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1. INLEDNING, SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

1.1 INLEDNING 

Revolution är ett latinskt ord, som betyder omvälvning, grundläggande förändring, rulla tillbaka 

(till sitt förra läge) (Nationalencyklopedin, 2019). I Hanna Arendts bok on revolution (Arendt, 

1990) visar Arendt att de moderna revolutionerna föddes ur astronomins vetenskapliga 

genombrott. År 1534 utkom Nicolaus Copernicus bok de revolutionsibus orbus coelestium(om 

himlakroppars kretslopp). Det var den första boken som utgick från en heliocentrisk världsbild, 

i boken beskrevs himlakropparnas cykliska rörelser kring solen för första gången.  

De vetenskapliga upptäckterna förändrade, på ett fundamentalt sett, hur vi uppfattade tid, rum 

och vår existens. Den vetenskapliga utvecklingen och dess påverkan för hur människan såg på 

sig själv och sin plats i universum, utgjorde en viktig förutsättning för hur revolutionerna i 

England under 1600-talet utvecklades (Buckler, 2011, s. 106). Revolutionerna i England avsatte 

kungen och upprättade en konstitutionell monarki med stärkta individuella friheter. Revolution 

blev en frigörelseprocess från despotism till upprättandet av friheter.  

De franska och amerikanska revolutionerna under 1700-talet konceptualiserades på ett liknande 

sett. Revolutionerna begreppslig gjordes som frigörelsen från ett despotiskt eller kolonialt styre, 

till frihet genom upprättandet av en ny stat. Detta är fundamentet till hur vi idag förstår 

revolutioner (Buckler, 2011, s. 106). Detta koncept av revolution ger frigörelse och frihet vissa 

bestämda betydelser. Revolution är en frigörelse från förtryck, som ska resultera i upprättandet 

av friheter genom ett nytt styre (Buckler, 2011, s. 106).  

1.2 PROBLEMFORMULERING 

År 2010 spreds en våg av uppror i mellanöstern och Nordafrika1, arabiska våren. Namnet syftar 

på vågen av revolutioner, folkets vår, som spreds i Europa under år 1848 (Weyland, 2012, s. 

917). Arabiska våren hoppades vara början på slutet för de despotiska regimerna i regionen, 

och upprättandet av friheter genom nya regimer. 

När händelserna i MENA 2010 blir arabiska våren, kontextualiseras de, ges mening och får ett 

syfte. De passar in i diskursen om revolutioner. Rörelsen blir en förändring från despotism till 

frihet, traditionellt till progressivt, religiöst till sekulärt, autokratiskt till demokratiskt. 

                                                                 
1 MENA, i denna uppsats Iran inkluderat.  
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Västerländska samhällen blir i det perspektivet en slutpunkt, den högsta formen för politisk 

utveckling. När revolutioner blir en del av revolutions diskursen fråntas händelsers egenhet och 

särprägel. Revolutioners komplexa och unika natur förbises. Revolutioner blir en del av en 

förutbestämd historia och tillåts inte att definiera sig själv (Ghamari-Tabrizi, 2016, ss. 4-5). Vår 

teoretiska utgångspunkt för revolutioner blir att länder i MENA är västerlandets historia. 

Västerlandets frigörelse, frihet, och ideal blir MENAs framtid. Detta gör människor i MENA 

till objekt i historien, utan egen agens och subjektivitet (Pourmokhtari, 2017, ss. 192-193). 30 

år tidigare, år 1979, inträffade den iranska revolutionen. Förståelsen av den revolutionen 

begripliggörs från dessa koncept av frigörelse och frihet.  

Michel Foucault presenterade en alternativ analys av den iranska revolutionen i att antal 

tidningsartiklar och debatter strax före, under och efter revolutionen. Där beskrev han sin 

entusiasm till den revolutionära rörelsen i Iran. Han menade att det han bevittnade i Iran var en 

annan typ av revolution. Foucaults analys placerade den iranska revolutionen utanför det 

traditionella konceptet och diskursen av revolution (Ghamari-Tabrizi, 2016, ss. 4-5). 

Den iranska revolutionen resulterade i en kortlivad period av frihet, som sedan ersattes av en 

teokratisk regim. Revolution är per definition en möjlighet till förändring, till frihet och till hur 

samhällen kan vara, en källa till nya sätt att vara och tänka på. Den iranska revolutionens 

drivkrafter, dess värden, normer och religiösa ideologi sammanfaller inte på ett uppenbart sätt 

med Foucaults egen syn på frihet: 

”by this we mean individual or collective subjects who are faced with a filed of 

possibilites in wich several kinds of cunduct, several ways of reacting and modes of 

behavior are available” (Foucault, 1994, s. 342) 

 Fokuset i Foucaults frihetsetik ligger på ett fritt skapande tillstånd, där fria, skapande subjekt, 

ständigt kan praktisera sin frihet i ett kreativt stadium, ett livskonstverk (Hyrén, 2013, s. 30).  

Foucaults frihets etos är svårt att definiera. Johan Rajchman preciserar den på bra sätt: 

”our real freedom is found in dissvolving or changing the politics that embody our nature, 

and as such it is asocial or anarchial. No society or polity could be based on it, since it 

lies precisely in the posibility of constant change. Our real freedom is thus political, thoug 

it is never finalizable, legislatable, or rooted in our nature” (Rajchman, 1985, s. 123) 

I dag uppfattas Foucaults inställning till revolutionen och dess drivkrafter som naiv. Han 

anklagas för att okritiskt hyllat islamistiska och totalitära krafter. Hans analys av Iran kallas i 
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bästa fall för misstag och i värsta fall för legitimering av politisk islam och islamistisk terrorism 

(Afary & Andersson, 2005).  

Diskussionen om Foucaults analys är splittrad, en teoretisk skiljelinje spänner mellan 

upplysning och upplysningskritik. I inledningen beskrevs frihetens centrala roll i revolutions 

diskursen sedan upplysningen, och vilka problem den ställs inför i dagens revolutioner i MENA 

regionen. Den här studien fokuserar på Foucaults alternativa analys av revolutionen i Iran med 

utgångspunkt i hans egen syn på frihet.  

1.3 SYFTE & FRÅGESTÄLLNING 

Studiens syfte är att tydliggöra Foucaults alternativa tolkning av iranska revolutionen, för sedan 

kritiskt granska hans inställning med utgångspunkt i hans egen frihetsetik. 

Foucaults alternativa analys om iranska revolutionen är inte något som har studerats tillräckligt, 

i synnerhet om vi tänker på vilket genomslag hans andra tankar och idéer fått. Hans analys var 

ämne för debatt under revolutionen i Europa och Iran, men föll i glömska i den 

postrevolutionära debatten. Framförallt för att den ansågs vara naiv eller en helt felaktig analys 

av händelserna i Iran 1978–1979 (Afary & Andersson, 2005, s. 7) . 

Progressiva och liberala tänkare intog också en positiv ställning till iranska revolutionen men 

tog avstånd från de religiösa fundamenten i den revolutionära rörelsen. Avskaffandet av 

monarkin, de antiimperialistiska tonerna i revolutionen kunde många intellektuella sympatisera 

med utifrån konceptet av revolution, men hade svårt att förlika sig med rörelsens krav på en 

islamisk stat. Foucault gjorde som sagt en annan analys där de religiösa inslagen var något som 

väckte hans intresse för händelserna (Afary & Andersson, 2005, s. 2).  

 Foucaults intresse för revolutionen grundar sig i sökandet efter platser där historia skrivs, ett 

slags sökande efter autenticitet. Situationer där kreativitet skapas och rationalitetens ramar 

tilläts expandera, iranska revolutionen var en sådan plats för honom (Afary & Andersson, 2005, 

s. 2).  Foucault närmade sig iranska revolutionen från ett nytt perspektiv, utan den 

förutbestämda förståelsen av revolutioner. Är hans analys koherent, hållbar, rimlig och giltig 

utifrån hans egna principer om frihet?  

Johan Tralau (Tralau, 2012) och Ludvig Beckman (Beckman, 2005)använder sig av den 

metodologiska utgångspunkten att ett resonemang kan kritiseras utifrån eller inifrån, externt 

eller internt. Denna studie kommer analysera Foucaults resonemang inifrån, enligt hans eget 

resonemang. Internkritiken ska pröva om Foucaults resonemang är koherent med hans syn på 
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frihet. Metoden vill vederlägga analysen genom hans egna resonemang. Om detta kan beläggas 

är det en viktig kritik då hans analys inte giltigt enligt sina egna principer (Tralau, 2012, s. 38). 

 Forskningsfråga: I vilken utsträckning är Michel Foucaults alternativa analys av iranska 

revolutionen förenlig med hans frihetsetik? 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 

 Foucault var en filosof och idéhistoriker vars tankar idag är mycket inflytelserika. Hans kritik 

av institutioner, makt och stat är ett centralt inslag i många delar av dagens forskningsfält. Den 

här studien kommer endast att fokusera på hans analys av iranska revolutionen. Den analys som 

är relevant för studiens syfte och forskningsfrågor. Det gäller även andra forskare och tänkare 

som tas upp i studien, de förekommer endast i det fall de är relevanta för studien. Detta gäller 

även de olika tolkningsförslagen som tidigare forskning ger om Foucaults analys, dessa tas bara 

upp när de är relevanta för studien.  

