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"Mina tankar är vapen som slåss, mina tankar är vapen för oss,  

mina tankar är det sista som ni tar" 

Ebba Grön, Scheisse 

  



2 

 

Sammanfattning 

Fängelset har sedan länge varit ett mycket aktuellt ämne och är för många 

en symbol för brott och straff tack vare flera skildringar i litteraturens, 

filmens och musikens värld. Dess organisation och administration har aldrig 

varit självklar och fängelset har flera gånger reformerats. Ett fascinerande 

fängelsesystem hette Panopticon och utvecklades i slutet av 1700-talet av 

den brittiske filosofen Jeremy Bentham. Denna uppsats syftar till att i ett 

rättsutvecklingsperspektiv ta reda på vad Panopticon var och hur det såg ut i 

teorin och praktiken, och vad som påverkat denna utveckling. Vidare har 

den franske filosofen Michel Foucault med utgångspunkt i Panopticon 

vidareutvecklat denna idé som att den bör genomsyra hela samhällskroppen. 

Därför kommer jag även utröna hur denna vidareutveckling ser ut, vad som 

påverkat denna utveckling och sedan jämföra dessa två filosofers tankar. 

Panopticon kom till under en förnuftsdriven tid då man letade efter 

alternativa straff till dödsstraffet och deporteringen. Panopticon är ett 

arkitektoniskt verk som möjliggör en konstant disciplinerande övervakning 

som innebar att den intagne skulle förändra sitt beteende då han visste att 

han var övervakad. Bentham såg även sitt Panopticon kunna användas för 

bl.a. skolor och verkstäder. För Foucault står makt- och disciplinanalyser i 

centrum; han menar att Panopticon besitter en sinneskontrollerande kraft 

som får själen till att bli kroppens fängelse. En jämförelse mellan dessa två 

filosofers tankar kan sammanfattas som att Benthams Panopticon endast gör 

anspråk på en del av samhället, medan Foucaults vidareutveckling gör 

anspråk på samhället i sin helhet. 

Panopticon förverkligades aldrig riktigt som det ursprungligen var tänkt. Ett 

flertal fängelser visar dock upp både mindre och större likheter med 

Panopticon varav vissa är ytterst långsökta medan andra är slående lika. En 

cirkulär utformning av fängelset räcker dock inte; Panopticon är en 

förbättringsanstalt uppbyggd på övervakning och disciplin.  
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Summary 

The history of prisons is ancient and the prison is still a current topic. Its up-

to-date popularity is most likely a product of the many tales in literature, 

film, and music reflecting the prison and life behind bars. The organization 

and administration of prisons have never been set in stone, and have lived 

through a number of various reforms. One fascinating prison system is the 

one named Panopticon developed in the late 18th century by British 

philosopher Jeremy Bentham. The aim of this essay is to, in a perspective of 

legislative development, ascertain the thoughts and ideas which has 

influenced Panopticon. Additionally, the French philosopher Michel 

Foucault has further advanced the idea of Panopticon in the way that its 

principles should pervade and extend to the most outer shell of society. 

Therefore I also intend to ascertain his thoughts and influences, and then 

finally compare the works of these two minds. 

Panopticon arouse in the dawn of reason when alternative ways of 

punishment was sought after, especially alternatives to capital punishment 

and deportation. Panopticon works by a sophisticated architectural design 

enabling a constant disciplinary surveillance. As the inmate would be aware 

of the constant surveillance he would correct his behaviour. Panopticon was 

additionally intended by Bentham to be used as schools and workshops. In 

Foucault's view, analysis of power and discipline are valued high. Foucault 

stresses that the mind controlling powers of Panopticon makes the soul the 

prison of the body. A comparison of the two may be summarized as 

Bentham's Panopticon only claims part of society, whereas Foucault's 

extensive interpretation claims society in its entirety.  

Panopticon never saw the light of day as it was originally intended, although 

several prisons have claimed to be of a panoptic design. Some of these 

claims are a bit far-fetched, others come rather close to the original design. 

A circular design of a prison is however not enough; Panopticon is a 

sophisticated facility composed of surveillance and discipline.  
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1. Inledning 

1.1 Presentation 

Fängelset och det frihetsberövande det innebär är ett institut och fenomen 

som sedan flera århundraden tillbaka har varit ett mycket aktuellt ämne. 

Fängelset har för många människor runt om i världen kommit till att bli en 

symbol, eller om man så vill ett likhetstecken, för brott och straff. Flera 

hundra år efter dess inträde i historien, och efter ett flertal omorganiseringar 

och reformer fortsätter fängelset att utgöra en mycket viktig byggnadssten i 

såväl straffrätten som samhället. 

