

 

Den individuella autonomin tycks ligga i det nyliberala regerandets kärna, vilket reser 

problem kring förståelser av frihet och motstånd som tar individuell autonomi som 

utgångspunkt. Det sätter traditionella politiska dikotomier mellan förtryck och frihet 

ur spel. För att förstå hur dessa kategorier kan kolapsa i varandra, och vilka 

möjligheter som då återstår för motståndet, vänder vi oss till tre essäer Foucault skrev 

efter föreläsningarna om nyliberalismen. 

 



22 

FRIHET OCH MOTSTÅNDETS MÖJLIGHET 
 

”Power is exercised only over free subjects, and only insofar as they are free.” 

        - Michel Foucault 9 

 

Under rubriken ”Subjektivering” ovan antydde jag en läsning av formandet av 

subjektivitet hos Foucault som inte reducerar människan till en determinerad effekt av 

en abstrakt makt. Istället är subjektet ständigt inbegripen i ett dynamiskt kraftfält där 

människan själv är aktör och medproducent. Makt-vetande-komplexen är inte 

ontologiskt avskiljda från subjektet, utan de är helt sammankopplade. Därför är 

Foucaults genealogier inte beskrivningar av hur människor görs till undersåtar genom 

kausala processer, utan analyser av möjlighetsvillkoren för särskilda former av 

subjektivitet. Möjlighetsvillkoren är makt-vetande-dispositiv där diskursiva praktiker 

producerar verklighetseffekter, och de kan endast vara operativa i den mån subjekten 

också är agenter. Subjektiviteter måste förstås som maktrelationernas effekter och 

agenter samtidigt. (Oksala 2005: kap 4)  

 

Men hur håller denna modell stånd mot det nyliberala regerandet som tar det 

självmaximerande subjektet till sin yttersta resurs? Det moderna regerandets 

genealogi har visat hur självstyret successivt integrerats i och gjorts till en central del 

av regerandet av befolkningen. Vi har sett hur nyliberalismen fungerar genom 

omkodning av subjektets självrelation. Om nyliberalismen ersätter disciplinära 

styrandeformer med tekniker för självreglerande, om den autonoma individens 

kapacitet till självkontroll kopplas till styret, vad kan då frihet och motstånd alls 

betyda? 

 Frihet tycks enligt Foucault, av vad vi sett i hans studier av liberalismerna som 

redogjorts för ovan, inte vara något annat är en komponent i det moderna regerandet, 

ett instrument för styrningen själv. Det politiska kravet ”frihet!” tycks här tappa sin 

mening och alla strävanden efter frigörelse vara utsiktslösa metafysiska förvillelser. 

Detta är också en vanlig kritik mot Foucault, vars tänkande ofta karaktäriserats som 

en ”dubblering av makten” och en ”bur”.10 Slovoj Žižek till exempel kritiserar 

Foucaults förståelse av motstånd för att inte bara vara självmotsägande, utan även 
                                                
9 Michel Foucault, ”The Subject and Power” 1982, s 790 
10 Marshall Berman, Allt som är fast förflyktigas: modernism och modernitet (Arkiv: Lund, 1987)  
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högst pessimistisk eftersom den begränsar oppositionell handling till reaktiva gester 

av motstånd och vägran.11 

 

Problemen hopar sig om man utgår från just den liberala och kanske vardagliga 

förståelsen av frihet som subjektets absoluta autonomi. Men i några sena artiklar 

framträder Foucaults tänkande kring kritiken och motståndets möjligheter, kanske 

som en eftertanke till de liberala regerandeanalyserna, och jag ska ge en tolkning 

utifrån dem som motsätter sig de ovan nämnda. Foucault erbjuder här en 

subjekts(anti)metafysik av relationell karaktär, där självet ofrånkomligen alltid redan 

förekommer i relation till omgivande krafter. Ett samhälle utan maktrelationer kan 

bara vara en abstraktion. Det betyder inte att de som etablerats har gjort det av 

nödvändighet eller är ofrånkomliga. Men det betyder att maktrelationerna på detta 

immanenta plan inte kan transcenderas - det existerar ingen ren och tom ”frihet” 

”utanför”, endast handlingar som strukturerar andra handlingar.  

 Makt är inte något som kan ägas som ett innehav eller emmanera ovanifrån, 

utan opererar som flöden i den sociala väven. Maktutövning ses som den 

sammanlagda strukturen av handlingar som styr andra handlingar, "actions upon 

others' actions", som underlättar eller försvårar, vägleder och endast i extremfall 

förbjuder. Styrning förutsätter istället för utesluter handlingsmöjligheter. "To govern 

[…] is to structure the possible field of action of others" (Foucault 1982: 791). Makt 

är därför inte en slutning utan ett öppet och pågående strategiskt spel. Den kan endast 

utövas över subjekt som står inför ett fält av möjligheter inom vilket olika 

uppföranden kan förverkligas. Frihet måste därför existera för att makt ska kunna 

utövas: annars skulle den vara samma sak som fysisk determinering. Maktens 

avgörande problem är därför vad Foucault kallar ”frihetens samarbetsovilja”. 