1.5 DISPOSITION 

 Innan jag fortsätter kan det vara lämpligt att ge en översikt av studiens upplägg. I nästa avsnitt 

redogör jag för diskursen om Foucaults alternativa analys av iranska revolutionen. I diskursen 

kommer de viktigaste teoretiska utgångspunkterna i debatten att delas in i kategorier. Jag 

diskuterar även möjliga bidrag denna studie kan göra i relation till denna debatt. Slutligen i 

avsnitt två, redogör jag för viktiga begrepp och distinktioner studie använder, för att undvika 

missförstånd och för att undvika otydligheter om Foucaults position. I tredje avsnittet beskriver 

jag studiens tillvägagångsätt, metodens fördelar och nackdelar diskuteras. I det fjärde avsnittet 

preciserar och beskriver jag Foucaults syn på iranska revolutionen och genomför sedan 

internkritik med utgångspunkt i hans egen syn på frihet. I det avslutande avsnittet sammanfattas 

kritiken som framförts och ett svar av forskningsfrågan presenteras. Avslutningsvis föreslås 

vidare forskning av ämnet.  

2. DISKURSAKNYTNING  

Debatten om Foucaults alternativa analys om iranska revolutionen är som sagt splittrad. Den 

har två huvudsakliga teoretiska perspektiv, som spänner mellan upplysningsteori och 

upplysningskritik. I detta avsnitt kommer jag att reda ut dessa två positioner i debatten, genom 

att kategorisera dem. Denna kategorisering har som syfte att förtydliga debatten. Den 

uppdelning som studien använder är strukturerad kring det teoretiska ramverk, upplysningsteori 

och upplysningskritik. Sedan diskuterar jag vad denna studie kan bidra med i relation till denna 
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tidigare forskningen. Avslutningsvis beskriver och definierar jag viktiga begrepp och 

distinktioner som studien använder sig av, för att undvika missförstånd och oklarheter.  

2.1 TIDIGARE FORSKNING 

Den första kategorin som presenteras är den vanligast förekommande i debatten, den har en 

kritisk inställning till Foucaults analys. Ett av de centrala bidragen i denna kategori är Janet 

Afary och Kevin B. Andersons bok Foucault and the iranian revolution, gender and seductions 

of islam (Afary & Andersson, 2005). En komplett samling av Foucaults texter om iranska 

revolutionen finns samlade i bokens appendix. Det är den första sammanhängande 

översättningen på engelska av analysen, denna studie använder sig av detta appendix som källa 

till Foucaults analys (Afary & Andersson, 2005, s. 3). 

Deras kritik kan delas in i tre delar. Den första lägger tonvikt på att Foucault inte accepterar 

universalistiska värden och hans fokus på händelsers egenarter(singularity). Dessa 

utgångspunkter borde göra honom misstänksam till totalitära rörelse. Trots hans 

utgångspunkter leder analysen till en hyllning av en totalitär rörelse enligt författarna. De 

jämför analysen med andra 1900-tals filosofers inställning till exempelvis, kommunistiska 

sovjet och kina. Författarna menar att filosofernas naivitet förbisåg grundläggande mänskliga 

värden. Denna naivitet förekommer i Foucaults analys och i en större kontext med filosofer 

som intog en kritisk ställning till moderniteten och upplysningen under 1900-talet (Afary & 

Andersson, 2005, s. 5). 

Den andra delen av kritiken handlar om att han inte lyckades identifiera kvinnoförtrycket som 

fanns i den revolutionära rörelsen. Han ifrågasatte inte det förtryck som heder och tradition kan 

innebära. Detta menar författarna är en brist som har sitt ursprung i Foucaults maktanalys som 

saknar ett kvinnoperspektiv (Afary & Andersson, 2005, s. 6).  Enligt författarna förbiser 

Foucaults analys kvinnors rättigheter, och istället för att inta en kritisk inställning till islams 

och revolutionens kvinnoroller reproducerar han förtryckande ideal (Afary & Andersson, 2005, 

s. 6). 

I den tredje delen utgår kritiken från Foucaults inställning till moderniteten, som författarna 

menar är ensidig. De menar att hans filosofi också rörde sig från denna förenklade syn på 

moderniteten. Enligt Afary och Anderson blir hans kritik mot moderniteten mer nyanserad i 

hans senare arbeten, där han tillför ett etiskt perspektiv (Afary & Andersson, 2005, s. 7).  
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Ian Almond fokuserar i sin bok, the new orientalists, postmodern representations of islam from 

Foucault to Baudrillard (Almond, 2007)  på Foucaults relation till islam. I sin forskning visar 

han att Foucault har en orientalistisk världsbild och därför har en förförståelse av islam, Iran 

och därför av revolutionen. I boken visar han på ett mönster bland europiska tänkare såsom 

Karl Marx, Fredrich Hegel, Emanuel Kant. Ett mönster som upplysningskritiska tänkare följer 

i sina analyser av MENA området. Enligt författaren är Foucaults irantexter ett exempel på 

detta. Analysen utgår från ett eurocentriskt perspektiv på religion, kultur och politik (Almond, 

2007, s. 22). Kritiken visar att Foucault använder sig av islam som något annorlunda än det 

kristna. Ett perspektiv som skapar ett prisma där islam blir den andre, MENA blir då till en 

källa där mystisk och inspiration kan hämtas från (Almond, 2007, s. 22).  Enligt författaren 

hade Fredrich Nietzsches syn på religion och i synnerhet islam en viktig betydelse för Foucaults 

analys av revolutionen. (Almond, 2007, s. 32) 

Almond tar även avstamp i Foucaults postmoderna idéer som enligt författaren utgör ramen för 

hans felaktiga antaganden om islam. I det avseendet påminner Almonds kritik om Jafary och 

Anderssons invändningar. Avsaknaden av ett grand narrativ (stora berättelser, som styr hur vi 

uppfattar världen) och fokuset på händelsers egenhet. Är vad som ligger till grund för Foucaults 

felaktiga analys enligt Jafary och Anderson. Dessa felaktiga utgångpunkter är djupt förankrade 

i en eurocentrisk diskurs menar Almond. Den möjliggör för postmoderna tänkare att använda 

länder i MENA som projektyta för sina egna politiska och ideologiska projekt (Almond, 2007, 

ss. 2-3). 

Dessa utgångspunkter leder till två felaktiga grundantaganden om revolutionen: 1.Enighet och 

kollektivism (en absoluta kollektiv vilja). 2. Oföränderlighet och varaktighet i islamska 

institutioner och traditioner (Almond, 2007, s. 39). Det centrala i Foucaults analys, den absoluta 

kollektiva viljan, den oföränderliga kulturen är ett utryck för Foucaults epistemologiska 

förförståelse och inte något han egentligen observerade i Iran (Almond, 2007, s. 41). 

Almond tar upp fler aspekter av Foucaults orientalism, inte bara den som kommer till utryck i 

iranska revolutionen. Hans forskning visar att det orientalistiska perspektivet finns i många 

delar av Foucaults texter när han skriver om icke-europeiska kulturer såsom kina, japan och 

Tunisien (Almond, 2007, s. 23) . Dessa delar kommer inte studien att beröra närmare då 

studiens syfte inte lämnar utrymme till det. 

Den andra kategorien intar en mer empatisk inställning till Foucaults alternativa analys om 

iranska revolutionen. Michiel Leezenbergs artikel, Power and political spirituality: Michel 
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Foucault on the islamic revolution in iran, (Leezenberg, 1998) är en av de första analyserna 

som visar intresse för Foucaults analys efter revolutionen. Han visar i sin forskning att 

Foucaults texter är djupt förankrade i upplysningskritikens filosofi och det är i det perspektivet 

vi bör förstå hans analys. Han menar att Foucaults syn på upplysning och revolution är nära 

kopplat till Emanuel Kants filosofi. En syn på revolution är oavsett utfallet en process som 

skapar frihet, en process där man blir ett subjekt. Revolution är vad som fulländar och utvecklar 

upplysningens ideal menade Kant, dessa tankar utgör grunden för Foucaults analys av 

revolutionen enligt författaren (Leezenberg, 1998, s. 76). 

Leezenberg menar att Foucaults analys kan förändra vår uppfattning om moderniteten. Ett nytt 

perspektiv utan upplysningens krav på förnuft och rationalitet. Den alternativa analysen om 

iranska revolutionen kan hjälpa oss att utveckla vår förståelse av konceptet upplysning.  

Foucaults texter ska därför tolkas som en filosofisk kommentar på moderniteten, vi kan använda 

för att öka vår förståelse av samtida revolutioner (Leezenberg, 1998, s. 89).  

Enligt Leezenberg missberäknar Foucault kraften i den islamiska rörelsen i revolutionen, en 

kritik som delas med Afary och Anderson. De går längre i kritiken, dom menar att naiviteten 

utgör ett av fundamenten i analysen. Även om Foucault aldrig tagit ställning för islamiska 

republiken Iran kan vi inte ursäkta hans analys genom att kalla den för naiva. Enligt Afary och 

Andersson vore det att underskatta islamismen som politisk kraft. Leezenberg kritiseras av 

Afary och Andersson för att göra en ytlig analys av Foucaults tankar (Afary & Andersson, 2005, 

s. 9). 

Behrooz Ghamari Tabrizis bok Focault in Iran:islamic revolution after the enlightment 

(Ghamari-Tabrizi, 2016)är på många sätt ett svar på Afaray och Anderssons kritik. En stor del 

av boken består av det som enligt Ghamari Tabrizi är missuppfattningar och feltolkningar av 

Foucaults analys av iranska revolutionen. Ghamari Tabrizi visar i sin forskning att Foucaults 

texter sätter fingret på iranska revolutionens önskan om att inkluderas i historiens utveckling 

och exkluderas från historisk determinism. Det som Foucault observerade i revolutionen var en 

kreativitet och en möjlighet som skapade en progressiv plattform för frihet och frigörelse 

(Ghamari-Tabrizi, 2016, s. 3). 

