


Maktbegreppets bruk 

Analysen av fängelsestraffet i Övervakning och straff 

Johannes Fredriksson 

Michel Foucaults maktbegrepp är numera en fullt accepterad referenspunkt 

i diskussioner kring allt från tidigmodern sockenpolitik till 1900-talets bo

stadspolitik och 2000-talets förskolepedagogik. Foucault betoning av mak

tens produktiva och relationella karaktär är jämförelsevis välkända teoretiska 

positioner, och "disciplin", "biopolitik" och "styrningsmentalitet" är be

grepp som är tämligen vanligt förekommande. 

Hur Foucault använder sig av maktbegreppet för att analysera och för

klara maktutövning är däremot en fråga som inte givits samma uppmärk

samhet i den historie- och samhällsvetenskapliga forskningen. I stället har 

det hävdats, bland annat i Johan Asplunds spår, att det enda möjliga för

hållningssättet till Foucault är omdiktningens eller den fria kommentarens. 

Någon egentlig metod skulle därmed inte gå att finna hos den radikale och 

ombytlige Foucault.1 

1 Johan Asplund, Det sociala livets elementära former (Göteborg 1987), s. 76. Se även 
t.ex. Mats Beronius, Den disciplinära maktens organisering. Om makt och arbetsorganisa
tion (Lund 1986), s. 21 f; Claes Ekenstam, Kroppens idéhistoria. Disciplinering och karak-
tärsdaning i Sverige 1700—1950 (Hedemora 1993), s. 291 f; Roddy Nilsson, En välbyggd 
maskin, en mardröm för själen. Det svenska fängelsesystemet under 1800-talet (Lund 1999), 
s. 32. T rots att maktbegreppets bruk givits mindre uppmärksamhet i konkreta veten
skapliga studier, har olika aspekter av Foucaults maktanalys behandlats mer eller 
mindre ingående i en rad teoretiska volymer. Se Hubert L. Dreyfus & Paul Rabinow, 
Michel Foucault. Beyond structuralism and hermeneutics (Chicago 1983); Mats Beronius, 
Genealogi och sociologi. Nietzsche, Foucault och den sociala analysen (Stockholm 1991); 
Magnus Hörnqvist, Foucaults maktanalys (Stockholm 1996) och framförallt Paul 
Veyne, "Foucault revolutionizes history", i Arnold I. Davidson (red.), Foucault and his 
interlocutors (London 1997); Gavin Kendall & Gary Wickham, Using Foucault's meth-
ods (London 1999). 
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Avsikten med den här texten är att försöka ge en bild av hur Foucault 

analyserar maktutövning i ett av hans mest uppmärksammade verk, Över

vakning och straff. Detta kommer att ske på följande sätt. Först ger jag en 

kort sammanfattning av det aktuella verket. Därefter går jag närmare in på 

utgångspunkterna för maktanalysen, dess förklaringsmodell och slutligen 

det omdiskuterade begreppet "disciplin". 

Det bör kanske betonas att syftet med denna text inte är kritikerns. Sna

rare är min avsikt både exegetens (att med maktanalysen som utsiktspunkt 

erhålla en tydligare bild av Övervakning och straff och dess utgångspunkter) 

och historikerns (att erhålla redskap för att förstå och förklara det för

gångna). Det som artikeln handlar om är således ytterst nyttan av Foucaults 

maktbegrepp, och hur man kan använda sig av detta begrepp i konkreta 

vetenskapliga undersökningar. 

Övervakning och straff 

Bland alla dessa förändringar ämnar jag här bara uppehålla mig vid en: av
skaffandet av de kvalfulla straffen.2 

Det övergripande syftet med Övervakning och straff. Fängelsets födelse är, 

vilket titeln antyder, att förklara rättsväsendets humanisering och fängelse

straffets uppkomst. Föremålet för Foucaults studie blir därmed den föränd

ring som består i att de kvalfulla straffen (offentlig avrättning, "kedjan", 

tortyr- och skamstraff) ersätts av straffarbete och fängelser. I stället för att 

under spektakulära former knipas med glödande tänger, brännas av svavel

eld och slitas sönder, placerades fångarna i stillhet och under den strängaste 

ordning i fängsligt förvar. I stället för att förflytta fångarna genom att förse 

dem med plågsamma halsjärn och under förödmjukande former låta dem 

vandra i en kedja genom landet, placerade man dem i en täckt kärra jämfö

relsevis bekvämt fastkilade i var sin cell.3 

Vid sidan om syftet att förklara fängelsets födelse har Foucault även en 

annan avsikt med sin studie. Detta syfte, som ges mindre utrymme i Över

vakning och straff, är att förklara framväxten av vetenskaperna om männi-

2 Michel Foucault, Övervakning och straff. Fängelsets födelse (Lund 1987), s. 14. 
3 Ibid, s. 299 ff, 306. 
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skan (det vill säga de vetenskaper som använder sig av prefixet "psyk-"). 

Foucault uttrycker detta genom att säga att han vill "göra maktens teknologi 

till den princip som bestämmer såväl straffväsendets humanisering som 

kunskapen om människan".4 Det Foucault med andra ord gör, är att han 

visar på hur disciplinära tekniker för maktutövning inte bara utgör en för

klaring till fängelsestraffet, utan även bör ses som en avgörande betingelse 

för människovetenskapernas framväxt. Mer exakt består denna avgörande 

betingelse i den kontroll som disciplinära institutioner, tack vare olika for

mer av övervakning, journaler och register, utövar över de individer som 

samlas i dessa institutioner. En kontroll som likt teleskopet eller mikrosko

pet inom naturvetenskaperna, förser människovetenskaperna med material 

och problem att grunda en vetenskap kring.5 

Disciplinen 

För att kunna förstå och förklara fängelsestraffets utbredning iakttar Foucault 

en rad försiktighetsåtgärder. Han vill inte stanna vid en studie av juridiken 

och förändringar i själva brottmålsprocessen, eftersom han då är rädd att 

förklaringen skulle bli en allmän humanisering eller mildring av sederna och 

straffet. Han vill inte heller som Emilé Durkheim, förstå inom ramen för 

samhället.6 Detta skulle enligt Foucault leda honom till att se fängelsets fö

delse som resultatet av en abstrakt individualiseringsprocess.7 I stället vill han 

placera bestraffningsmetodernas förändring i en mera allmän förändring 

rörande metoder för maktutövning. Detta för att på så sätt kunna förklara de 

milda straffen som ett led i utbredandet av en ny maktteknik: disciplinen.8 

4 Ibid, s. 33. 
5 Foucault (1987), s. 223 f; Nikolas Rose, "Psykologens blick", i Kenneth Hultqvist 
and Kenneth Petersson (red.), Foucault. Namnet på en modern vetenskaplig och filoso
fisk problematik (Stockholm 1995), s. 175 ff. Denna vetenskapshistoriska förklaring, 
som tycks följa de anvisningar som lämnas i Vetandets arkeologi, går jag dock inte 
närmare in på här. Se i stället Michel Foucault, Vetandets arkeologi (Lund 2002a), s. 
57-67. Att kunskap inte bara är en följd av maktutövning, utan även en förutsätt
ning för densamma uppmärksammas av Robert Andersson och Thom Axelsson i 
denna antologi. 
6 Durkheim diskuterar brott och straff i bland annat Emilé Durkheim, The division 
oflabour in society (New York 1964). 
7 Foucault (1987), s. 32. 
8 Foucault (1987), s. 32 f. Jfr Beronius (1991), 102 ff. 
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Det Foucault hävdar är att förändringen kroppsstraff - fängelsestraff 

grundar sig i två aspekter av det samhälle där förändringen inträffade. Den 

första av dessa är friheten: "Hur skulle fängelset kunna vara annat än straffet 

framför andra straff i ett samhälle där friheten är någonting som tillkommer 

alla och envar i lika mått och som alla är fästa vid med samma 'universella 

och konstanta känsla'".9 Berövandet av friheten betraktades enligt Foucault 

som mycket jämlikare än andra straff, exempelvis böter, eftersom frihet har 

samma värde för alla. Frihetsberövandet har också, hävdar Foucault, en 

annan fördel gentemot andra straff. Det har en tidsdimension, vilket gör det 

möjligt att exakt fastställa bestraffningen kvantitet.10 

Den andra aspekten av vårt samhälle som fängelsestraffet vilar på, är den 

ovan nämnda disciplinen. Enligt Foucault karaktäriseras nämligen samhällets 

institutioner (armén, sjukhus, läroverk, fabriker) av en disciplinär maktutöv

ning. Förklaringen till att fängelset kunde accepteras så snabbt var enligt Fou

cault att fängelset med sin disciplinära utformning liknar andra institutioner i 

samhället och att det därför enkelt blev en självklar del av samhället.11 

Discipl inens  u tbredning 

Tidsmässigt identifierar Foucault 1600- och 1700-talen som den period då 

en omfattande spridning av disciplinen ägde rum. Enligt Foucault kan man 

mycket tidigt se disciplinen i läroverken och något senare i elementarsko

lorna. Disciplinen omfattade sedan i allt högre grad sjukhusen och föränd

rade också den militära organisationen i grunden inom ett tiotal år. Dessa 
förändringar skedde i vissa fall under en kortare tid. Spridningen av disci

plinära tekniker mellan krigsmakten och skolorna är, enligt Foucault, exem

pel på detta. Ibland tog förändringen betydligt längre tid på sig. Som exem

pel nämner Foucault militariseringen av verkstäderna.12 Det som skedde 

beskriver Foucault som en generalisering av disciplinen. 