 

[G]overning people is not a way to force people to do what the governor 
wants; it is always a versatile equilibrium, with complementarity and 
conflicts between techniques which assure coercion and processes through 
which the self is constructed and modified by himself. (1993: 203-204) 

 

  

                                                
11 Slavoj Žižek, The Ticklish Subject (Verso: 2000) 
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Motstånd mot subjektivering kan inte ske från en punkt utanför maktrelationerna, 

eftersom subjektivitet endast är möjlig inom dem. Det betyder samtidigt att motstånd 

alltid förekommer inom dessa relationer, genom subjektets levda praktik, som i sin tur 

konstituerar nya subjektsformer.12 Frihet är därför inte ett tillstånd, utan kan bara vara 

en andling. Maktrelationerna kan endast ersättas av nya maktrelationer, och 

subjektivitet måste ersättas med nya former av subjektivitet.   

 Det gör att ett av det huvudsakliga politiska problemet är självets politik. 

“[T]here is no first or final point of resistance to political power other than in the 

relationship of self to self” (Foucault 2005: 251-252). En analys av det västerländska 

subjektets genealogi måste därför ta i beaktande inte bara dominanstekniker utan 

också självtekniker. Det ska emellertid inte förstås som identitietspolitik, inte ett krav 

på att få tillåtelse att vara det vi är. Tvärtom. Foucault föreslår istället att vi måste 

föreställa oss vad vi kan bli för att rucka den simultana individualiseringen och 

totaliseringen av moderna maktstrukturer. Motstånd är produktionen av självet i 

kamp. ”Vi måste befordra nya former av subjektivitet genom att avvisa det slags 

individualitet som har påtvingats oss i sekler” (Foucault 2007: 186). 

 Av detta förstår vi att motstånd hos Foucault måste innebära aktion, inte 

reaktion, i ett immanent kraftfält som samtidigt formar och formas. Produktion av 

subjektivitet inom detta fält, inte frihet från eller autonomi inom det, är den 

ofrånkomliga möjligheten. Liberala friheter är som vi sett historiska instrument för 

styrning inom vad Foucault kallat säkerhetsdispositiv hos det moderna regerandet. 

Liberalismens egen förståelse av frihet som absout autonomitet måste ses som en 

abstraktion och som politiskt mål kan den bara vara en chimär. Motstånd måste 

förstås som den permanenta möjligheten att alstra effekter i det dynamiska maktfält 

som utgör människans värld. 

 

Analysen av subjektiviteterna är därför en permanent uppgift för all social existens. 

Genealogin som metoden att spåra de subjektiverande makterna framstår som en 

motståndspraktik, en självets kritiska ontologi som har en transformativ kraft i 

immanensfältet. I essän ”Vad är kritik?” skriver Foucault att kritiken är knuten till 

relationen mellan makt, sanning och subjektivitet. Om styrningsrationaliseringen 

består i individens underkuvande genom maktmekanismer som åberopar sig på en 
                                                
12 Foucaults senare arbeten, Sexualitetens historia Vol. II och III, undersöker konstituerandet av 
subjektivitet genom etiska självtekniker. 
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sanning, då är kritiken subjektets utfrågande av sanningens effekter på makten. ”Då 

skulle kritik vara den frivilliga ickeunderkastelsens konst, den reflekterade 

olydnadens konst” (Foucault 2011: 131).  

 Judith Butler har tolkt denna kritik som en attityd. Den skiljer sig från 

omdömet, just eftersom den förhåller sig skeptisk till de rationaliteter som utgör 

möjlighetsgrunden för att fälla omdömen inom ett specifikt regerande. Kritik är vare 

sig ett abstrakt teoretiskt omdöme eller rent fördömande av särskilda typer av 

regeranden. Istället är det ett praktiskt och agonistiskt motengagemang riktat mot de 

rationaliteter och praktiker som bestämmer människan som en särskild subjektivitet. 

Kritikens uppgift är att visa hur relationen mellan makt och kunskap strukturerar den 

möjliga verkligheten och att samtidigt visa dess diskontinuiteter. Självet internaliserar 

alltid de befintliga normerna, men finner med ett genealogiskt perspektiv de 

epistemologiska gränser som bestämmer subjektet, vilket i sin tur möjliggör 

självtransformation. Möjligheten ligger enligt Butler i subjektets ofrånkomliga 

misslyckande att motsvara normerna och de identitetskategorier som definierar den 

sociala existensen. Den diskripans som ofrånkomligen uppstår utgör en spricka i den 

subjektiverande strukturen och ger möjlighet för subjektets omartikulering av 

normerna själva. (Butler 2001) Denna motståndsmöjlighet tycks dock spärrad när det 

gäller nyliberalismen, menar jag, eftersom denna inte verkar normerande och inte 

låser oss vid en särskild identitet. Nyliberalismen är som vi sett istället versifierande 

och identitetsupplösande (antropologiskt tom). Istället etablerar den en särskild 

ekonomisk rationalitet enligt vilket subjektet förstår och styr sig själv. Butlers modell 

