Seminarium 5
Kompensation

Sett från det nutida samhällets perspektiv, är många av Focaults ideér självklara, samtidigt som vissa fortfarande är verklighetsfrånvända. Att makt och kunskap är tätt sammanlänkade är något som illustreras mer och mer med nya mediers (och nya former av gamla medier) utspridning. Så vitt jag vet, kan Focault mycket väl varit mannen som myntade många av tjugonde århundradets hacker-slogans.
	Vetandet, enligt Focault, används för att styra makten. Det vetande Focault talar om är ett medvetande som nästan skulle kunna kallas övervakning, då Focault anser att makt kräver genomträngande och integritetshotande kunskap. Han såg inte ny utveckling som ett resultat av en ökad medvetenhet, utan av utökad makt och större översikt. På så vis tillskrev han mycket av det som andra sociologer kopplar samman med samhällsstrukturer, och olika individuella anledningar till handlande, till ökandet av makt. 
	Hur makt och vetande hänger ihop blir tydligt då vi studerar samhällsstrukturer orgtanisationsnivå, som stora företag och politiska grupper. En stor del av dessa gruppers resurser går åt till studier av individer och kartläggningar av deras beteende. Sedan industrisamhällets födelse, har denna trend ökat, och med dagens livsstilsindustrier finns det många exempel på hur ökad översikt och övervakande stärker ekonomisk makt.
	Focaults viktigaste begrepp, diskursen, knyter samman hans andra teorier. Makten sprider sig via olika diskurser, och tar sitt starkaste uttryck där. Diskurserna uttrycker makt i sina hierarkier, och illustrerar också ofta hur vetandet stärker den makten. En diskurs är ett komplex av ideas och språk som ofta stöds av instutioner. Politik är en typiskt diskurs, då den både har egna språk, egna regler, egna ideér och en egen rationalitet, och stöds av ett flertal instutioner, som landsting, riksdagen, kommunfullmäktige och flera statliga verk. Sexualitet är en annan, som kompenserar för bristen på instutioner med en enorm mängd egna regler, väldigt specifika språk och principer som skiljer sig från samhällets vanliga.
	Makten löper som en röd tråd genom diskurserna, och inom politik är den ett centralt begrepp, något som driver politiken i sig. Inom sexualitet har makten också många funktioner, och tar sig uttryck både subtilt och öppet. Med andra exempel på diskurser, som kriminalitet och vetenskap, blir det ännu tydligare hur makten och vetandet styr diskurserna, men ör beroende av dem för sin egen existens.
	Självklart är alla diskurser produktioner av samhället, och delar drag med det, men då samhället är ett uttryck för makt, är diskursernas mötespunkt makten själv, och det vetande som håller samman den.