Tabrizi menar att avfärdandet av Foucaults texter bygger på två felaktigt grundantagande:1, 

myten om en dikotomi. Att revolutionen utspelades sig som en kamp mellan sekulära och 

islamistiska krafter. Det är grunden till missuppfattningen om att islamisterna stal revolutionen 

från sekulära krafter, detta är felaktigt och saknar grund i revolutionens händelser. Islamismen 
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var den enda kraften som hade potential att vara en maktfaktor i revolutionen. 2, att våra 

grundantaganden om frigörelse och motstånd är sprungna ur en europeisk förståelse och 

erfarenheter av revolution (Ghamari-Tabrizi, 2016, ss. 2-3). 

Han argumenterar i boken för att Foucaults intresse av iranska revolutionen inte utgår från en 

fascination av en förmodernvärld eller en idyllisk syn på maktutövning som flera av hans 

kritiker påstår. Han visar istället att Foucaults intresse väcktes ur fascinationen för hur historia 

kan skapas utanför den västerländska teleologiska epistemologin. (Ghamari-Tabrizi, 2016, s. 6) 

Enligt Ghamari Tabrizi passar Foucaults analys av revolutionen inte in i den universalistiska 

historiska förståelsen av revolutioner, men ska inte slentrianmässigt avfärdas. Foucaults analys 

belyste det som konceptet av revolution missar, tillexempel att den iranska revolutionen var 

mycket mer eklektisk än de dikotomier och ramverk som brukar användas för att förklara 

revolutionära händelser. Ghamari Tabrizi menar i sin forskning att Foucault var lyhörd och gav 

uppmärksamhet till en frigörelseprocess, där iranierna gjorde sig till fria subjekt i historien 

(Ghamari-Tabrizi, 2016, s. 189). 

Den här studien ska bidra till att förklara och granska Foucaults analys, med utgångspunkt från 

hans egna principer om frihet. De två huvudkategorier som beskrivits ovan fokuserar på olika 

saker, ur olika teoretiska perspektiv. De kommer också framtill olika slutsatser till hur vi ska 

förhålla oss till Foucaults texter om iranska revolutionen. Denna studien tar avstamp i diskursen 

om revolutioner med dess koncept om frihet och frigörelse. Och riktar sitt fokus till Foucaults 

alternativa analys av revolutionen. Den teoretiska skiljelinjen mellan de två huvudkategorierna 

är viktiga utgångspunkter för att närma sig den alternativa analysen om iranska revolutionen.  

Denna studie vill bidrag till diskursen om hur vi ska se på Foucaults analys om iranska 

revolutionen, studie tar därför kraft från båda dess kategorier. Studien kan bidra med en 

fördjupad förståelsen och säga något om hållbarheten, rimligheter och koherensen i Foucaults 

alternativa analys.   

2.2 BEGREPP & DISTINKTIONER  

Emanuel Kants omdebatterade artikel what is enlightenment? Är en viktig utgångspunkt när vi 

ska definiera frigörelse och frihet inom ramen för upplysning och revolution (Gutting, 2010, s. 

17). I den ger Kant sin bild av upplysningen, han menar att den är en process som kan lyfta 

mänskligheten ur slaveri och okunskap. Frihet ett centralt begrepp för upplysningen i Kants 

artikel. Foucault skrev en uppmärksammad text om Kants artikel (Foucault, 1984). Där 
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positionerar Foucault sig i den filosofiska debatten kring begreppen upplysningen, frigörelse 

och frihet (Gutting, 2010, s. 17).  I dessa texter framkommer en viktig skiljelinje. Kant menar 

att upplysningen ger människan kraft att med hjälp av förnuftet frigöra sig.  Foucault menar att 

upplysningens krav på förnuftet och rationalitet skapar snäva ramar för vad som behöver göras, 

vad vi kan göra och vad vi kan hoppas på (Foucault, 1984). 

 Foucault definierade inte sig själv som politisk teoretiker eller filosof. Det finns inget verk där 

han presenterar en samlad bild av sina politiska tankar. Han kan inte heller sägas ha för fram 

ett politiskt manifest (Gordon, 2000, s. xi). Trots detta finns det en sammanhållen politisk idé i 

hans arbete. 

 Foucaults fokus på makt och kunskap tar avstamp i Fredrich Nietzsche filosofi. Han kritiserade 

åtskillnaden av dessa begrepp. Denna åtskillnad har format den västerländska filosofin och 

skapar en rad problem i våra samhällen enligt Foucault. Hans syfte var inte att omstörta 

filosofin, dock att omforma och utveckla den (Gordon, 2000, s. xii). 

Foucaults frihetsbegrepp tar som sagt sitt ursprung i Nietzsches filosofi. Deras relation är mer 

komplex och flytande än att bara konstatera att Foucault delar Nietzsches kritiska inställning 

till det västerländska tänkandets definitioner och begrepp. Foucault menade sig inte att föra 

vidare Nietzsches tankar utan just ta avstamp i dem, använda dem som en utgångspunkt i sitt 

tänkande (Slugan, 2010, s. 36). För Nietzsche spelade religionen en avgörande betydelse. Den 

är central i hans filosofi och kritik av det västerländska tänkandet. I Foucaults analys av iranska 

revolutionen är religionens också ett centralt element. När Foucault talar om en ny form av 

andlighet, en politisk andlighet, referera han till tidiga kristna texter och praktiker. (Afary & 

Andersson, 2005, s. 5) 

Sökandet efter händelser som skapar historia och förflyttar gränser för rationaliteten och 

förnuftet förenar Nietzsches och Foucaults arbeten. Detta fokus menar många är en av 

orsakerna till Foucaults entusiasm för iranska revolutionen. (Afary & Andersson, 2005, s. 5)  

Dessa distinktioner och begrepp är avgörande för att förstå Foucaults ingång till iranska 

revolutionens händelser. Det teoretiska ramverket som spänner mellan upplysningsfilosofi och 

upplysningskritik är central för dessa begrepp och distinktioner.  

 Foucault är inte en filosof i klassisk bemärkelse, han har som sagt inte bidragit till 

sammanhållen teoretisk definition, filosofi eller ideologi av sina tankar, eller några 

sammanhängande definitioner om grundläggande mänskliga värden. Dock framkommer i hans 
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verk ett politiskt mål, om frigörelse och frihet. Ett etiskt mål, ett syfte med livet att ständigt 

kunna vara i förändring, fri från förtryckande strukturer (sociala eller konceptuella). Foucaults 

frihets och frigörelsebegrepp kan definieras som kritik av praktiker och discipliner som hindrar 

oss från att fritt kunna skapa och förändra oss själva (Falzon & O´Leary, 2010, ss. 8-9).  

3. METOD OCH DESIGN 

Metoden som studien använder sig består av två delar, den första är en idéanalys. Där metoden 

används för att preciseras och belysa Foucaults alternativa analys. Detta är ett viktigt första steg 

för analysen, utan den kan inte studiens huvudsyfte genomföras. Intern idékritik är studiens 

huvudsyfte. Jag presenterar metoden och hur den ska användas i studien. Båda delarna är 

nödvändiga för att studiens syfte och frågeställning ska kunna besvaras på ett relevant sätt.  

Slutligen diskuterar jag metodensbegränsningar.  

3.1 IDÉANALYS 

Budskap, åsikter, idéer och argument påverkar människors övertygelser, tankar och sympatier. 

De har en avgörande betydelse för politiken och samhällets utveckling. Därför att det en viktig 

uppgift att granska och analysera budskap och argument. För att kunna göra det på ett givande 

sätt behöver man en metod och en teknik. (Beckman, 2005, s. 9)  

En Idéanalys ska precisera och beskriva argument i en debatt eller ämne. Det är en lämplig 

metod för att klargöra och förtydliga ståndpunkter i ett resonemang, för att kunna klargöra en 

argumentation eller ståndpunkt som någon för fram (Beckman, 2005, s. 38).  

Den inledande del av analysen är beskrivande, en vetenskaplig beskrivning återger inte bara ett 

material utan drar slutsatser om materialet (Beckman, 2005, s. 50). Min analys ska dra slutsatser 

kring Foucaults ståndpunkter kring frihet och inställning till iranska revolutionen. Först 

kommer jag att analysera vad som väcker Foucaults intresse, denna inledning och bakgrund 

använder de olika teoretiska perspektiven för att lyfta fram motsättningar i Foucaults analys.  I 

nästa steg preciseras Foucaults inställning till revolutionen, vilka element tog han fasta på. 

Analysen utgår från hans frihets etos när denna precisering sker, detta för att kunna positionerna 

hans slutsatser kring det som är syftet för studien. Avslutningsvis väver jag ihop dessa två delar 

för att kunna ge en överskådlig, och preciserad bild av de slutsatser som ligger till grund för 

den idékritiska analysen. Att göra en lyckad idéanalys är en förutsättning för att nästa steg av 

analysen ska kunna genomföras.  
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3.2 IDÉKRITIK 

Idékritik är en metod vars syfte är att granska om vi ska acceptera ett budskap eller ej i en 

argumentation, debatt eller liknande. Kritiken kan delas in i två typer av angreppsätt, idé och 

aktörcentread, där den första fokuserar på vad som sägs snarare än vem som säger något, vilket 

är fokuset för denna studie (Beckman, 2005, s. 17). 