är tillämpbar på disciplinära och normerande makter och sådana som riktar sig mot 

identitet, men är inte fullt verkande mot den nyliberala formen. Tvärtom riskerar den 

att förse den nyliberala ordningen med legitimitet (genom en diskurs om ”tolerans”) 

medan den reproducerar den ekonomiserande subjektiviteten.13 

 

Hur skiljer det sig då det proaktiva subjektsformandets motstånd från att ”vara sig 

själv” eller ”vara allt man kan”, som ju den nyliberala uppmaningen lyder? Det 

handlar inte om att ”finna sitt sanna jag”, utan om att undersöka om de aktiviteter i 

vilka vi är inbegripna förstärker eller motstår hur friheten styrs. Kritisksk attityd 
                                                
13 Bl a Nancy Fraser, Judith Butler och Wendy Brown har debatterat hur Foucault kan användas inom 
feministisk och queer terori. Där har frågan om subjektivering stått i centrum och synliggjort 
möjligheter och begränsningar i Foucaults tänkande på ett mycket produktivt sätt, trots att han själv 
inte behandlade feminismen explicit. 
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handlar alltså snarare om avsubjektivering genom en lyhördhet inför vad det är som 

gör oss till oss. Den syftar inte till att visa hur makten förtrycker genom att förvägra 

oss vår verkliga, naturliga eller någon annan typ av ursprunglig subjektivitet - något 

sådant finns inte i Foucaults tänkande - utan till att spåra de subjektiverande krafterna 

som sådana för att möjliggöra en distans till dem.  

 I relation till nyliberalt regerande skulle det mer specifikt betyda att motstå, 

undvika och motverka både hur vi fostras som självmaximerande och 

konkurrensinriktade rationaliteter och hur sociala, institutionella och arkitektoniska 

miljöer är formade för att framställa homo oeconomicus. ”Maybe the target nowadays 

is not to discover what we are but to refuse what we are” (Foucault 1982: 785). 

 

Sammanfattande slutsats 

Foucaults perspektiv, med fokus på subjektivering och styrning, som varit så 

användbart för förståelsen av disciplinär och normerande makt har också visat sig 

fruktbart för en analys av den idag hegemoniska nyliberala maktformen. Den kan 

begreppsliggöras inte som en statens eller politikens borttynande och marknadens 

utbredande, utan som ett styrande med andra medel. Det nyliberala 

regerandekomplexet opererar genom att vidmakthålla konkurrens och producera 

entreprenöriell subjektivitet, vilket innebär individuellt självstyre och egenansvar 

enligt en ekonomiserad kod.14 

 Ur Foucaults perspektiv kan tanken på männsikan som självständig och 

obunden bara vara en abstraktion. Autonomi ses som effekten av ett maktsystem som 

distribuerar självstyre genom en rad strukturella mekanismer. Denna typ av regerande 

har sina rötter i det post-merkantila liberala styrningsförnuftet med sitt naturaliserade 

ekonomiska vetande, och har radikaliserats i nyliberalismens aktiva strategi att 

producera självstyre. Frihetens begrepp framstår i själva verket som en effekt av 

egenansvaret inom den ekonomiska aktivitetens domän. Detta riktar filosofiska frågor 

tillbaka till Foucault om frihet och motstånd, som han kan besvara genom att visa hur 

motaktivitet alltid är möjlig, ja ofrånkomlig, på det heteronoma immanensfältet. 

 Foucault låter oss se att motståndet måste identifiera de subjektiverande 

krafterna och aktivt producera motsubjektiviteter. Vad innehållet i en motsubjektivitet 

                                                
14 Gilles Deleuze har utarbetat tanken på koden som paradigmatisk för kontrollen i en post-disciplinär 
ordning i sin essä ”Postskriptum om kontrollsamhällena”. svensk översättning i Nomadologin (Raster 
förlag, 1998) 
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kan innebära inom det nyliberala regerandet är dock inte helt klart. Här är det inte 

främst normerande och normaliserande subjektiverande makter som verkar utan 

diversifiering inom en ekonomisk struktur, och normavvikelser riskerar därför att 

absorberas omedelbart om de inte samtidigt motverkar den ekonomiska strukturen. 

Foucault hjälper oss att se att konstruktionen av en verksam motsbjektivitet är vår tids 

huvudsakliga politiska problem. Hans tänkande om subjektivering och regerande 

sträcker sig fram till den punkt där en konstruktiv etik och politik kan ta sin början, 

men inte längre. Därifrån tar en ny utmaning vid för tänkandet.  
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