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Civilsamhället uppfinns av borgerliga tänkare för att begränsa staten. Resultatet blir märkligt nog
att staten blir starkare än vad kungar och kejsare någonsin kunde vara.
Michel Foucault förstår liberalismen som ett uppror mot staten. “The question of liberalism,
understood as a question of ‘too much government’”[1]. Civilsamhälle uppfinns och tilldelas
uppgiften att begränsa staten: “what we see emerging in our twentieth century societies, is not so
much the growth of the state and of raison d’État, but much more its reduction”[2].
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I den liberala utopin får civilsamhället alltså i uppgift att bli motpart till staten. Som motpart bjuder
civilsamhället upp staten till dans. Och staten bjuder in civilsamhället att bli del av sitt regerande.
“Civil society … seems to me to be absolutely correlative to the form of governmental technology we
call liberalism, that is to say, a technology of government whose objective is its own selflimitation”[3].
Som motparter klänger sig staten och civilsamhället fast vid varandra. De gör sig ömsesidigt
beroende. Precis som två dansare som dansar pardans. Liberalismen skissar alltså upp en antistat
som tyr sig till staten, som binder sig själv till staten. Som regeringens motpol genererar
civilsamhället ett batteri, en kraftkälla som ger staten makt och energi (power).
Vi ska dock inte reducera utopin om ett civilsamhälle enbart till en negation. Civilsamhället får även
andra funktioner. Det öppnar upp ett utrymme utanför statens styrning, ett utrymme som staten inte
ska kunna ockupera och kontrollera.

Stat och civilsamhälle som olika sfärer
För att kunna tänka sig något utanför nationalstaten utvecklar liberalismen föreställningar om olika
sfärer. Olika sektorer, boxar eller sfärer uppfattas som särskilda från varandra. Dessa sfärer
föreställdes vara ekonomi, marknad, kultur, föreningsliv, familjeliv.
Från början tänker sig de liberala filosoferna att alla dessa sfärer ingår i civilsamhället. På så sätt
blir civilsamhället en sorts metasfär, en sfär som inkluderar de andra ickestatliga sfärerna.

Stat och civilsamhälle som tvåsamhet
Därmed blir det möjligt att föreställa sig samhället som en dichotomi av två motpoler: Stat och
civilsamhälle: ”civil society is analyzed in Germany in terms of the opposition and relation between
civil society and the state.”[4]
Utan denna tvåsamhet, dichotomi, skulle staten bara bli en organisation bland ett myller av andra
organisationer, samhällen och gemenskaper.
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Stat och civilsamhälle bygger upp relationen av två motsatta kön. Två kön som dras till varandra.
Som vänder sig till varandra. Som vänder sig mot varandra. Därmed får staten en partner i
statsbygget. En partner som samtidigt är dess motpart.
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Partnerskapet mellan stat och civilsamhället gör att staten blir mäktigare och mer centralstyrande
än vad tidigare kejsare och kungar ens kunde drömma om.
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