Syftet med denna studie är att undersöka om analysen håller enligt sitt eget resonemangs 

principer och premisser. Därför kommer jag använda mig av internkritik för att undersöka 

motsättningar i Foucaults resonemang. För att kunna kritisera och gendriva argument kan man 

använda olika strategier, jag presenterar sex sådana som är viktiga för att förstå metodens form.  

Sedan diskutera jag vilka som är bäst lämpad för att kunna besvara studiens syfte och 

frågeställning.  

1. Logisk oförenlighet mellan normativa principer och slutsatser (Tralau, 2012, s. 38)Den 

första strategin delas in i tre underkategorier. A) oförenlighet mellan uttalad princip och 

uttalad slutsats. Är den mest uppenbara strategin, ett påstående om hur något bör eller inte 

borde vara och ett ställningstagande som motsäger denna princip. B) oförenlighet mellan 

uttalad princip och outtalad slutsats. Ett påstående leder till en slutsats som personen, som 

uttalat påståendet inte skulle acceptera. C) oförenlighet mellan outtalad princip och uttalad 

slutsats, här behöver man konstruera en tänkt princip, och kräver långtgående och 

tolkningsarbete (Tralau, 2012, s. 42). 

2. Ifrågasätta empiriska premisser Den andra handlar om att godtag den normativa principen 

fast kritisera de empiriska grundantagandena. Denna strategi har ofta använts för att 

kritisera ideologiers empiriska antaganden om verkligheten, utan att värderingarna som 

ideologin bygger på utsätts för granskning. (Tralau, 2012, s. 50) 

3. Logisk oförenlighet, självmotsägelser Logiska motsättningar som inte handlar om 

förhållandet mellan princip och slutsats. Att två påståenden motsäger varandra. (Tralau, 

2012, s. 52) 

4. Obestämdhet, oklarhet om hur principer ska användas eller prioriteras Denna kritik 

fokuserar på hur principer förhåller sig tillvarandra. Mindre slagfärdigt än det tidigare 

strategierna då det kan vara svårt att hitta en princip för hur principer ska vägas mot 

varandra. Dock kan det vara av vikt att framföra kritik för denna typ av otydlighet (Tralau, 

2012, ss. 53-54). 
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5. Kontraproduktiva principer, en femte strategi kan vara att belägga att om man följer 

principerna får det oönskade effekter. Att följa principen får ett sämre resultat än om vi inte 

följt den exempelvis (Tralau, 2012, ss. 56-57). 

6. Logisk oförenlighet, självförgörande argument. Om ett argument själv visar att det är 

felaktigt, själva principen är felaktig. Sådana argument kan förekomma i tre kategorier, A) 

pragmatiskt självförgörande argument, att det strider mot omständigheterna för argumentet. 

B) absolut självförgörande argument, att påståendet direkt motsäger samma påstående. C) 

performativt självförgörande argument, att resonemanget använder sig av giltigheten i en 

princip som resonemanget förnekar (Tralau, 2012, s. 61). 

Alla dessa sex kategorier är strategier för att gendriva argument i ett resonemang. I denna studie 

bidrar den första kategorin och den andra med en lämplig strategi med tanke på studies syfte 

och frågeställning. Att visa hur väl Foucaults principer stämmer överens med hans slutsatser är 

kärnan i denna studies syfte och frågeställning. Om den första strategin är lyckosam, kan vi visa 

att principer och slutsatser i ett resonemang är oförenliga. Dock kan principen liksom slutsatsen 

vara riktig, eller felaktiga, metoden kan endast pröva förenligheten. Beståndsdelarna i ett 

argument behöver inte vara oriktiga, men kopplingen mellan dem kan inte härledas till 

varandra. Utgångspunkten är att principer är bindande och slutsatser måste kunna rättfärdigas 

från dessa (Tralau, 2012, ss. 38-39). 

Här kan det vara lämpligt att definiera vad en princip är och hur användandet av en princip kan 

rättfärdigas. Ofta kan en princip härledas till en högre princip, exempelvis principen om 

människors rättigheter kan härledas till högre principen om mänskors likavärde. Vanligtvis kan 

denna högre princip definieras som naturlig. Naturen eller vad som definieras som naturligt 

ligger vanligtvis till grund för principen. Principer kan alltså användas på två olika sätt. Den 

första är den princip som är utgångspunkten för ett resonemang, dit slutledningen ska kunna 

härledas, något grundläggande för hela resonemanget. De lägre principer är delvis mindre 

betydelsefulla för resonemangets giltighet, och kan liknas med en regel, eller norm. 

Distinktionen mellan principer, regler och normer är inte helt tydlig, och oftast kallas båda för 

principer. Denna studie använder sig av högre principer och lägre principer, sådana som grundar 

sig i de högre, och kan liknas vid en norm eller regel (Tralau, 2012, s. 41). 

Ovan har kategori 1a diskuteras, om sådan oförenlighet förekommer i analysenheterna kan vi 

visa på en självmotsägelse, men en självmotsägelse som inte är uttalad kan ändå vara uppenbar. 

Därför måste studien väga in outtalade principer och ståndpunkter. I kategori 1b kan vi med 
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hjälp av metoden visa att resonemanget leder till slutsatser som talaren inte själv skulle 

acceptera. De slutsatser som blir resultatet av principen som framhävs måste kunna accepteras 

av talaren för att anses som rimliga och giltiga. Slutsatserna härleds till principer talaren själv 

hänvisar till. En outtalad slutsats kräver ett större tolkningsarbete och måste genom att belägga 

logisk följd av ett resonemang påvisa att talaren inte skulle acceptera dess konsekvenser 

(Tralau, 2012, ss. 42-43) . Det är i denna strategi av stor betydelse att verkligen kunna visa att 

slutsatsen inte skulle accepteras av talaren, annars faller internkritikens tyngd och relevans.  

I 1c är de tvärtom, ståndpunkten är uttalad men bygger på en outtalad princip. I sådana fall 

måste vi konstruera en tänkt princip. Det kräver tolkningsarbete, och man måste vara generös 

för att upprätthålla hederlighet i studien. Det handlar om att om försöka hitta självmotsägelse i 

ett konstruerat resonemang, vilket kräver ett långtgående tolkningsarbete (Tralau, 2012, ss. 46-

47). 

Studien kommer också att använda strategi 2, där de empiriska antaganden som analyser gör 

kritiseras, och för sakens skull acceptera principen som den bygger på. Detta är en strategi som 

kan bidra med viktig kritik, då mycket av den tidigare forskningen just har fokuserat på 

analysens empiriska giltighet från ett externt perspektiv. Studien kan därför följa tidigare 

forskningslinjer och samtidigt behålla sitt eget fokus och syfte.  

3.2 METODENS BEGRÄNSNINGAR 

Denna studie är idécentrerad, jag mer intresserad av Foucaults alternativa analys än om honom 

som tänkare och filosof, vilket kan leda till att viktiga aspekter av argumentation lämnas utanför 

studiens synfält. Det finns en risk att viktiga aspekter går förlorade med ett sådant metodval, 

därför har jag i avsnitt 2.2 redogjort för Foucaults ingång till ämnet för att undvika missförstånd. 

Jag har placerat honom i diskursen och i den tidigare forskningens sammanhang. Detta för att 

undvika misstolkningar. Metodvalet ger djupt i analysen men lämnar mindre utrymme för de 

breda slutsatserna då metoden har ett interkritiskt fokus. 

Foucaults analys ger ingen normativ ståndpunkt, i bemärkelsen att han uppmanar till något, det 

är snarare ett närmande till en historisk händelse. Analys metoden är utformad för användas på 

politiskt normativa argumentationer. Dock fokuserar studien på Foucaults interna rimlighet och 

logik, vilket skapar förutsättningar för metoden att bli lyckosam utan att Foucault inte framför 

någon normativ ståndpunkt. Om kritiken blir lyckad kan den bidra till diskursen och teorin om 

Foucaults analys om iranska revolutionen. 
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Kritik som metod är ett omdiskuterat ämne, Foucault hade en annan inställning till kritik än den 

som denna studie använder. Han skulle förmodligen inte acceptera utgångspunkterna för denna 

studien. Att pröva hållbarheten och rimligheten är dock ett effektivt och välbeprövat sätt att 

pröva idéer och argument på. Metodvalet är lämplig med tanke på syfte och frågeställning, även 

om Foucault själv skulle ha åsikter om metodvalet. 

4. MATERIAL 

I detta avsnitt presenterar jag materialet som studien använder. Materialets form och omfattning 

kommer diskuteras. Materialets begränsningar och på vilka sätt dessa hanteras i analysen 

diskuteras i slutet av avsnittet. 

4.1 ANALYSENHETER 

Studiens material är publicerat mellan september 1978 och maj 1979. Texterna finns, som 

tidigare nämnts, samlade i ett appendix i Afary och Andersons bok (Afary & Andersson, 2005). 

Tidsmässigt spänner texterna från tiden strax innan revolutionen och till islamiska republiken 

Irans grundande. De flesta av texterna är i form av reportage, intervjuer och brev. Huvuddelen   

av materialet är skrivet av Foucault för en italiensk dagstidning, Corriere della serra. Han 

besökte Iran två gånger, 16–24 september, 9–15 november,1978, de flesta av texterna är skrivna 

efter resorna. Efter maj 1979 fram till sin död 1984 skrev han inget mer om analysen av iranska 

revolutionen (Afary & Andersson, 2005, s. 181). 

Texterna översattes från franska till italienska av tidningen, och några översattes till persiska 

och spreds på universitet i Iran under revolutionen.  Foucaults originaltexter på franska gavs ut 

efter hans död, appendixen denna studie använder är den första samlade översättningen på 

engelska (Afary & Andersson, 2005, s. 181). 