Denna nya politiska anatomi [disciplinen] har inte helt plötsligt "uppfun
nits", man bör inte betrakta den som en upptäckt utan snarare som resulta-

9 Foucault (1987), s. 270 f. 
10 Eftersom Foucault inte diskuterar denna del av sin förklaring mer än på två sidor, 
kommer jag likt Foucault att ägna all min uppmärksamhet åt den förklaring som tar 
sin utgångspunkt i disciplinen och dess utbredning. 
11 Foucault (1987), s. 269 ff. 
12 Ibid, s. 163. 
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tet av en mängd smärre, spridda processer av olika ursprung, som samman
faller, upprepas eller imiterar varandra, söker stöd hos varandra, skiljer sig 
ifråga om tillämpningsområde men strålar samman och undan för undan 
låter en generell metod avteckna sig.13 

Där disciplinen tidigare var något man använde sig av i undantagsfall, anger 

den numera de metoder som används i vanliga fall. I stället för att användas 

endast av Moritz av Oranien eller Gustav II Adolf, blev disciplinen ett fe

nomen som återfanns i alla Europas arméer. I stället för att användas endast 

av vissa skolor, blev disciplinen den i allmänhet rådande metoden.14 

Bakom framväxten av disciplinen identifierar Foucault en rad centrala 

faktorer. Vissa av dessa är partikulära och specifika för de olika institutioner 

där disciplinen kom att tillämpas. Dessa talar Foucault om när han hävdar 

att införandet av disciplinära metoder i olika institutioner "framtvingats av 

konjunkturer: nyheter införda inom industrin, uppblossandet av vissa epi

demisjukdomar, gevärets uppfinnande eller Preussens segrar".15 

Införandet av fängelsestraffet, vilket introducerade disciplinen på bestraff

ningens område, är ett exempel på detta. Bakom denna förändring identifierar 

Foucault existensen av en rad problem. Foucault tar bland annat upp det 

historiska fenomen som han benämner "schavottoroligheter", som var de 

oroligheter vilka kunde uppstå vid avrättningar.16 Foucault tar också upp de 

problem som kedjefångarna ställde till med, vilket han ställer i samband med 

det faktum att förflyttningen av fångar i kedja, ersattes med fångvagnen.17 

Foucault sätter även disciplinens utbredning i samband med betydligt all

männare processer. Den till synes viktigaste av dessa är den så välbekanta 

samhällsomvandlingen: "En kapitalistisk ekonomis tillväxt har framkallat den 

specifika modalitet som den disciplinära makten utgör".18 Mer specifikt pekar 

Foucault på den roll som 1700-talets kraftiga befolkningsökning - och den 

därmed förbundna ökningen av antalet människor som skulle kontrolleras i 

skolor, arméer och sjukhus - spelade för disciplinens utbredning i samhället.19 

13 Ibid, s. 163. 
14 Foucault (1987), s. 244 f. Det bör dock betonas att detta inte innebär att Foucault 
anser att disciplinen ersatte alla andra former av maktutövning. Se Foucault (1987), s. 252. 
15 Foucault (1987), s. 163. 
16 Ibid, s. 73, 75. 
17 Ibid, s. 301, 305. 
18 Ibid, s. 259. 
19 Ibid, s. 255. 
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Vid sidan om dessa samhällsekonomiska faktorer, beskriver Foucault också 

de politiska funktioner som disciplinen fick i det framväxande borgerliga 

samhället. När det gäller disciplinen i allmänhet hävdar nämligen Foucault att 

dess funktion var att upprätthålla ojämlikhet, underordning och kontroll i ett 

samhälle som politiskt och juridiskt var på väg mot ökad jämlikhet, represen

tativt styrelseskick och frihet: "När det moderna samhället uppstod var disci

plinen och det klassvälde som genomsyrar detta samhälle det politiska priset 

för de juridiska normer enligt vilka makten omfördelas."20 

Foucault uppmärksammar slutligen även de funktioner som disciplinen 

kan få i mer specifika sammanhang. Ett exempel på en sådan funktion är den 

som det disciplinära fängelsestraffet erhöll under denna period. Foucault 

hävdar att dess funktion inte främst var att avskaffa brottsligheten. Foucault 

vänder i stället på denna tes och hävdar att fängelset funktion snarare var att 

skapa en brottslighet. Ur tidigare perioders folkliga former av laglöshet, sär

skiljer fängelsestraffet en brottslighet bestående av en mindre och mer marke

rad grupp kriminella. Genom denna utveckling från en svårkontrollerad folk

lig laglöshet, skapas enligt Foucault en patologisk kriminalitet som är både 

politiskt och ekonomiskt mindre farlig.21 

Maktanalysens utgångspunkter 

Ämnet för Övervakning och straff kan alltså sammanfattas på följande sätt. 

Mot slutet av 1700-talet och under början av 1800-talet skedde en övergång 

från tidigare brutala strafformer till det mindre spektakulära fängelsestraffet. 

Fängelset blev snabbt accepterat av samtiden och uppfattades som en kon

sekvens av framsteget och sedernas förmildring.22 Förutsättningen för detta 

var enligt Foucault att fängelset hade sin grund i två centrala aspekter av vårt 

samhälle. En juridisk-ekonomisk grund i friheten, och en teknisk-disciplinär 

i samhällets "politiska teknologi". Nedan är det min avsikt att redogöra för 

några av denna förklarings grundläggande utgångspunkter. 

20 Ibid, s. 261. 

21 Ibid, s. 321 f. 

22 Ibid, s. 270. 
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Diskont inu i te terna  i  h i s tor ien  

Det kanske mest berömda av Foucaults grundläggande metodologiska val, är 

det intresse som han fäster vid diskontinuiteter, uppkomster, födelser och 

avgörande förändringar. I Vansinnes historia var det "det ursprungliga snittet 

som skapar avstånd mellan förnuft och icke-förnuft" som stod i fokus, i Klini

kens födelse studerades en grundläggande epistemologisk förändring inom 

medicinen, och i Orden och tingen analyserades de vetenskapshistoriska vilko-

ren för humanvetenskapernas uppkomst.23 I Övervakning och straff är det en 

avgörande förändring i bestraffningens historia som står i centrum. 

Denna betoning av skillnader kan betraktas på olika sätt. Man kan som 

Herbert Dreyfus och Paul Rabinow tolka den i ljuset av Foucaults relation 

till Friedrich Nietzsche. Därmed skulle man kunna betrakta den som en del 

av en nietzscheansk kritik av den platonska föreställningen om att allt 

egentligen, när man skärskådar fenomenen för att finna verkligheten, alltid 

har varit av ett och samma slag.24 Denna kritik skulle exempelvis kunna 

rikta in sig på föreställningen om att människan alltid har haft en sexualitet 

eller idén att vår kropp alltid varit utformad på samma sätt.25 

Man kan också som Gavin Kendall och Gary Wickham uppmärksamma 

den vikt som Foucault lägger vid det som kallats verfremdung. "Recognizing 

strangeness in all social arrangements is an important part of using Foucault's 

methods".20 I denna strävan spelar identifierandet av diskontinuiteter en viktig 

roll. Genom att i Övervakning och straff jämföra två strafformer uppmärk

sammar Foucault inte bara det främmande i kroppsstraffet, utan problemati-

serar också fängelsestraffet genom att i sin jämförelse placera fängelsestraffet 

bredvid kroppsstraffet. 

Identifierandet av diskontinuiteter kan dessutom förstås i relation till 

den diagnostiska och jämförande metod som Foucault förespråkar. En me-

23 Michel Foucault, The birth of the clinic. An archaeology of medical perception 
(London 1976); dens, Vansinnets historia under den klassiska epoken. (Lund 1986), s. 
9; dens, The order ofthings. An archaeology of the human sciences (London 2000a). 
24 Dreyfus & Rabinow (1983), s. 107. 
25 Jfr Michel Foucault, Sexualitetens historia. Band 2. Njutningarnas bruk (Göteborg 
2002b); Foucault (1976). 
26 Kendall & Wickham (1999), s. 8. 
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tod som enligt honom handlar om att definiera och fastställa skillnader.27 

Att de diskontinuiteter som Foucault redogör för i Övervakning och straff 

har denna funktion är uppenbart. Disciplinen är inget annat än skillnaden 

mellan de olika maktformerna disciplin och suveränitet. 

