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Civilsamhället rekryterar oss att regera: Michel
Foucault

Det är inte så att ”regeringen” regerar. Inte bara. Civilsamhället rekryterar organisationer och
medborgare, protestgrupper och rebeller, att själva regera.
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“Civil society … leads the individual to enlist ‘on the side of one tribe or community’”[1].
Genom att lojalt bli del av civilsamhället producerar organisationer och medborgare underordning
och lydnad. Vi frestas gärna att skapa en dualism mellan lydig underordning och regerande. Några
ger order och andra lyder. Men det är snarare lydnaden som regerar.
Undersöker vi var besluten faktiskt tas upptäcker vi att de som lyder tar mängder med beslut. Fler
än den så kallade ”regeringen”. Och att de beslut som ”regeringen” tar också är lydnad.
Eftersom ”regeringen” inte regerar speciellt mycket, kan underordningen fungera även med
komplexa och flödande maktordningar: “civil society makes it possible to designate and show an
internal and complex relationship between the social bond and relationships of authority in the form
of government.”[2]
Regerandet, beslutandet, är en färdighet. En skicklighet i underordning.

Organisationer blir hybrider av stat och icke-stat
Det är alltså inte så att organisationer och medborgare underordnar sig en regering som sedan styr
dem. Det existerar faktiskt inte så mycket centralstyrning som vi gärna tror. Visst, centralstyrning är
en levande utopi hos både stater och organisationer. Och det händer gång på gång att överstyrning
skapar tröghet. Trögheten kan leda till funktionell dumhet så att organisationen inte kollapsar, även
då den gör helt tokiga saker. Eller till att medborgare och anställda hackar systemet så det faktiskt
börjar fungerar.
Föreställningen om civilsamhället gör att organisationer, protestgrupper och folkrörelser regerar
underordning. De regerar med staten. De blir staten.
Allt detta problemlösande, beslutsfattande, organiserande blir genom civilsamhället samtidigt
genuin underordning. Oppositionell, maktkritisk laglydnad blir självregerande.
Sjävlregerande folkrörelser, proteströrelser, företag, medborgare gör sig på så sätt till hybrider: De
blir en del av statens regerande. De blir regerande. Samtidigt uppfattar de sig som civilsamhället,
vilket definierar sig i opposition mot staten. “the idea of civil society as spontaneous synthesis and
subordination … we are dealing with a stable equilibrium.”[3]

De underordnade blir subjekt
Ibland skapar proteströrelser en vidskepelse att det är regeringen som är subjekt. Och att det är de
underordnade som är objekt. Detta kamouflerar makt.
Det är snarare tvärtom.
De som underordnar sig en chef eller en regering producerar ledaren som ledare. Ledaren blir
objekt, objekt för underordning, objekt för organisationers och medborgares kritiska underordning.
“within civil society there is no need of a pactum subjectionis, of the surrender of certain rights and
the acceptance of someone else’s sovereignty. There is a spontaneous formation of power.”[4]
Makt är lydnad. Och genom civilsamhället är det lydnaden som regerar.
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