För att öka reliabiliteten kommer jag presentera en lista över analysenheterna som studien 

använder. De diskuteras närmare när de förekommer i studien. 

Kod  

Foucault, 

2005a 

Dialog between Michel Foucault and Baqir Parham, september 1978 

Foucault, 

2005b 

The Army-, When the earth quakes, Corriere della sera, 28, september, 1978 

Foucault, The shah is hundred year behind his time, Corriere della sera, 1 oktober 1978 
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2005c 

Foucault, 

2005d 

Tehran: fight against the shah, Corrier della sera, 8 oktober, 1978 

Foucault, 

2005e 

What are the iranians dreaming about? le nouvel observateur,16–22 oktober, 1978 

Foucault, 

2005f 

A revolt with bare hands, Corriere della sera 5 november, 1978 

Foucault, 

2005g 

The challenge to the opposition, corriere della sera, 7 november, 1978 

Foucault, 

2005h 

The relevolt in iran spreads on casset tapes, corriere della sera, 19 november,1978 

Foucault, 

2005i 

The mythical leader of the iranian revolt, corrier della sera, 26 november, 1978 

Foucault, 

2005j 

A powder keg called islam, corriere della sera, 13 februari ,1979 

Foucault, 

2005k 

Iran: the spirit in a world without spirit, conversation between Claire Briére and 

Michel Foucault, Mars, 1979 

Foucault, 

2005l 

Is it useless to revolt, Le Monde, 11–12 maj, 1979 

 

4.2 BEGRÄNSNINGAR 

Denna studie använder sig av material som publicerades under 1978–79, framförallt i den 

italienska tidningen corriella della sera. Foucaults egna artiklar, debatter och svar till andra 

tänkare och debattörer som finns samlade i ett appendix till Afary och Andersons bok. Det är 

denna appendix som ligger till grund för studiens material. Det finns möjligt mer material att 

titta på, även om Afary och Andersons appendix används ofta som enda källa till Foucaults 

analys om iranska revolution. Inom ramen för denna studie finns det inte utrymme för en större 

materialinsamling eller att göra alternativa översättningar av materialet. Det kan också finnas 

andra forskare som uttalat sig om den alternativa analysen som jag inte tagit del av. Problemen 

med materialets omfattning eller utformning, som analysen inte tar hänsyn till, är svåra att lösa 

inom tidsramen för denna studie.  
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5. ANALYS 

Analysen består av två delar. Den första är beskrivande, där Foucaults analys beskrivs och 

preciseras. Den består av tre delar, bakgrund, analys och slutsats. I den första delen presenteras 

Foucaults inställning till revolutionen i relation till studiens teoretiska ramverk, i den andra 

preciseras hans inställning, och slutligen binds dessa två ihop i en slutsats där Foucaults 

inställning definieras och skapar förutsättning för studiens idékritik. Den idékritiska delen av 

analysen är studiens huvudsyfte. Där genomför jag internkritik av Foucaults analys med 

utgångspunkt i hans eget frihetsbegrepp.  

5.1 FOUCAULTS POSITION 

5.1.1 BAKGRUND 

Foucaults inställning till iranska revolutionen framkommer som sagt framförallt i de reportage 

han skrev, och i en del annat material, debattartiklar, och i debatter. Foucaults position tar 

avstamp i sin kritiska inställning till upplysningen, moderniteten och från dess teleologiska 

perspektiv. Upplysningen och moderniteten utgår från att generella och universella principer 

gäller för hela mänskligheten, där en linjär historieskrivning är i centrum.  

”[..]the very defintion of an intellectual comprises a person who necessarily is 

entangled with the politics and major decisions of his society.” (2005a, s. 185) 

Foucault menar att filosofer och intellektuella måste befinna sig där historia skriv för att kunna 

få kunskap och förståelse. Han ger exempel från andra revolutioner, från Kambodja och 

Vietnam, de menar han uppfattades som en legitim kamp mot imperialism för frihet av 

intellektuella i västvärlden, de revolutionära rörelsernas lyckades dock inte infria dessa 

förhoppningar. 

”In France and Europe in general, ever since the french revolution, the intelectual has 

played the role of a prophet, a foreteller of the future society” (2005a, s. 184) 

 Foucault visa att vi inte kan avgöra, utifrån vår nuvarande teoretiska tankekarta, varifrån ljuset, 

friheten, kan komma. Vi bör istället bedöma en revolutions värde på hur den levs, hur den 

förkroppsligas (2005a, s. 185).  Intellektuella och filosofer har sedan franska revolutionen haft 

rollen som berättare av den historiska utvecklingen. Foucault etablerar en kritik av västerlandets 

filosofi sedan upplysningen och en uppmaning till filosofer och intellektuella att befinna sig i 

nuet, på den plats där historia skrivs istället för att försöka förutspå historien. 
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Foucault pekar ut två händelser i den västerländska historien som skapat den västerländska 

förståelsen av politiska utveckling generellt och i synnerhet förståelsen av revolution. Två 

trauman som format den västerländska tankekartan: 16- och 1700-talets idémässiga utveckling 

som syftade till att omskapa samhället efter nya principer. Tankar som låg till grund för 

upplysningen, de franska och amerikanska revolutionerna under 1700-talet. En utveckling som 

ledde fram till det kapitalistiska och moderna samhälle som vi idag lever i. Ett samhälle som 

Foucault menar är det grymmaste, hårdaste och det mest själviska samhälle som världen hittills 

upplevt. Den andra erfarenheten är från marxismen och socialismen som tog upplysningens 

tankar om förnuft och rationalitet och införlivade dessa ideal i politiska, sociala och ekonomiska 

system. Vilka har haft stort inflytande på västerländska samhällen och har orsak stor skada för 

mänskligheten enligt Foucault (2005a, ss. 184-185). 

Foucault menade att iranska revolutionen är ett hopp för framtiden, ett svar på och läkning av 

de problem de västerländska samhällena genomlider i spåren av upplysningens ideal (2005a, s. 

186). Upplysningskritiken är central i Foucaults analys, denna kritik tar avstamp i religionens 

förändrade roll i samhället sedan upplysningen. 

” […]”religion is the opium of the people […] I heard some suporters of an islamic 

government say that this statement of Marx might be true for Christianity, but not for 

islam, especially shi´iite islam” (2005a, s. 186) 

Det kända citatet religion är opium för folket, är möjligen tillämpbar på kristendomen men inte 

på islam och speciellt inte på shiitisk islam. Foucault menar att islam kan spela en roll i politiken 

som kristendomen inte längre kan. En skillnad mellan islam och kristendom som spänner 

mellan vad makt och religion är i de olika religionerna (2005a, s. 186).  

”I have read several books on Islam and Shiitism, and I totally agree with them beacuse 

the role of Shii´tism in a political awakening, in maintaining conciusness […] (2005a, s. 

186) 

I Iran är den shiitiska inriktningen av islam i majoritet. Shiitisk islam följer koranens budskap, 

som är guds ord. Shiitisks islam skiljer sig på flera punkter från andra inriktningar inom islam.  

Namnet betyder Alis följare, vilket syftar på den ledare som shiiterna menar var den rättmätige 

ledaren efter profeten Muhammeds död. Detta ledde till en maktkamp mellan muslimer om vem 

som skulle leda församlingen. Den shiitiska inriktningen är i minoritet i jämförelse med den 

största inriktningen av islam, sunnitisk islam. Foucault menar att shiitisk islam på grund av dess 
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historia har en tradition av att stå emot orättfärdiga ledare, korruption och despotism (2005d, s. 

201). 

Den shiitiska inriktningen som är den vanligaste i Iran kallas tolv-shiitism, där tolv imamer, Ali 

var den första, har en central roll för ledarskapet genom historien sedan profetens död. Den 

tolfte imamen ska återvända och upprätta ett samhälle byggt på rättvisa. Väntan på den 

rättfärdig ledaren ställer krav på prästerskapet, ett av dessa krav är att förberedda samhället för 

att underlätta för den återvändande imamen, den rättfärdiga ledaren (2005e, s. 206). 

Foucaults kunskap om islam och shiitisk islam, som formade hans inställning, bygger till stor 

del på en inriktning inom islam, sufism, en inriktning som betonar mystiska inslag i religionen. 

Två franska islamforskares arbeten var särskilt viktiga för hans kunskaper om islam, Louis 

Massiginon och Henry Corbin. I synnerhet Massignons bok The passion of hallaj: mystic and 

martyr of islam lade grunden för den bilden av det sanningsökande och revolutionära och 

mystiska islam Foucault observera i Iran (Ghamari-Tabrizi, 2016, s. 56). 

5.1.2 IRANSKA REVOLUTIONEN 

16–24 september besöker Foucaults Iran för första gången, senare samma månad utkommer 

hans första artikel om revolutionen. En veckan innan han landade i Iran, den 8 september, hade 

stora demonstrationer vid Djaleh torget i Tehran slagits ner av regimen, en händelse som senare 

blev känd som  jomeh-sihya(svarta fredagen) (Ghamari-Tabrizi, 2016, s. 56). Den 16 جمعه سیاه 

september, samma dag som Foucault landar i Iran sker en kraftig jordbävning i östra Iran, i 

Tabas. Dessa två händelser, är utgångspunkt i hans första artikel (2005b). Genom dessa två 

händelser visar han vilken roll religionen spelar för den gryende revolutionen och det enade 

motståndet mot regimen.  