Pudenda origo 

Vid sidan om denna betoning av skillnader karaktäriseras Övervakning och 

straff av ett annat smått niezscheanskt karaktärsdrag, nämligen en strävan 

efter att identifiera pudenda origo: de historiska skeendenas "låga ursprung". 

Historien i Övervakning och straff är inte de stora idéernas och idealens 

historia. Det är inte i Humanismen, Sanningen eller den förändrade Synen 

på Människan/Brottslingen som Foucault finner ursprunget till fängelse

straffet. Det är i stället i maktutövningen och de särskilda former av ojäm

likhet (disciplin) som, på grund av diverse tillfälligheter och praktiska om

ständigheter, kommit att sprida sig i samhället. 

Med denna betoning av pudenda origo följer, vilket också karaktäriserar 

Övervakning och straff, en tveksamhet inför aktörernas egna tolkningar av 

det historiska skeendet. Foucault köper inte fängelsereformatorernas egna 

förklaringar, att fängelsestraffet skulle bero på en förmildring av sederna 

eller samhällets allmänna framsteg. Han godtar inte heller deras påstående 

att fängelsets främsta funktion är att bekämpa brottsligheten. 

Detta kan förstås på olika sätt. Man kan betrakta denna ståndpunkt ut

ifrån ett nietzscheanskt maktperspektiv, som uppfattar tolkningar såsom 

uttryck för särintressen och ojämlikheten28 Som Friedrich Nietzsche påpe

kar är det inte konstigt att lamm betraktar sig själva som goda och rovfåglar 

som onda. Rovfåglar äter ju lamm!29 Man kan också förstå denna stånd

punkt utifrån Karl Marx. Snarare än att uppmärksamma tolkningarnas 

beroende av tolkarens position i en maktrelation, betonar Marx svårighe

terna med att tolka ett fenomen som man själv är en del av: "Lika litet som 

27 Foucault citerad och refererad i Thomas Flynn, "Foucault and the spaces of his-
tory", i The Monist (1991), s. 167. Denna fråga diskuteras även av Nikolas Rose. Se 
Nikolas Rose, Powers offreedom. Reframingpolitical thought (Cambridge 1999), s. 57. 
28 Beronius (1991), s. 58. 
29 Friedrich Nietzsche, Om moralens härstamning. En stridsskrift (Stockholm 1994), s. 

46. 
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man bedömer en individ efter det, som han tänker om sig själv, lika litet kan 

man bedöma en sådan omvälvnings epok efter dess medvetande".30 

Nominalism 

Slutligen kännetecknas Övervakning och straff av en djupgående misstro 

gentemot allmänna teoretiska begrepp och förklaringar. En tveksamhet som 

bland annat tar sig uttryck i verkets inledande avståndstagande från för

klaringar i termer av en allmän individualiseringsprocess eller en allmän 

mentalitetsförändring. Denna tveksamhet, som i litteraturen definierats som 

en historisk nominalism, "metodologisk skepticism" eller en betoning av det 

exceptionella i historien, betraktar Foucault på olika sätt.31 Han beskriver 

sin metod som en ascending analysis of power, i motsats till en descending 

analysis, och en eventalization av historien, i motsats till en de-eventalization 

av historien.32 Poängen förefaller dock vara densamma. Det Foucault vänder 

sig emot med hjälp av dessa begrepp tycks nämligen vara en tendens hos 

med honom samtida historiker att reducera historiska fenomen till ett ut

tryck för en stor och allmän struktur, process eller mekanism (exempelvis 

nationalism, den sociala ingenjörskonsten, det patriarkala samhället eller 

Disciplinen).33 I stället förespråkar han, vilket i sin allmänt hållna formule-

30 Karl Marx, Till kritiken av den politiska ekonomin (Stockholm 1970) s. 9 f. Emile 
Durkheim förfäktar en liknande åsikt. Se Emile Durkheim, The evolution of educa-
tional thought. Lectures on the formation and development of secondary education in 
France (London 1977), s. 167 f. Jfr även Marc Blochs diskussion, Marc Bloch, The 
historian's craft (New York 1954), kapitel IV:3. 
31 Beronius (1991), s. 69; Thomas Flynn, "Foucault's mapping of history", i Gary 
Gutting (red.), The Cambridge companion to Foucault (Cambridge 1994), s. 39; Veyne 

(1997), s. 147. 
32 Michel Foucault, "Questions of method", i Colin Gordon, Peter Miller & Graham 
Burchell (red.), The Foucault effect. Studies in governmentality (London 1991), s. 76, 78; 
dens, "Society must be defended". Lectures at the collége de France, 1975—76 (New York 
2003), s. 30 f; Foucaults myntande av det något ansträngda begreppet eventalization 
(événementialisation', jfr engelskans eveni) kan förstås som ett privat litet uppror från 
Foucaults sida, gentemot kritiken av den traditionella "händelsehistorien", som karak
täriserade den franska lärda debatten under tidigt 1900-tal. Om denna debatt, se Eric 
Hobsbawm, Om historia (Stockholm 2001), s. 77. 
33 Sådana tendenser återfinns också i vår tids historieskrivning. Detta även i forskning 
som bedrivs i foucaultiansk anda. Se t.ex. Kenneth Hultqvist, Förskolebarnet. En kon
struktion för gemenskapen och den individuella frigörelsen. En nutidshistorisk studie om 
makt och kunskap i bilden av barnet i statliga utredningar om förskolan (Stockholm 
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ring varken är särskilt originellt eller nydanande, en historieskrivning som 

tar tillvara på det unika i historien och placerar detta i sitt särskilda histo

riska sammanhang. 

Förklaringen av fängelsestraffet 

Problemet är då: hur kommer det sig att det tredje systemet till slut segrade? 
[...] Vad är orsaken till att straffets fysiska utövande (som inte är liktydigt med 
tortyr) med fängelset som institutionell förankring ersatte det sociala spelet 
med tecken på straff och det övertydliga skådespel som satte dem i omlopp?34 

I litteraturen har lite intresse givits åt själva förklaringens struktur i Över

vakning och straffP Flertalet kommentatorer, bland vilka Foucault ibland 

själv ingår, har dock givit övergripande karaktäriseringar av Foucaults för

klaringar i allmänhet. Man har, vilket jag berört ovan, talat om hans förkär

lek för diskontinuiteter, pudenda origo och en slags historisk nominalism. 

Även begrepp som nutidshistoria och genealogi har använts för att beskriva 

Foucaults metod.36 Hur passande dessa beskrivningar än kan vara, är de 

ändå av en rätt allmän karaktär och besvarar inte fullt ut de grundläggande 

frågorna rörande explanandum och explanans, som man måste ta upp om 

man vill analysera en förklaringsmodell.37 

Som jag visat i min genomgång av Övervakning och straffat det framför

allt två saker som Foucault förklarar i sin studie. Det första är fängelsestraf-

1990); Lars Petterson, Frihet, jämlikhet, egendom och Bentham. Utvecklingslinjer i svensk 
folkundervisning mellan feodalism och kapitalism, 1809—1860 (1992); Ekenstam (1993). 
34 Foucault (1987), s. 154 f. 
35 Stundtals har Foucaults förklarande ambition, vilken med all önskvärd tydlighet 
framgår av blockcitatet ovan, också ifrågasatts. Se t.ex. Flynn (1994) s. 43. Se även 
Andreas Fejes bidrag i denna antologi. 
36 Beronius (1991); Kenneth Hultqvist & Kenneth Petersson, "Nutidshistoria. Några 
inledande utgångspunkter", i Kenneth Hultqvist och Kenneth Petersson (red.), 
Foucault. Namnet på en modern vetenskaplig och filosofisk problematik (Stockholm 
1995). Se även Roddy Nilssons, Andreas Fejes och Ulf Olsson & Kenneth Petersons 
bidrag till denna volym, för definitioner av dessa begrepp. 
37 Det är här möjligt att invända att man inte får reducera en sådan speciell tänkare 
som Foucault till traditionella termer som explanans och explanandum. Dock tycks 
det mig att dessa termer tillsammans ger en god beskrivning av vår erfarenhet av vad 
en förklaring är för något. 
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fets etablering, som han vill förklara med disciplinen utbredning i samhället, 

och det andra är disciplinens utbredning. Ambitionen att ge både en för

klaring åt fängelsestraffet och åt disciplinen innebär att Foucaults förklar

ingsmodell kan beskrivas såsom bestående av tre olika nivåer. 

Fängelsestraffet 

In this piece of research on the prisons [...] the target of analysis wasn't 'in
stitutions', 'theories' or 'ideology', but practices [...]38 

På förklaringsmodellens första nivå återfinns avskaffandet av de kvalfulla 

straffen samt fängelsets och fängelsestraffets uppkomst. Att det är detta 

empiriska problem som Foucault huvudsakligen sysselsätter sig med står 

klart mycket tidigt. Den intressanta frågan i sammanhanget är dock exakt 

vilken aspekt i detta myller av händelser och fenomen som detta empiriska 

problem består av: Vad är det som Foucault avser att förklara? 