”However, mullahs rush in from the entier region; and young people in Tehran go 

discreetly from one friends house  to another, collecting founds before going to 

Tabas,”help your brothers but nothing through the government” is the call from 

Ayatholla Khomeini has just been issues from exil in Iraq” (2005a, s. 190) 

 I artikeln beskriver Foucault islam som enande kraft, som återuppbygger byar, och för stad och 

landsbygd samman. Och regimens splittrande kraft, som slår ner protester i staden och 

framställs som ovälkomna i det jordbävningsdrabbade området, och handlingsförlamade att 

kunna hjälpa offren (2005b, s. 190). 
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” the dead of Tabas will lie down next to the victimes of Djaleh squere and make 

demands of the latter” (2005b, s. 190) 

Han klargör den symboliska kraft islam spelar för landets politiska enande. Han berättar en 

historia från en jordbävningskatastrof några år tidigare. Där namngav invånarna sin by efter 

islam och använde en symboliskt grön flagga i staden. Staden flyttades på strategiskt avstånd 

från de statliga byggnader regimen återuppbyggt efter katastrofen. Religionen är en symbolisk, 

och en verklig kraft som gör skillnad i människors liv (2005b, s. 190). 

”[..]but there was an absence of fear and intensity of courage, or rather, the intensity 

that people were capable of when danger, though still not removed, had already been 

transcended” (2005k, s. 257) 

Foucault hade väntade sig att möta ett traumatiserat land, präglat av rädsla och sorg efter svarta 

fredagens demonstrationer och jordbävningskatastrofen i Tabas. Foucault såg ingen rädsla, bara 

intensivt mod under sitt besök. Rädslan för döden hade övergått i det tillstånd och uppvaknade 

som Foucault beskriver som en kollektiv vilja genom politisk andlighet. I Europa hade han hört 

om en sådan gemensam politisk kraft, det var i Iran han första gången upplevde den. Foucault 

hade ditintills endast betraktat den kollektiva vilja som ett teoretiskt verktyg för att beskriva 

kraften i en revolution, i Iran var den inte längre bara en teoretisk modell utan verklighet (2005k, 

s. 252). 

Politisk andlighet, är i Foucaults analys ett sätt att uppnå frihet. En kraft för att uppnå 

självförverkligande och subjektivitet. En kraft utan rädsla, inte för något i livet, och inte ens för 

döden (2005d, s. 200). Det är en plattform där frihet kan utövas.  

Detta tillstånd av frihet, som genom självförverkligande subjektivitet öppnar möjligheter, nya 

sätt att vara och tänka på. Detta ställs i analysen i kontrast till regimens politik som stänger 

möjligheter, och ger snäva utrymmen till hur man bör tänka, och vara på. Regeringens orättvisa 

jordreformer, den ekonomiska modernisering av industrin och den brutala polisorganisation ges 

som exempel på denna slutenhet, och fungerar som en motsats till den frihet som revolutionen 

skapar (2005d, s. 200). 

Det kritiska perspektiv till makt som definierar shiitisk islam enligt Foucaults analys, skapar en 

institution som kan försvara sig mot despotism. Detta upprätthålls med hjälp av den goda 

organisation som det shiitiska prästerskapet har i Iran. Prästerskapet som i Foucaults analys inte 
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definieras utifrån auktoritet utan av religiös övertygelse, folket är fri att följa den religiösa 

ledare man vill, utifrån den egna religiösa övertygelsen (2005d, s. 202). 

Shiitisk islam är en källa till frigörelse och frihet i analysen, även om den religiösa 

administrationen i landet är avgörande karaktär. I Tehran, småstäder och på landsbygden är 

prästerskapet den samlande kraften för motståndet mot den sittande regimen. Det är 

prästerskapet som folk vill lyssna till, det är de som formulerar slagorden. Foucault poängterar 

dock att prästerskapet inte är revolutionärt till sin natur: 

”The shiite clergy is not a revolutionary force” (2005d, s. 202) 

För att försvara ståndpunkten att prästerskapet inte är revolutionärt, beskriver Foucault det 

shiitiska prästerskapets historia i Iran. De beskrivs som mäktiga och rika, som en organisation 

som ofta stått på folket sida i konflikter med staten. Foucault menar att det shiitiska 

prästerskapet fungerar som en katalysator för folkets enade motstånd mot regimen (2005d, s. 

202). 

” ”modernization” wich is no longer desired, is the series of stining failurs” (2005c, s. 

196) 

Landets sociala problem, blev synliga i urbaniseringen som skedde i spåren av landets 

ekonomiska och kulturella modernisering. De stora sociala problemen lade grunden för den 

folkliga revolutionära rörelsen som föregick revolutionen (2005c, s. 196). I analysen gör 

Foucault en stilfigur av maktbalansen: 

” […] the despot faced with the man who stands up bare-handed and is acclaimed by 

the people” (2005e, s. 204)  

Foucault ger en tydlig bild i analysen, en despot med sin armé möter sin motståndare, som är 

obeväpnad och utsedd av folket. Kungen mot folket. I analysen diskuterar Foucault vad ett 

islamiskt styre i Iran skulle innebära. Han klargör att prästerskapet saknar hierarkier och menar 

att den består främst av självständiga andliga ledare med stora ekonomiska tillgångar som de 

tillskansat sig genom århundraden från gåvor och arv. Detta gör prästerskapet självständiga från 

staten men beroende av dem som följer de, eftersom folk är fria att följa vilken religiös ledare 

man önskar (2005e, s. 205). 
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”One thing must be clear, by ”islamic government” nobody in Iran means a political 

regim in wich the clerics would have the role of supervision or control” (2005e, s. 

206) 

Foucault menar i analysen att ingen i Iran menar ett politiskt styre när krav på en islamisk stat 

förs fram. Det som menas med islamiskt styre är enligt Foucault: 

1. Något som relaterar till en uråldrig samhällsordning av rättvisa och frihet, och något 

futuristiskt. Som präglas av misstro mot formalism och islam som kreativ kraft (2005e, s. 

206). 

2. Att upprättandet ett sådant styre skulle kräva ett långtgående arbete för teologer och civila 

att tolka hur koranens texter skulle kunna tillämpas i ett modernt samhälle, där koranen inte 

ger precisa svar på frågor om hur ett samhälle ska organiseras. Ett sådant samhälle måste 

se till att var och en kan åtnjuta frukterna av sitt arbete, och friheter skyddas så ingen kan 

utsättas för skada av samhällsordningen, särskilt för minoriteter och andra svaga grupper 

(2005e, s. 206). 

Detta ideal har liknande grundprinciper med andra fri och rättvisekoncept, demokratins grunder 

exempelvis enligt Foucault. Dock har demokratiprojektet i västvärlden resulterat en rad 

problem för människan. Genom den iranska revolutionen kan en alternativ struktur skapas som 

kan upprätthålla idealen om frihet och rättvisa, ideal som västerländska samhällen misslyckats 

att upprätthålla (2005e, s. 206). 

 Foucault vänder sig mot idén om att ett islamiskt styre skulle vara ett ideal eller utopi.  Han 

attraheras snarare av islamiska styret som en politisk vilja, och att det öppnar en andlig 

dimension till den politiska sfären (2005e, s. 208). Foucault medger att definition ovan väcker 

vissa frågor. Hans kritik av en islamisk stat kan sammanfattas i två delar: 

1. Är den tillräckligt kraftfull för att undvika en mellanväg, som accepteras av Shahen och av 

de utländska intressena i landet, som kommer fortsätta försöka att införa ett parlamentariskt 

styre utifrån en västerländsk modell (2005e, s. 208). 

2. Är denna politiska vilja tillräckligt förankrad i landet för att kunna bli en permanent politisk 

aktör i landet (2005e, s. 208). 

Dessa funderingar leder till de grundläggande frågorna som Foucault ställer till den iranska 

revolutionen, den första utgår från en konflikt i den iranska historien. Där de antika 

iranska(persiska) statsbildningarna hade ett stort inflytande på islams organisatoriska 
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utveckling, samma religion som nu ger revolutionen dess kraft. Bör vi därför tolka revolutionen 

som en försoning eller motsägelse till historien? Den andra fråga som väcks är om iranska 

revolutionens politiska andlighet för alltid kommer misstolkas av västvärlden. Foucault menar 

att väst inte kan tolka denna politiska viljas potential och uppskatta dess möjligheter, orsaken 

till detta är upplysningens ideologi och kristendomens hegemoniska tankemönster (2005e, s. 

209). 

 Foucault menar att revolutionen i Iran var något särskilt, nytt och unikt. Revolutionen saknar 

det vi förväntar oss av en revolution. Den iranska revolutionen, saknade militärstyrka, den 

saknade förtrupper och politiska partier, men den hade ett budskap, en enad kraft. Foucault 

pekar ut tre anledningar till att han kan säga att den är unik och rör sig utanför konceptet av 

revolutioner (2005f, s. 2011):  

1. Den iranska revolutionen utmanade obeväpnade en av världens största militära 

organisation, med en polis och underrättelsetjänst som tillhörde en av de skickligaste i 

världen. 

2.  För det andra, den kompakta samanhållningen i den revolutionära rörelsen, inga splittringar 

eller förgreningar. Detta resulterade i ett enat och kompakt motstånd, som kunde förena 

studenter från storstäder, politiska aktivister och bybor. 

3. För det tredje, att rörelsen saknar långsiktiga mål, utan att det försvagar rörelsens kraft eller 

handlingsförmåga (2005f, s. 2011). 