För att fastställa detta använder sig Foucault av begreppet "makt". Enligt 

Foucaults definition av makt är det maktutövningen som står i fokus för 

undersökningen. Han talar om bestraffningsmetoder i termer av tekniker 

för maktutövning, och hävdar att det är historien om fängelsets olika former 

för "politisk inringning" som han vill skriva om.39 

Vad Foucault avser med makt är numera allmänt känt. Det har sedan 

länge stått klart att Foucault motsatt sig traditionella definitioner av makt som 

beskriver maktutövning i termer av stat, lagar och förbud, och att Foucault 

följaktligen anser att kungens betydelse måste minskas avsevärt inom ramen 

för den historiska analysen. Foucaults påpekande att vi måste hugga huvudet 

av kungen är numera välkänt.40 Vi vet också att Foucault följdriktigt hävdat 

att makt inte bör betraktas som något som ägs, utan som något som utövas. 

Som Foucault senare påpekade definieras makt bäst i termer av "a 'conduct of 

conducts ", vilket innebär att makt betraktas som ett allmänbegrepp för alla de 

38 Foucault (1991), s. 75. 
39 Foucault (1987), s. 41. 
40 Michel Foucault, "Truth and Power", i James D. Faubion (red.), Essential works of 
Foucault, 1954-1984, Power (New York 2000a), s. 122. 
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påverkansprocesser som vi beskriver i termer av exempelvis fostran, utbild

ning, eller terapi.41 

Att fängelsestraffet på detta sätt definieras i termer av makt är dock inte 

bara en historieteoretisk övning i begreppsligt finsnickeri, utan det fyller 

också en faktisk funktion i Foucaults förklaring. Denna definition klargör 

att det är själva fängelsestraffet och inte fängelset som institution, utopi, 

debatt, teori eller diskurs som Foucault tar som sitt studieobjekt. Fängelsets 

organisatoriska uppbyggnad, syften, verksamhet och människor blir därmed 

av mindre intresse, vilket också gäller för de teman, argument och utgångs

punkter som man kan återfinna i straffrättsliga teorier. 

Denna definition av studieobjekt i termer av makt som maktutövning är 

också intressant, eftersom det särskiljer Foucault från andra historiker som 

studerat makt. Genom att betona att det är maktutövning som är föremålet 

för studien skiljer Foucault sig från filosofen, som besvarar frågan: "Vad är 

makt?", konspirationsteoretikern: "Har makten spridit sig ända hit?", och 

historiematerialisten: "Vem utövar makt, vad vill han och hur legitimerar 

han den?". I stället är föremålet "maktutövnings utformning" och Foucaults 

fråga: "How does one punishV'41 

Betydelsen av denna betoning av "hur-frågan", som följer på Foucaults 

definition av makt som maktutövning, är att den ytterligare specificerar 

Foucaults studieobjekt. Det är inte bara så att Foucault försöker analysera 

och förklara makt (till skillnad från maktens institutioner eller föreställ

ningar kring makt) och maktutövning (till skillnad från makten i sig, dess 

syften eller utövare), utan han (vilket "hur-frågan" anger) studerar maktut

övningens form (till skillnad från maktutövningens innebörd eller betydelse). 

Det Foucault försöker beskriva och förklara är inte vilka föreställningar, 

exempelvis om kroppen, moralen eller straffet, som de nya bestraffnings

metoderna fängelsestraffet bär med sig. I stället är det bestraffningsmetoder

nas utformning - det faktum att man straffar brottslingar genom ett fängel

sestraff med dess karaktäristiska utformning - som är det som Foucault både 

analyserar och vill förklara. Detta har av både Foucault och hans kommen-

41 Michel Foucault, "The subject and power", i James D. Faubion (red.), Essential 

works of Foucault, 1954-1984, Power (New York 2000b), s. 341; Jfr Rose (1999), s. 3. 
42 Foucault (1991), s. 74. 
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tatorer beskrivits genom att påpeka att det är praktiker som att föremålet för 

Foucault studier, det vill säga hur själva makten praktiseras.43 

Disciplinen och fängelsestraffets självklarhet 

So I was aiming to write a history not of the prison as an institution, but of 
the practice of imprisonment: [...] to show how this way of doing things 
[...] was capable of being accepted at a certain moment as a principal com-
ponent of the penal system, thus coming to seem an altogether natural, self-
evident and indispensible part of it.44 

I Övervakning och straff framgår det tydligt att Foucault inte använder sig 

av de traditionella teoretiska verktyg som historiker vanligtvis använder sig 

av när det är dags att förklara någonting. Han ser inte fängelsestraffet som 

en direkt följd av förändringar i samhällets produktionsförhållanden. Inte 

heller förklarar han fängelsestraffets utformning på grundval av straffrätts

liga teorier, bakomliggande mentalitetsförändringar eller diskursiva pro

cesser. Foucault betraktar inte heller fängelsestraffets utformning som 

resultatet av en implementeringsprocess, som sträcker sig från politiska 

beslut till faktiskt förverkligande. 

I Övervakning och straff ar fängelsestraffet i stället en fråga om självklarhet 

(évidence), och det Foucault vill förklara är hur det kan komma sig att fängel

sestraffet kunde bli accepterat av samtiden och uppfattat som någon självklart 

och naturligt.45 Den förklaring till fängelsestraffets självklarhet som erbjuds 

utgår från att fängelsestraffet i sådan hög grad liknade de disciplinära metoder 

för maktutövning som återfanns i samhällets andra institutioner. Foucault går 

till och med så långt att han hävdar att " [f] ängelset fanns redan innan det kom 

att systematiskt utnyttjas i straffrätten."46 Med detta menar han att fängelse

straffets disciplinära tekniker redan existerade spridda i samhällets institutio

ner: "Fängelset som institution finns där som en samling redskap avsedda att 

göra individerna fogliga och nyttiga genom en exakt avvägd bearbetning av 

deras kroppar, redan innan lagen gjorde det till straffet framför andra."47 Och 

43 Foucault (1991), s. 75; Veyne (1997), s. 156. 
44 Foucault (1991), s. 75. 
45 Se även Foucault (1987), s. 270 f. 
46 Foucault (1987), s. 269. 
47 Ibid, s. 269. 
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om nu så var fallet, var det enligt Foucault inte konstigt att fängelsestraffet 

föreföll självklart i sin disciplinära utformning: 

Hur skulle man kunna låta bli att omedelbart acceptera fängelset, när det 
genom att spärra in, korrigera och kuva enbart reproducerar de mekanismer 
man finner i samhällskroppen - låt vara att de här understryks en aning. 
Fängelset, vad är det annat än en litet striktare kasern, en litet hårdare skola, 
en litet dystrare verkstad?48 

Som en del av denna förklaringsmodell erhåller begreppet "disciplin" en ny, 

något mindre uppmärksammad, definition. Som en del av förklaringsmo

dellen blir "disciplin" nämligen "det vilket förser fängelsestraffet med en 

självklarhet". Detta innebär att definitioner av "disciplin" i mer allmänna 

termer av "maktutövning", "teknologi", "maktens mikrofysik", "anatomi" 

eller "sätt att utöva makt", inte riktigt blir träffande om man vill förstå 

disciplinens plats och funktion i Foucaults förklaringsmodell. Detta efter

som varken teknologier eller anatomier kan göra något självklart. 

I detta avseende förefaller i stället Foucaults begrepp "rationalitet", som 

han lanserar i artikeln Questions ofmethod för att beskriva sin undersökning 

av "the rationalities proper to penal imprisonment", vara det kanske mest 

lämpliga begreppet.49 Med "rationalitet" avser Foucault inte en allmängiltig 

måttstock gentemot vilken man kan mäta historiens framsteg eller tillbaka

gång, utan han ger begreppet en relativ betydelse. Rationalitet kan således i 

detta sammanhang definieras ungefär som den historiskt föränderliga bak

grund mot vilket något framstår som rationellt, eller "självklart", om man 

använder den vokabulär som återfinns i Övervakning och straff}0 

Det som gör fängelsestraffet rationellt kan således, utifrån detta perspektiv, 

beskrivas som den disciplinära rationalitet, bestående av en stor mängd disci

plinära tekniker för maktutövning, som återfinns i det samhälle där fängelse

straffet vann acceptans. Motsatsen gäller då förstås också: det som gör kropps

straffen irrationella är den disciplinära rationaliteten. Som Foucault påpekar är 

den offentliga tortyren i sig själv inte mer irrationell än placerandet av fångar i 

48 Ibid, s. 271. 
49 Foucault (1991), s. 80. 
50 Termerna "rationalitet" och fenomens "självklarhet", som är grundläggande för 
Foucaults förklaringsmodell, kan dock inte utvecklas närmare här. Se i stället Dreyfus 
& Rabinow (1983), s. 7 f; Martin Heidegger, Varat och tiden (Göteborg 1993), s. 174 f, 
passim; Veyne (1997), s. 154 f, 167. 
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celler. Men den offentliga tortyren blir irrationell i ljuset av den nya form av 

bestraffning som fängelsestraffets representerar. 