Två dagar efter revolutionens genombrott, den 13 februari,1979, skriver Foucaults om 

religionens kommande roll i Iran: 

”religion´s role was to open the curtain; the mullahs will no disappear, taking off in a 

great flight of black and white robes. The decore is changing” (2005j, s. 239) 

Religionens plats menar han var att bana väg för revolutionen. Nu skulle den stora förändringen 

ske, revolutionen kommer att fullbordas. Vidare skriver han att denna icke blodiga folkliga 

revolution, saknar motstycke i 1900-talets revolutionära historia, den vägrar att passa in i 

diskursen om revolutioner. Den erbjuder istället en potential för religionens roll för den 

politiska utvecklingen i MENA regionen. 

” […] how strong would Khomenini´s ”religous” movment become, if it put forward 

the liberation of palestine as its objective? The jordan river no loger flows very far from 

Iran” (2005j, s. 241) 
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 Revolutionen spränger gränser för hur revolutioner kan spridas till andra länder i regionen 

enligt Foucault. Religionen kan vara en enande kraft och dörröppnare till nya möjligheter, alla 

muslimska länder har nu en potential att genomgå en liknande revolution (2005j, s. 240). 

I den sista artikel om revolutionen ställer Foucault frågan varför man gör revolution. Där 

diskuterar han vad som gör att en människa, en grupp eller ett folk plötsligt får nog och ställer 

sig upp och gör revolt. Varför välja motståndets väg, med risk för sitt eget liv, eller att 

utkomsten inte blir vad man önskar, han skriver att: 

”[..]there is possibility of this moment where life cannot be exchanged, where power 

becomes powerless, and where, in front of the gallows and the machine guns, men rise 

up” (2005l, s. 264) 

Det finns en plats, menar Foucault, ett tillfälle där makten blir oanvändbar och människor med 

risk för livet gör motstånd, där finns platsen och möjligheten till frihet. Foucault menar att 

diskursen om revolutioner före iranska revolutioner gav upproren en mening och kontext, ett 

syfte och legitimitet. De ingår i en kontrollerade och rationell historisk förståelse.  Den iranska 

revolutionen sprängde gränser för vad en revolution kan vara. Den iranska revolutionära 

rörelsen befann sig på gränsen mellan himmel och jord, mellan fantasi och verklighet, religion 

och politik på samma gång (2005l, s. 266). 

”No one has the right to say, ”revolt for me, the final liberation of each man hangs on 

it.”but I dont agree with those who say ”it is useless revolt, it will always be the same” 

(Foucault, 2005l, s. 266) 

  Foucault menar att vi bör göra motstånd, och han etablerar några principer om de moraliska 

aspekterna kring motstånd och revolution: 

1. Det är genom motstånd människan kan göra sig till subjekt. 

2. Ingen behöver vara solidarisk med andra motståndare. 

3. Men ingen har rätt att tysta någon annans motstånd. 

4. Makt som utövas är per definition potentiellt farlig (2005l, s. 266). 

Dessa principer kommer kallas principerna för motstånd i studien. Dessa principer menar jag 

stämmer väl överens med Foucaults frihetsetik. Jag argumenterar för att dessa bör tolkas som 

en lägre princip till Foucaults frihetsetik. Foucault avslutar med att säga att hans etik är 

antistrategisk (2005l, s. 267). 
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”one needs to watch, a bit underneath history, for what breaks and agitates it, and keep 

watching, a bit behind politics, over what must unconditionally limits it” (2005l, s. 267) 

 Foucault betonar att vi bör vara observanta när historia skrivs för händelsers säregenhet. Det 

menar han är lättare sagt än gjort likväl bör vi välja den vägen. För att göra det måste vi se 

bortom historien och vad som begränsar vår förståelse av den. Först då kan vi förstå vad som 

sker i nuet. 

5.1.3 SAMMANFATTNING 

 Foucault position är beständig genom materialet, dock ger han ingen normativ ståndpunkt. I 

betydelsen att han säger hur något bör vara, eller inte bör vara, hans position är observerande. 

Han ger i analysen tre slutsatser till revolutionens särprägel:  

1. En absolut kollektiv vilja genom politiska andligheten,  

2. den var obeväpnad,  

3. och den saknade långsiktiga och gemensamma mål, och därför kunde förenade olika typer 

av grupper i landet (2005f, s. 212).  

Dessa element skapar revolutionens särprägel och väckte hans intresse.  

 

Två utgångspunkter löper som en röd tråd genom i Foucaults analys:  

1.  Hur historia utvecklas och vilken roll den iranska historien spelar i revolutionen. Foucault 

förkastar en teleologisk historieskrivningen, där processens värde bestäms av utfallet, en 

linjär historieutveckling, exempelvis utvecklingsteorier. I hans analys spelar den iranska 

historien en symbolisk och mystisk roll för hur människor ser på sig själva, sina möjligheter 

och sin revolution. 

2. Den andra utgångspunkten är religionens betydelse. En politisk vilja som han kallar politisk 

andlighet, vilket är ett begrepp som är svår definierat. Politisk andlighet innefattar religion 

inte som en dogm, utan som ramverk, en plattform för politisk uppvaknande, religionen ger 

revolutionen ett språk och en grammatik. Religionens roll i Foucaults analys är central, men 

är inte kärnan i revolutionen, lika lite som grammatik är kärnan i vad vi vill säga när vi 

människor pratar.  

I Foucaults sista artikel skriven i maj 1979 (2005l), försvara han sin entusiasm till revolutionen 

och tar samtidigt avstånd till islamiska republiken Iran. Där återkommer hans antiteleologiska 

historiesyn, han menar att revolutionen inte ska bedömas utifrån resultatet, istället ska den 

bedömas efter hur den genomfördes, genomlevdes.   
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Med denna slutsats flyttar Foucault fokuset i analysen från utkomsten av revolutionen tillbaka 

till revolutionens centrum. Han ville vara där historia skrivs, i nuet, han menar att det är 

filosofers uppgift att vara engagerad där politik görs, inte bara i teoretiska modeller (2005a, s. 

189).  Foucault rättfärdigar analysen inte i relation till utkomsten av revolutionen, utan i det han 

observerade i revolutionen, hur den upplevdes. Detta blir också fokus för nästa steg i analysen, 

där jag fokuserar på det som jag lyft fram i idéanalysen, hans resonemang om revolutionen. Är 

hans analys koherent med utgångspunkt i hans eget resonemang om frihet, detta kommer nästa 

avsnitt handla om. 

5.2 INTERNKRITIK 

Att visa på logisk oförenlighet mellan principer och en slutats är ett effektivt sätt bedriva 

internkritik (Tralau, 2012, s. 38). Denna strategi är studiens huvudsyfte, därför är det lämpligt 

att jag inleder med denna strategi. Den kan delas in i tre underkategorier som beskrivits närmare 

i avsnitt 2. Som jag diskuterade i metodavsnittet finns det två typer av principer, där den lägre 

principen kan härleds ur högre principen. Jag argumenterar för att principerna för motstånd kan 

härleddas ur Foucaults etik om frihet. Analysen kommer först att bedriva internkritik mellan 

principerna för motstånd, som härleds ur Foucaults frihetsetik och hans slutsats. Analysen ska 

belysa de oförenligheter som finnas mellan principerna och slutsatserna. Sedan kommer jag att 

använda strategi 2, för att bedriva kritik mellan principer och empiriska premisser.  

5.2.1 PRINCIPERNA FÖR MOTSTÅND OCH KOLLEKTIV VILJA GENOM POLITISKA ANDLIGHET  

Politisk andlighet är det som ligger till grund för den absoluta kollektiva viljan som är 

fundamentalt för Foucaults analys. Därför inleder jag med att kritiskt granska hans politiska 

andlighet och hans principer för motstånd och frihet. 

 I Foucaults artikel what are the iranians dreaming of (2005e)beskriver han de svar han fått på 

frågan vad vill ni? Foucault menar att ingen svarade revolution men några svarade en islamisk 

stat (2005e, s. 205). I förra avsnittet beskrev jag hur Foucault förstod begreppet islamisk stat, 

hans definition stämmer överens med hans syn på frihet. Den sätter fokuset på det kreativa 

stadium och konstanta skapandet som är centralt i hans frihetsetik. Foucaults egen definition av 

en islamisk stat är en sådan plattform, en plats för frihet av fritt skapande subjekt. Den 

revolutionära rörelsen saknar ledare menar han men definierar Imam Khomeini som en mytisk 

förgrundsgestalt för rörelsen. Khomeini är Irans kollektiva viljas brännlåga. Imam Khomeini 

säger nej till Shahen, nej till regimen och dock är han ingen politiker (2005i, s. 222). 
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”the religious movment, wich has finaly absorde the entire political opposition, could 

well break up apparent unity of the army by forming an alliance with one of its factions” 

(2005g, s. 215) 

Den här slutenheten, den absoluta kollektiva viljan är återkommande i Foucaults analys. I A 

revolt with bare hands (2005f) definierar han det som en av revolutionens styrkor, den 

kollektiva viljan som kanaliseras genom islam är kraften och kärnan i revolutionen. 

”this is why these strikes can so easily support each other. The teachers of Abadan and 

the oil workers declerd complete solidarity with one other” (2005h, s. 218) 

 Motståndet mot den sittande regimen utrycks genom landsomfattande strejker, och en stark 

ovilja till kompromisser med varken regimen eller oppositionen. Detta är ett sätt att bevara 

revolutionens identitet, att inte äventyra dess form eller utsätta den för risken att kompromissas 

bort (2005f, s. 211). Denna slutenheten, men också den starka och gemensamma övertygelsen 

är av central betydelse i det som Foucault definierar som politisk andlighet. 