Problematiseringar 

I sin förklaring av fängelsestraffet är Foucault tydlig på de ovan redogjorda 

punkterna. Det står klart att det är fängelsestraffet som han vill förklara och 

att det är disciplinen som spelar den avgörande rollen i denna förklaring. Att 

så är fallet är också förväntat, eftersom det är detta som är det huvudsakliga 

problem som Foucault sysselsätter sig med i Övervakning och straff. 

Som vi sett så har Foucault trots detta även ambitioner att förklara upp

komsten och utbredningen av disciplinen till militären, läroverken, verkstä

derna, sjukhusen och sedermera rättsväsendet. Dessa förklaringar förefaller 

dock vara mindre utarbetade. De formuleras på spridda ställen och begrepps-

liggörs inte på samma sätt som förklaringen av fängelsestraffet. Inga begrepp 

motsvarande "teknik" eller "teknologi" förekommer i dessa sammanhang. 

För att begripliggöra de förklaringar som Foucault ändå använder sig av, 

har jag här valt att kategorisera dessa förklaringar utifrån två begrepp som 

jag finner både träffande (om man ser till själva studien) och passande (i 

relation till den omgivande litteraturen). Dessa begrepp är "problematise-

ring" och "funktion". 

Den första, och kanske viktigaste av dessa begrepp är problematisering. 

"Problematisering" är ett begrepp vars betydelse betonas i litteraturen.51 

Mitchell Dean går till och med så långt att han hävdar att identifieringen 

av problematiseringar är grundläggande för styrningsanalyser i Foucaults 

efterföljd.52 Själva termen är dock frånvarande i Övervakning och straff, 

även om Foucault senare använt sig av begreppet för att beskriva fängelsets 

historia.53 Det var i stället först långt senare, kanske mest utförligt i Sexu

alitetens historia II och intervjun Polemics, politics and problematizations, 

som Foucault reflekterar över begreppet.54 

51 Se framförallt Flynn (1991), s. 177; Nikolas Rose & Peter Miller, "Political power 
beyond the state. Problematics of government", i British journal of sociology (1992), s. 
181 f; Thomas Osborne, "What is a problem?", i History of the human sciences (2003). 
52 Mitchell Dean, Governmentality. Power and rule in modern society (London 

1999), s. 27. 
53 Michel Foucault, "Polemics, Politics and problematizations", i Paul Rabinow 
(red.), Essential works of Foucault, 1954-1984, Ethics (New York 2000c), s. 118. 
54 Foucault (2002b), s. 13 f; Foucault (2000c) s. 117 ff. 
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Den definition av problematisering som återfinns i dessa texter, och den 

tillämpning av begreppet som man kan återfinna i Övervakning och straff, 

kan kanske jämföras med Thomas Kuhns definition av begreppet "ano

mali".55 Liksom anomalier är problematiseringar enligt Foucault upptäckten 

av ett antal problem, vilka har sitt ursprung i olika sociokulturella, ekono

miska eller politiska processer som gör att något förlorar sin självklarhet.56 

I Övervakning och straff används problematiseringar för att förklara hur en 

medeltida rationalitet ersatts av en disciplinär motsvarighet. Som vi sett be

skriver Foucault både problematiseringar som hör till ett specifikt samman

hang och sådana som är av ett mer generellt slag i ett samhälle av en viss typ. 

Det är de sistnämnda som Foucault tar upp när han beskriver hur disciplinen 

kan förklaras av den ökade ansamlingen av människor i olika institutioner, 

som följer på den välkända övergången mellan feodalism och kapitalism. En 

ökad ansamling av människor som problematiserade en medeltida rationalitet 

för maktutövning och därmed öppnade vägen för en disciplinär dito. 

Det är de förstnämnda problematiseringarna som Foucault talar om när 

han hävdar att införandet av disciplinära metoder i olika institutioner 

"framtvingats av konjunkturer: nyheter införda inom industrin, uppblos

sandet av vissa epidemisjukdomar, gevärets uppfinnande eller Preussens 

segrar".57 Foucaults tes är att disciplinens spridning i samhället kan förstås 

utifrån särskilda problem i särskilda verksamheter. I fängelser löste discipli

nen problemet med komplotter, kollektiva rymningsförsök och dåligt in

flytande fångar emellan, i sjukhus användes disciplinen för att stävja smitta 

och i skolan kunde disciplinen förhindra fusk, prat och allmän oordning.58 

Mer specifikt kunde disciplinen lösa problem rörande smittospridning, 

smuggling och desertering i hamnen vid Rochefort, minska riskerna för 

utsvävningar och homosexualitet vid Ecole Militaire i Paris, lösa de problem 

som de produktionstekniska kraven skapade i Oberkampfs manufaktur i 

Jouy och förhindra de oroligheter som de offentliga fångtransporterna ska

pade under sommaren 1836.59 

55 Thomas Kuhn, De vetenskapliga revolutionernas struktur (Stockholm 1997), kap. 5-7. 
56 Foucault (2000c), s. 117 ff. 
57 Foucault (1987), s. 163. 
58 Ibid, 234 f. 
59 Ibid, s. 169 f, 203, 299 
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Samhällelig funktion 

Det andra begreppet som kompletterar min beskrivning av Foucaults för

klaring till disciplinens utbredning är begreppet funktion. Läser man Över

vakning och strajfär det inte svårt att instämma i Felix Drivers påstående att 

Foucault stundtals kommer mycket nära enkla funktionalistiska förklar

ingar.60 Jag tror också att det ligger mycket i det. Foucaults analys av disci

plinen i relation till laglöshet och det borgerliga samhället är utan tvekan 

funktionalistisk. Men även om den funktionella förklaringen är enkel, så 

hindrar det inte den från att vara av ett särskilt slag. 

I föreläsningsserien Society must be defended beskriver Foucault sitt an

greppssätt genom att kontrastera sin "ascending analysis of power" mot en 

"descending analysis".61 Liksom funktionalistiska förklaringar i allmänhet, 

försöker denna "stigande" analys av maktutövning att fastställa på vilket sätt 

ett fenomen fyller en funktion i ett givet samhälleligt sammanhang. Den 

form av funktionalistisk förklaring som Foucault vänder sig emot är den 

förklaring som tar sin utgångspunkt i ett vagt sammanhang och ett på för

hand fastställt behov. I sin föreläsning tar Foucault analysen av barns sexua

litet som exempel. Utifrån en "descending analysis' skulle frågan kunna for

muleras på följande sätt: Givet att borgarklassen har kommit till makten, 

varför kontrolleras och undertrycks barnens sexualitet? Ett svar som man 

kan erhålla på denna fråga är att denna sexualitet inte fyller någon funktion 

i det borgerliga samhället, varför man därför väljer att förbjuda den.62 

Problemet som Foucault ser med denna typ av förklaring är inte att den 

inte skulle vara möjlig, utan snarare det motsatta, att sådana förklaringar 

alltid är möjliga. Problemet, som Foucault ser det, är att man kan vända på 

sådana förklaringar. I exemplet med småbarnens sexualitet kan man lika 

gärna förklara varför barns sexualitet skulle uppmuntras och tränas. Det 

skulle nämligen också kunna ligga i borgarklassens intressen. Detta eftersom 

en sådan barnsexualitet så småningom skulle leda till en vuxensexualitet, 

som är av stor nytta för ett samhälle med behov av en stor och fertil arbets

kraft. Problemet med denna form av förklaringar blir därmed att man kan 

60 Felix Driver, "Bodies in space. Foucault's account of disciplinary power", i Colin 
Jones & Roy Porter (red.), Reassessing Foucault. Power, medicine and the body (New 
York 1994), s. 121. 
61 Foucault (2003), s. 30 f. 
62 Ibid, s. 31. 
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förklara allt, men därmed också inget, med utgångspunkt från fenomen som 

exempelvis borgarklassens intressen.63 

I stället föreslår Foucault att man bör göra det omvända och (i) ta sin ut

gångspunkt i det fenomen som man vill förklara, och den eventuell nytta 

och den eventuella uppgift som detta fenomen kan ha, (ii) noggrant defini

era i vilken historisk kontext och tidpunkt detta fenomen kan fylla en speci

fik funktion. Detta innebär att man inte kan använda sig av så allmänna 

termer som "borgarklassens intressen" eller "samhällsordningens reproduk

tion" för att beskriva det sammanhang i vilket undertryckandet av barnens 

sexualitet kan fylla en funktion. I stället bör man utgå från fenomenet i 

fråga, för att sedan bestämma ett konkret sammanhang (exempelvis, famil

jen i relation till föräldrar och läkare etcetera) i vilket detta hanterande av 

barnens sexualitet kan fylla särskilda behov. Foucault uttrycker detta som att 

man först måste utgå från att fenomenet existerar, för att man sedan ska 

kunna studera dess mycket situationsbundna funktioner.64 

What we have to realize is precisely that there was no such thing as a bour
geoisie that thought that madness should be excluded or that infantile sexu-
ality had to be repressed; but there were mechanism to exclude madness and 
techniques to keep infantile sexuality under surveillance. At a given mo
ment, and for reasons that have to be studied, they generated a certain eco-

nomic profit, a certain political utility.65 

Kanske är det på detta sätt som man bör förstå de funktionalistiska förklar

ingarna i Övervakning och straff. Bästa exemplet är förmodligen Foucaults 

diskussion kring rättsväsendets disciplinering i och med fängelsestraffets 

införande. Foucault utgår inte i denna funktionalistiska förklaring från på 

förhand definierade allmänna sammanhang, som exempelvis reproduktio

nen av den sociala ordningen, borgarklassens intressen eller bekämpandet av 

brottet. I stället utgår han från fängelsestraffet och sätter det i relation till 

det mycket specifika sammanhang som fenomenet i fråga ingick i vid den 

63 Foucault (2003), s. 31. Denna kritik av teser som är formulerade på ett sådant 
allmänt sätt att de inte kan falsifieras, liknar den kritik som Robert Merton från 
andra utgångspunkter riktar mot det han beskriver som "Post factum sociological 
interpretations". Robert K. Merton, Social theory and social structure (New York 

1968), s. 147. 
64 Foucault (2003), s. 32 f. 
65 Ibid, s. 33. 
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tidpunkt när fängelset infördes. I Övervakning och straff identifierar han 

detta sammanhang som kampen mot en särskild laglöshet, vilken uppstår i 

Frankrike under 1700- och 1800-talen. Och den funktion som Foucault 

hävdar att fängelsestraffet fyller i detta sammanhang, är att det bidrar till att 

forma denna hotande laglöshet till en mindre politiskt farlig, och ibland till 

och med ekonomiskt lönsam, brottslighet.66 

Disciplinen 

Detta slutna rum, uppdelat, övervakat i varje skrymsle, där individerna är 
inplacerade, var och en inom ett bestämt utrymme, där minsta rörelse kon
trolleras, där alla händelser antecknas, där centrum och periferi är förbundna 
genom ett oavbrutet pågående bokföringsarbete, där makten utövas odelad 
efter ett oavbrutet mönster, där varje individ antecknas, iakttas och insätts 
på sin plats bland de levande, de sjuka och de döda - allt detta utgör en 
kompakt modell av den disciplinära uppbyggnaden.67 

Enligt den förklaringsmodell som Foucault erbjuder läsaren, får disciplinen 

alltså en särställning i egenskap av den teknologi eller rationalitet som gör 

fängelsestraffet till en självklarhet. Denna teoretiska definition måste dock 

ges empiriskt innehåll för att en tydlig bild ska kunna erhållas av fängelse

straffets förklaringsgrund och den metod som Foucault begagnar sig av i sin 

analys. Frågan som därför måste besvaras är med andra ord vilka egenskaper 

som karaktäriserar en disciplinär rationalitet? 

Foucaults disciplinbegrepp har definierats på olika sätt. Disciplinen har 

beskrivits i termer av normalisering. Disciplin blir därmed det vilket i första 

hand korrigerar och normaliserar människors beteenden.68 Man har också 

talat om disciplin som internalisering. att disciplinera är att få människor att 

internalisera yttre normer. Disciplinering blir därmed en maktteknik som 

66 Foucault (1987), s. 317, 321 f. 
67 Ibid, s. 230. 
68 Se t.ex. Roddy Nilsson, Kontroll, makt och omsorg. Sociala problem och socialpolitik 
i Sverige 1780-1940 (Lund 2003), s. 26; Per-Johan Ödman & Mats Hayen, Främ
lingar i vardagen. Liv och pedagogik vid Stora barnhuset i Stockholm på iyoo-talet 
(Stockholm 2004), s. 52. 
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utmärks av att den syftar till att individer (barn, elever, fångar, arbetare) ska 

internalisera utifrån påförda normer för beteende, och göra dessa till sina.69 

Besläktad med denna beskrivning av disciplinering är också definitionen 

av disciplin som en förbjudande och hämmande aktivitet som likt en vikt 

läggs på människor och förhindrar dem att vara sådana de egentligen är: att 

disciplinera är att förbjuda. Disciplin blir därmed den destruktiva kraft, som 

Foucault enligt Claes Ekenstam söker blottlägga, vilken hotar människans 

livsbetingelser och begränsar hennes fria tänkande.70 

Här har jag, i linje med de val jag gjort tidigare i texten, inordnat mig i 

en fjärde tradition, som uppmärksammar disciplinens tekniska karaktär och 

som därmed försöker att definiera de utmärkande instrument, redskap eller 

tekniker varmed den disciplinära makten utövas.71 Nedan uppmärksammar 

jag tre aspekter av disciplinen som betonas i rubriker, text, och disposition i 

Övervakning och straff. Denna tolkning av disciplinen sammanfattas av det 

blockcitat som inledde detta underkapitel. 

Syftet med denna tolkning är inte enbart att försöka ge en rimlig bild av 

Foucaults disciplinbegrepp. Vid sidan av denna målsättning vill jag också 

förse läsaren med användbara kriterier utifrån vilka ett fenomen kan beskri

vas som disciplinärt. Min analys av disciplinbegreppet kan således också 

betraktas som en redogörelse för hur Foucault analyserar såväl disciplin som 

maktutövning i allmänhet. Det förefaller nämligen vara så att Foucault i 

Övervakning och straff analyserar i huvudsak tre områden i studiet av 

maktutövning. Dessa kan beskrivas som (i) styrningen, (ii) kontrollen, och 

(iii) sanktionen av individers handlande. Dessa olika aspekter av disciplinär 

maktutövning analyseras nedan i tre på varandra följande avsnitt. 

69 Se Per Månson, Moderna samhällsteorier. Traditioner, riktningar, teoretiker (Stock
holm 1995), s. 22; Pia Lundquist Wanneberg, Kroppens medborgarfostran. Kropp, klass 
och genus i skolans fysiska fostran 1919—1962 (Stockholm 2004), s. 219. 
70 Ekenstam (1993), s. 290. 
71 Jag utgår således också från Foucaults egen definition av disciplin. "'Disciplinen' 
kan inte identifieras vare sig med en institution eller en myndighet; den är en typ av 
makt, ett sätt varpå denna utövas, som omfattar en hel uppsättning av redskap, 
tekniker, förfaranden, tillämpningsnivåer och syften; den är en maktens 'fysik' eller 
'anatomi', en teknologi". Foucault (1987), s. 251. Jfr t.ex. Lois McNay, Foucault. A 
critical introduction (Cambridge 1994), s. 93. 
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Styrning genom inrutning 

Disciplinen börjar med att fördela individerna i rummet.72 

Så börjar redogörelsen för disciplinens olika egenskaper i kapitlet "Disci

plin" i Övervakning och straff. Enligt Foucault utgår alltså disciplin från en 

fördelning av individerna i rummet, vilket sker i enlighet med en rad tekni

ker som alla på olika sätt formar och begränsar individens rörelser. Genom 

att ruta in rummet förses varje plats med en individ och varje individ med 

en plats. I ett disciplinärt rum erhåller med andra ord varje patient en säng, 

varje elev en bänk och varje arbetare en arbetsplats. Foucault beskriver 

denna aspekt av disciplinär maktutövning på följande sätt: 

Det disciplinära rummet har en tendens att delas upp i lika många småbitar 
som det finns kroppar eller beståndsdelar att fördela. Man måste motarbeta 
följderna av obestämda fördelningar, förhindra att individerna försvinner 
utan kontroll, att de förflyttar sig utan bestämt syfte, att de klumpar ihop sig 
i formationer som är på en gång oanvändbara och farliga.73 

Denna inrutningsprincip är dock inte bara begränsad till rummet, utan 

förefaller karaktärisera disciplinär maktutövning i allmänhet. Det handlar 

även om en inrutning i tiden. Både i stort (scheman för utbildningsgångar, 

dagar och veckor), men också i smått (den allt snävare inrutning av tiden 

som exempelvis bestämmer takten på soldatens hanterande av geväret eller 

elevens inmarscherande i klassrummet). Det är också en inrutning av indi

videns rörelser i relation till olika artefakter, vilket Foucault ser i de nog

granna instruktioner för hur eleven ska hantera en penna och hur soldaten 

ska hantera sitt gevär. 