I artikeln A powder keg called islam (2005j)skriven två dagar efter revolutionen, 13 

februari,1979. Undviker Foucault svårigheterna med vad denna slutenheten och kompaktheten 

kan innebära för revolutionen. I artikeln återkommer istället Foucault till religionen som 

kraftkälla och plattform. Den kraft som gav revolutionen ett kompromisslöst ramverk. Kungen, 

polisen, regimen, livet, resten av världen inget tilläts kompromisser. Religionen blir ett 

kraftfullt ramverk för denna slutenhet.  

Denna slutenhet, ovilja till att förhandla om något, och därför inte kunna ha några politiska mål 

(att förhandla om) är en motsättning till Foucaults frihetsprinciper. I analysen är denna 

slutenhet, och absoluta kollektiva vilja, en styrka. Den politiska andligheten gör revolutionen 

säregen och unik menar Foucault, men jag argumenterar för att den är oförenlig med hans 

principer om frihets etik. 

 En viktig aspekt i Foucaults alternativa analys handlar om att öppna upp, för nya möjligheter 

av den historiska utvecklingen, religionens roll i politiken och sätt att leva liv på. Den politiska 

andlighet som Foucault observerar i revolutionen har svårigheter att härledas från hans 

principer om motstånd och de högre principerna om frihet. Principerna om motstånd säger att:  

1. Det är genom motstånd människan kan göra sig till subjekt. 

2. Ingen behöver vara solidarisk med andra motståndare, 

3. ingen har rätt att tysta någon annans motstånd 
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4. Makt som utövas är per definition potentiellt farlig (2005l, s. 266).  

Om vi accepterar Foucaults alternativa tolkning, som betonar öppenhet för nya sätt att tänka 

och vara på. Ett nytt sätt att se på frigörelse och frihet, uppstår problem när dessa ska förenas 

med denna slutna konstruktion som politiska andlighet och den kompakta politiska vilja som 

Foucaults analys presenterar. Foucault skulle kunna argumentera för att det är två principer, 

och då behöver de inte vara förenliga eller kunna härledas från varandra (Tralau, 2012, s. 54). 

Dock kvarstår ett problem att två slutsatser är möjliga ur utgångspunkterna. Jag argumenterar 

även för att det finns en obestämdhet mellan hur hans principer om motstånd ska vägas mot 

hans politiska andlighet. Om de inte härleds ur varandra utan ska tolkas som två principer.  

5.2.2 HISTORISK UTVECKLING OCH ISLAMISK STAT SOM EMPIRISK PREMISS  

 Foucaults premiss för vad en islamisk stat kan vara kan ifrågasättas på en mängd olika sätt, i 

denna studie fokuserar jag på Foucaults analys interna oklarheter. I denna del kommer jag att 

acceptera analysens principer men ifrågasätta de empiriska föreställningarna den använder sig 

av (Tralau, 2012, ss. 48-49). 

I avsnitt 5.1.2 preciserar jag Foucaults principer om vad en islamisk stat kan vara och beskriver 

Foucaults idé om att prästerskapet inte är politisk eller revolutionära (2005e, s. 206) Foucaults 

principer för vad en islamisk stat är: 

1. Ett ideal, ett utopiskt samhälle. Något som relaterar till något uråldrig samhällsordning av 

rättvisa och frihet, och något futuristiskt. Som präglas av misstro mot formalism och islam 

som kreativ kraft (2005e, s. 206). 

2. Att upprättandet av ett sådant styre skulle kräva ett långtgående arbete för teologer och 

civila att tolka hur koranens texter skulle kunna tillämpas på ett samhälle, där koranen inte 

ger precisa svar på frågor om hur ett samhälle ska organiseras. Ett sådant samhälle måste 

se till att var och en kan åtnjuta frukterna av sitt arbete, och friheter skyddas så ingen kan 

utsättas för skada av en sådan samhällsordning, särskilt för minoriteter och andra svaga 

grupper (2005e, s. 206). 

I artikeln What are the iranians dreaming of (2005e) beskriver han sitt möte med en religiös 

auktoritet. Personen som Foucault talar med säger att ett samhälle grundat på religiösa och 

religiösa urkunder kommer ta lång tid att bygga och innefatta grundläggande mänskliga 

rättigheter. Likväl ska samhället byggas på religiösa urkunder och tolkningar av dessa.  
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Religiösa urkunder kan tolkas på en mängd sätt, och är källa för många splittringar inom 

samhällen och religioner. Foucault förbiser denna komplicerade process för hur en islamisk stat 

ska uppstå (2005e, s. 296). I hans artikel förekommer en uppenbar otydlighet mellan Foucault 

och den rättslärde.  

Foucaults principer om vad en islamisk stat är motsägs i artikeln. Även om vi inte kan veta 

något om framtiden och hur den utvecklas, ser vi att redan i hans artikel uppstått två motstridiga 

tolkningar om vad en islamisk stat är och kan vara. Foucault motsätter sig en teleologisk 

historieskrivning, dock vi behöver inte ens gå till hur historiens utveckling för att visa på flera 

möjliga tolkningar till vad en islamisk stat är och kan vara. 

De empiriska premisserna om vad en islamisk republik kan vara är motstridiga, det finns i 

Foucaults analys ett flertal möjliga empiriska premisser. Där finns möjlighet till en islamisk stat 

som är förenlig med Foucaults syn på frihet men också flera andra tolkningar. Foucaults 

principer om vad en islamisk är blir otydlig då det inte framgår vad han egentligen stödjer i 

analysen, då flera motstridiga premisser framkommer. 

 Foucault skulle kunna argumentera för att hans analys handlar om att öppna upp för alternativ, 

nya vägar som är bortom vår tankekarta. Det finns möjlighet till att Foucault stödjer en idé som 

han själv inte skulle acceptera utifrån hans egna tankar om frihet.  

Det råder en otydlighet mellan Foucaults principer för en islamisk stat och de empiriska 

premisserna. En islamisk stat skulle kunna vara giltig utifrån hans frihets etik, också det 

motsatta. Det går inte att bedöma utifrån principerna och de empiriska premisserna han ger i 

analysen. 

6. SLUTSATSER 

 Studiens syfte var att granska Foucaults alternativa analys av iranska revolutionen för att sedan 

genomföra internkritik utifrån hans egna frihetsbegrepp. I min analys har jag lyft fram 

framförallt två oförenligheter mellan Foucaults analys av iranska revolutionen och hans 

frihetsetos: 

1. den politiska andlighetens slutenhet är inte koherent med hans syn på frihet, de viktigaste 

motsättningarna är maktens centrering, makt som enligt Foucaults egna principer alltid är 

potentiellt farlig, och den brist på individens möjlighet till frihet i en sluten och samlad 

kraft. 
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2. principerna som Foucault anger för en islamisk stats motsägs i hans egen artikel av 

islamiska rättslärda, vilket leder till osäkerhet kring vad Foucaults analys vill stödja. Detta 

leder också till en vaghet i slutsatsen om Foucaults analys kan vara samstämmigt med hans 

frihetsetos eller inte. 

Den första delen av analysens resultat handlar om en inneboende konflikt mellan öppenhet och 

slutenhet. Öppenhet för möjligheter, för tankar, nya sätt att vara på. Det är ett tydligt element i 

Foucaults frihetsetos. Slutenheten i den stängda konstruktion som politisk andlighet och den 

absoluta kollektiva viljan är i analysen. 

Den andra delen av min kritik handlar om otydligheten om vad en islamisk stat kan innebära, 

där olika empiriska premisser förekommer. En oklarhet mellan Foucaults egna idéer och 

idéerna som rättslärda muslimer i materialet framkommer med. Detta gör att empiriska 

premisser motsäger varandra. Det skapar svårigheter för oss att kunna ta ställning till vilka 

problem analysen säger sig stödja. Det leder till en möjlig oförenlighet mellan Foucaults analys 

och slutsatser. Resonemanget kan därför påstås sakna förenlighet med hans frihetsetik. 

Min diskussion pekar på en rad problem som analysen får när den granskas med hjälp av hans 

frihetsetos. Direkta interna motsättningar men också otydlighet för vad som Foucault avser 

stödja, då flera tolkningar av analysen är möjliga. Kärnan i min kritik är relationen mellan det 

slutna och öppna. Det slutna som på flera sätt förekommer Foucaults analys, både i hans 

resonemang om en islamisk stat och hans observation om kollektiv vilja och politisk andlighet 

och öppenheten som är den centrala i hans egen frihetsetik. 

Studien har belyst Foucaults alternativa analys av iranska revolutionen och prövat den mot hans 

egen syn på frihet. Den visar att analysen kan leda till en rad konsekvenser som inte är förenlig 

med Foucaults egen frihetsetik.  

En slutsats är att analysen möter svårigheter utifrån Foucaults frihetsbegreppet, men att dagens 

diskurs om revolutioner också begränsar frigörelse och frihet.  Foucaults analys kan därför 

fungera som en utmanare till diskursen om revolutioner, med vissa implikationer som studien 

belyst.  

Förslag till vidare forskning i är att analysera Foucaults alternativa analys i ett större perspektiv, 

som tar avstamp i hans egen idékritik för att kunna knyta analysen till en större diskussion om 

hans filosofi. Att studera Foucaults analys ur ett postkolonialt perspektiv och binda samman 
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om hans tankar om tunisiska studentupproren, och andra icke europeiska händelser skulle 

bidrag till en större förståelse av den alternativa analysen. 
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