Detta faktum, att disciplinen enligt Foucault karaktäriseras av en inrut-

ningens princip, får inte misstolkas. Att disciplinen utmärks av en jämförel

sevis sträng inrutning av människors rörelser betyder inte att disciplin kan 

sägas vara förtryckande eller hämmande. Ett sådant postulat förutsätter att 

man antar existensen av en evig, äkta och egentlig människonatur — att 

människan exempelvis äger en naturgiven rörelse- och valfrihet som disci

plinen i sin tur kan inkräkta på - vilket den nominalistiske nietschzeanen i 

72 Foucault (1987), s. 166. 
73 Ibid, s. 168. 
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Foucault aldrig skulle kunna acceptera. I stället hävdar Foucault motsatsen, 

att "individens sköna helhet amputeras, förtrycks eller förvanskas inte av vår 

sociala ordning, men individen fabriceras omsorgsfullt, i enlighet med en 

hel krafternas och kropparnas taktik".74 Snarare än att förtrycka, formar och 

producerar således disciplinen individer på ett särskilt disciplinärt sätt.75 

Kontro l l  genom hierark isk  övervakning  

Den fulländade disciplinära apparaten skulle vara så beskaffad att det var 
möjligt att med en enda blick ständigt se allt. Det skulle finnas en central 
punkt, som på en gång vore en ljuskälla som upplyste allt och en konver
genspunkt dit allt det man behövde veta strömmade samman: ett fulländat 
öga för vilket ingenting skulle vara fördolt och mot vilket alla blickar skulle 
vara riktade.76 

Efter att i stor detalj redogjort för hur disciplinen genom olika former av 

inrutning skapar fogliga kroppar, följer ett avsnitt om vad Foucault kallar 

"den hierarkiska övervakningen". Enligt Foucault utmärks nämligen disci

plinen av anordningar som ger upphov till en allomfattande och ständig 

kontroll. Foucault: "För att upprätthålla disciplin krävs ett arrangemang där 

själva blicken verkar betvingande [...] där tvångsmedlen gör dem som är 

utsatta för dem fullt synliga."77 

Detta innebär att arkitekten ställs inför en särskild problematik. Det 

handlar inte längre bara om att åstadkomma en praktfull byggnad som ska 

synas, eller en byggnad som likt befästningar ska kunna behärska ett till 

byggnaden yttre område, utan det arkitekturen ska kunna åstadkomma är 

"en inre sammanlänkad och detaljerad kontroll - så att alla de som uppe

håller sig i byggnaden blir synliga".78 Som exempel nämner Foucault loge-

74 Ibid, s. 253. 
75 Därför, och detta är viktigt att betona, bör man inte utifrån ett politiskt eller etiskt 
perspektiv beklaga det faktum att Foucault inte studerar moståndet mot makten eller 
motståndets möjligheter. Detta eftersom motstånd mot makten, ur Foucaults per
spektiv, blir något som varken kan fördömas, romantiseras eller hyllas. Kendall & 
Wickham (1999), s. 55. Foucaults syn på motstånd diskuteras även i Roddy Nilssons 
text i denna antologi. 
76 Foucault (1987), s. 203. 
77 Ibid, s. 200. 
78 Ibid, s. 201. 

54 



menten i Ecole Militaire i Paris. I matsalarna placeras studieinspektörernas 

bord på en estrad så att de ständigt ska kunna iaktta eleverna, latrinernas 

dörrar konstrueras på ett sådant sätt att övervakaren ska kunna se både ele

vernas huvud och ben medan de uträttar sina behov, och mellan elevernas 

rum och korridoren placeras glasrutor. Allt för att öka elevernas synlighet.79 

Sålunda är disciplinen inte detsamma som internalisering. Disciplinens 

kännetecken är, enligt Foucault, inte att den hos var och envar internaliserar 

en övervakare som själv kontrollerar sina egna rörelser. Att så trots allt kan ske, 

vilket Foucault uppmärksammar i fallet med Benthams panoptikon, är en 

annan sak. Fullständig synlighet kan uppnås på många olika sätt.80 I stället är 

det den disciplinära övervakningens benägenhet att göra individerna fullt 

synliga som Foucault betonar. Det är det som disciplinen "kräver", och det är 

det som karaktäriserar den "fulländade disciplinära apparaten".81 

En normal i serande  sank t ion  

Innerst inne i alla disciplinära system finns det en liten straffmekanism.82 

Utöver inrutning och hierarkisk övervakning, vilka med utgångspunkt från 

Övervakning och straff förefaller vara grundläggande karaktäristika för disci

plinen, präglas disciplinen också av ett särskilt sätt att utdela bestraffningar 

79 Ibid, s. 202 f. 
80 Sålunda kan inte disciplinär övervakning av panoptisk typ skiljas från övervakning 
av "synoptisk" typ, d.v.s. sådan kontroll som består i att alla kontrollerar alla. Det 
faktum att ständig och allomfattande övervakning är det kriterium som Foucault 
ställer upp för vad som är disciplinär kontroll, innebär att även synoptisk kontroll är 
disciplinär kontroll om synoptisk kontroll medför ständig och allomfattande över
vakning. Som Foucault påpekar utövas den disciplinära övervakningen även i sidled. 
Som exempel tar han växelundervisningens monitörsystem, där även de övervakade 
eleverna i sin tur är övervakare. Foucault (1987), s. 206 f. 
81 Internalisering är dessutom av mera allmänna anledningar ett synnerligen tvek
samt begrepp om man vill beskriva "disciplin". Problemet är detta: "Disciplin" är ett 
historieteoretiskt begrepp som avser en historiskt specifik rationalitet för maktutöv
ning (d.v.s. påverkan av människor och deras handlingar), medan "internalisering" i 
både vetenskapliga och mera vardagliga sammanhang betecknar en allmän psykolo
gisk mekanism (det faktum att normer till sin natur är sociala och att individen i 
sociala sammanhang gör yttre normer, hörandes till detta sociala sammanhang, till 
sina egna). 
82 Foucault (1987), s. 208. 
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och belöningar: den normaliserande sanktionen. Följaktligen karaktäriseras 

disciplinen inte av ett särskilt slags straff eller belöning. Det är inte så att 

disciplinen exempelvis skulle karaktäriseras av vissa former av milda skam

straff, till skillnad från andra former av maktutövning, som skulle karaktäri

seras av plågsam aga eller uppmuntrande belöningar. I stället avser "den 

normaliserande sanktionen" en "straffmekanism", det vill säga ett visst sätt 

att utmäta straff och belöningar som har vissa utmärkande egenskaper. 

Karaktäristiskt för detta sanktionssystem är att det sysselsätter sig med så

dant som det juridiska sanktionssystemet inte bryr sig om. "Disciplinsystemen 

utbildar en 'underordnad' uppsättning av straff; de inrutar ett område som 

lagarna lämnar öppet".83 Till skillnad från det juridiska sanktionssystemet 

sysselsätter sig således disciplinen med sådana små företeelser som ouppmärk

samhet, ohörsamhet, oförskämdhet och oblyghet. 

Att det rör sig om företeelser på "o-" är ingen slump. Den normalise

rande sanktionen karaktäriseras nämligen också av att föremålet för dess 

åtgärder är avvikelser. "[...] disciplinen äger ett specifikt sätt att utmäta 

straffen som inte bara i förminskad skala återspeglar domstolens förfarande. 

Det som lyder under det disciplinära sanktionssystemet är därför inte bara 

rena brott och förbrytelser, utan alla försummelse: allt inadekvat, allt som 

avviker från regeln, alla sidosprång."84 Detta gäller också alla avvikelser i 

positivt avseende. Inte bara goda handlingar belönas, utan även alla mer 

eller mindre goda handlingar kan bli föremål för belöningar.85 

Det är i detta avseende som detta sanktionssystem kan beskrivas som 

normaliserande. Inte i betydelsen att sanktionssystemet normaliserar indivi

der och skapar normala människor. Huruvida det sker uttalar sig Foucault 

inte om. Däremot står det klart att detta sanktionssystem normaliserar ge

nom att sanktionssystemet skapar och reproducerar normer. Detta såtillvida 

att det jämför individer, fastställer skillnader och likheter mellan dem och 

hanterar dem med utgångspunkt från normer. Foucault uttrycker detta på 

följande sätt: 

Det ständigt verksamma straffsystemet, som går genom alla de olika punk
terna och som kontrollerar varje ögonblick inom de disciplinära institutio-

83 Ibid, s. 208. 
84 Ibid, s. 209. 
85 Ibid, s. 210 f. 
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nerna, jämför, differentierar, hierarkiserar, förenhetligare och utesluter. Kort 
sagt, det normaliserar.86 

Nyttan av Foucaults maktbegrepp 

There have been gross misunderstandings [...] I ha ve never presumed that 
'power' was something that could explain everything [...] I tried to coordi-
nate and systematize the different analyses and approaches formulated with 
regard to power, without depriving them of what was empirical, that is, in a 
certain sense something that remained to be clarified. For me power is that 
which must be explained.87 

Det huvudsakliga syftet med Övervakning och straff är, som vi sett, att för

klara avskaffandet av de kvalfulla straffen och etablerandet av fängelsestraffet 

som det främsta sättet att bestraffa missgärningar. Det som är föremålet för 

Foucaults studie är alltså den spektakulära förändringen mellan två vitt 

skilda straffsystem som han sammanbinder med framväxten av vad han 

kallar för disciplinen och dessa disciplinära teknikers samhälleliga villkor. 

Syftet med denna text har varit att beskriva hur Foucault analyserar och 

förklarar maktutövning i Övervakning och straff. Texten har med andra ord 

ytterst handlat om nyttan med Foucaults maktbegrepp och hur man kan 

använda sig av detta begrepp i konkreta historiska analyser. Med detta syfte 

för ögonen har jag lyft fram några av utgångspunkterna hos Foucaults studie 

av fängelsets födelse. Jag har pekat på Foucault intresse för diskontinuiteter, 

hans försök att bryta med redan etablerade tolkningar och hans nominalis-

tiska ansats. Jag har också försökt att beskriva den förklaringsmodell som 

Foucault använder sig av. Enligt min mening förklaras fängelsestraffet i 

Övervakning och straff framförallt med hjälp av begreppen maktutövning, 

rationalitet, problematisering och funktion. Slutligen har jag också diskute

rat begreppet "disciplin" och visat på dess funktion i Foucaults maktanalys. 

Ska jag sammanfatta nyttan med det maktbegrepp som Foucault använ

der sig av, tycks det mig att mycket av denna nytta finns i definitionen av 

makt som maktutövning. Studiet av makt - vare sig det har rört sig om 

86 Ibid, s. 214. 
87 Michel Foucault, Remarks on Marx. Conversations with Duccio Trombadori (New 
York 1991), s. 148. 
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studiet av vård, fostran, behandling eller politik - har i stor utsträckning 

varit inriktad på exempelvis hälsopolitikens utövare, undervisningens över

gripande syften eller de idéer som tar sig uttryck i uppfostran.88 Definitio

nen av makt som maktutövning innebär att undersökningen i stället riktas 

mot själva utövandet av makten. Fokus förflyttas med andra ord från mak

tens utövare, syften och innehåll till maktens form. 

Detta innebär en förskjutning av analysens studieobjekt. I stället för att 

studera exempelvis fångvaktarna eller fångvårdsreformatorerna, syftena med 

fängelsestraffet eller de föreställningar om exempelvis kön, sexualitet eller 

kropp som tar sig uttryck i fängelsestraffet, så innebär detta angreppssätt att 

Foucault kan studera själva fängelsestraffets form och alla de små tekniker 

som fängelsestraffet består av. I detta avseende öppnar Foucaults maktanalys 

upp möjligheten för liknande studier av olika former av undervisning, fost

ran, fattigvård, sjukdomsbekämpning och upplysningsverksamhet, där 

maktutövningens metodik står i centrum. 

Denna förflyttning av fokus, från makt till maktutövning, innebär också 

att Foucault maktanalys möjliggör studier av skillnaderna mellan olika for

mer av maktutövning. I stället för att, vilket är vanligt, tala om disciplin i 

allmänna termer, kan Foucault ge disciplinen en konkret betydelse genom 

att skilja den från suveränens maktutövning.89 På samma sätt ger också 

denna metod oss möjligheten att upprätta ett rikt kartotek över maktutöv

ningens olika former, vare sig den utövas inom fängelsets, uppfostringsan

staltens, eller bostadspolitikens område. 

En andra viktig poäng med Foucaults maktbegrepp är begreppet "disci

plin". Delvis består förtjänsten med detta begrepp i det brott som Foucault 

gör mot äldre definitioner av disciplin som förtryck, internalisering och 

normalisering. I stället förespråkar han, i linje med sitt maktbegrepp, en syn 

på disciplin som något i grunden tekniskt, praktiskt och utövat. Detta är 

utan tvekan ett nytänkande som skapar en, hittills jämförelsevis outnyttjad, 

möjlighet att studera hur disciplinen sprider sig i ett samhälle och tar sig 

88 Detta är ett faktum som till viss del även gäller den forskning som bedrivits i 
Foucaults anda. Se Jonas Larsson, "Ordalek och styrningskonst", i Historisk tidskrift 
(2005), s. 448. 
89 Samma metodologiska operation använder sig Foucault av i Sexualitetens historia 
II, där han i stället för att tala om självkontroll i allmänna termer, skiljer mellan en 
mängd olika sätt att behärska, förneka eller stimulera sig själv. Se Foucault (2002b). 
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olika former i olika institutionella miljöer. Exempelvis öppnar Foucaults 

definition av disciplin upp för möjligheten att studera hur disciplinen "förs

kolades", det vill säga hur den på olika sätt format skolans olika ämnen och 

formats av skolans institutionella och ekonomiska villkor.90 

Begreppet disciplin ger vidare upphov till frågor om hur maktutövning 

kan analyseras. Dessa rör dels grundläggande frågor om kriterier. Vad är det 

som gör att en form av maktutövning kan beskrivas som disciplinär, och att 

en annan form av maktutövning inte ryms inom ramen för denna defini

tion? Dels rör det operationaliseringen av själva begreppet. Vad är det som 

man bör lägga tonvikten vid när man analyserar maktutövning i allmänhet 

och disciplin i synnerhet? 

Även om Foucault inte ger ett direkt svar på dessa frågor har jag här visat 

att det är möjligt att i Övervakning och straff identifiera tre linjer utefter 

vilka en analys av maktutövning i allmänhet och disciplin i synnerhet skulle 

kunna utföras. Detta skulle vara en analys av maktutövning som tar hänsyn 

till hur individer (i) styrs, (ii) kontrolleras och (iii) sanktioneras genom 

maktutövningen. Därav följer en analys som iakttar och beskriver olika sätt 

att inruta eller frigöra, övervaka eller observera, belöna, bestraffa eller sti

mulera individer och deras beteenden i vitt skilda sammanhang. 

Den tredje, och kanske viktigaste, egenskapen hos Foucaults maktbegrepp 

är slutligen att det möjliggör förklaringar. Förklaringsmodellen som Foucault 

använder sig av kretsar, som vi har sett, mycket kring det begrepp som han 

formulerar i termer av "självklarhet" eller "rationalitet". I Övervakning och 

straffar det fängelsestraffets självklarhet som han vill förklara, och detta gör 

han i två steg. Det första av dessa steg är att redogöra för en disciplinär ratio

nalitet. Denna rationalitet, spridd i samhällets institutioner, utgör enligt Fou

cault den bakgrund mot vilken fängelsestraffet framstår som rationellt och 

självklart. Vad skulle det annars vara, menar Foucault, då det i så hög grad 

efterliknar den maktutövning som återfinns i samhällets andra verksamheter? 

Det andra steget består i att förklara spridningen av denna disciplinära ra

tionalitet. Detta åstadkommer Foucault genom att (i) studera de problematise-

ringar som i de olika institutionerna föregick disciplinens etablering. Det rör 

sig således om att redogöra för uppkomsten av de problem, i exempelvis ar-

90 Begreppet "förskolades" är hämtat från Eva Trotzigs arbete om kvinnlig skolslöjd. 
Eva Trotzig, "qvinnan bär hemmets trefnad på spetsen af sin synål". Kvinnlig skolslöjd i 
Stockholms folkskolor decennierna runt 1900 (Stockholm 1992), s. 83. 
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méer, skolor och sjukhus, som löstes med hjälp av disciplinära tekniker. Fou

cault söker också att (ii) fastställa disciplinens samhälleliga funktion. Han 

pekar exempelvis på hur disciplinen får en begränsande och kontrollerande 

funktion i ett samhälle på väg mot ökad frihet, och hur det disciplinära fängel

sestraffet bidrar till att skapa gränser mellan kriminella och "vanligt" folk. 

Trots svagheter och luckor är denna förklaringsmodell intressant, inte 

minst i ljuset av den forskning som bedrivits i Foucaults anda. Studier av 

maktutövning generellt, och särskilt i Foucault-influerade studier, karaktäri

seras ofta av en frånvaro av konkreta historiska förklaringar. Inte minst 

Foucault-influerade studier har förespråkat hur-frågor framför varför-frågor 

och ödmjukt avstått från att ge närmare förklaringar till de fenomen som 

studerats.91 Foucaults förklaring till fängelsestraffets självklarhet i Övervak

ning och straff blir därför intressant. Både såsom ett faktiskt försök att för

klara maktutövning och som en metod för hur maktutövning kan förklaras. 

Min slutsats blir därmed att mycket av nyttan med Foucaults maktbegrepp 

ligger i sättet på vilket det möjliggör förklaringar av maktutövning. 

91 Larsson (2005), s. 448. 
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