Tar man ett steg åt sidan från de rent politiska, rättsliga och sociala 

diskussioner som tidigare förts och som fortfarande förs om ämnet, ser man 

att fängelset upptar en påtagligt stor del av populärkultur i såväl 

skönlitterära verk som referenser i musik och avbildningar i filmens 

förtrollande värld. En otroligt stor mängd skildringar har gjorts från livet 

som fånge till diverse olika rymningsförsök. Dessa berättelser sträcker sig 

över både tid och rum och speglar fängelset allt från flera hundra år tillbaka 

i tiden till nutid. 

Fängelsets utformning och administration har aldrig varit självklar eller 

utformats efter en given mall. Bland de mer kända och utpräglade systemen 

finner man Auburn, Philadelphia och Panopticon. Både Auburn- och 

Philadelphia systemen växte fram i USA och har genom de framställningar 

som gjorts i film och tv som jag nämnde ovan blivit det typiska fängelset för 

många, trots att de svenska fängelserna ser annorlunda ut bortsett från 

oundvikliga gemensamma nämnare. Till skillnad från de amerikanska 

fängelsesystemen Auburn och Philadelphia växte Panopticon fram i 

Storbritannien av den engelske filosofen Jeremy Bentham. Detta Panopticon 

minst sagt fascinerar mig då det har beskrivits som inspärrandets utopi
1
 och 

senare har den franske filosofen Michel Foucault med utgångspunkt i 

Benthams Panopticon vidareutvecklat idén om detta utopiska inspärrandet 

                                                 
1
 Foucault, Övervakning och straff: Fängelsets födelse. Lund, 1987, s. 206. 



6 

 

och dragit det hela steget längre, nämligen att det panoptiska systemet inte 

bara kan utan också bör genomsyra hela samhällskroppen. 

I kärnan av Panopticon står övervakning - ett ämne som om möjligt lyckats 

bli ännu mer aktuellt än fängelset i sig. I dagens samhälle finns övervakning 

som en övervägande del i vår vardag. På något sätt ser någon vad du gör, 

om inte överallt så ändå i stor utsträckning. En del av denna övervakning vet 

vi om och ställer oss likgiltiga inför; konsumenters köpvanor registreras och 

används för att sedan kunna rikta anpassade erbjudanden till kunden. Denna 

slags övervakning är inte aktuell vad gäller Panopticon. I Panopticon 

används övervakning som en ofrivillig disciplin, som en 

sinneskontrollerande kraft; vad gör du inte när du inte vet om någon tittar?  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsen syftar till att i ett inledande rättsutvecklingsperspektiv utröna vad 

Panopticon var, hur det utvecklats och vad som påverkat den utvecklingen.  

Jag har med ovanstående syfte i åtanke uppställt följande frågor: 

 Hur ser Benthams Panopticon ut i teorin och praktiken, och vilka 

idéer och ideologier har påverkat utformningen av detta 

fängelsesystemet? 

 Hur ser Foucaults vidareutveckling ut på detta inspärrandets utopi 

och vilka idéer och ideologier har präglat hans tankar? 

 Hur förhåller sig Benthams Panopticon mot Foucaults panoptiska 

tänkande?  

 

1.3 Metod och material 

Som den textstudie denna uppsats resulterar i har jag för att besvara de 

ovanstående frågeställningarna arbetat med Benthams och Foucaults 

litterära verk samt rättshistoriska avhandlingar som behandlar dessa. Ett 

fåtal referenser görs även till skönlitteratur.  
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1.4 Forskningsläge 

Fängelset är tack vare dess popularitet och aktualitet ett ämne som kan 

vridas och vändas utifrån många olika perspektiv, så har också gjorts med 

fängelsets historia, verkningar och rättfärdigande. Den som söker efter 

uppsatser baserat på nyckelord som "Panopticon", "Foucault", eller 

"Bentham" kommer få ett flertal uppsatser presenterat för sig. Foucault 

liksom Bentham och hans Panopticon är väl kända och populära att 

analysera och referera till. Eftersom övervakning står i fokus refererar ett 

flertal uppsatser inom media och sekretess till Panopticon, dock mest som 

en slags referenspunkt, en slags utfyllnad eller värsta tänkbara scenario. 

Antalet uppsatser eller avhandlingar som likt denna låter Panopticon stå i 

främsta rummet blir direkt mycket färre.  

 

1.5 Disposition 

För att på ett pedagogiskt sätt besvara de under avsnitt 1.2 uppställda 

frågeställningarna har jag för avsikt att låta frågeställningen följa 

dispositionen så långt som möjligt. I en inledande del av avsnitt 2 kommer 

jag att belysa bakgrunden till Bentham och det panoptiska fängelsesystemet. 

Därefter kommer jag att göra detsamma med Foucault och hans tankegångar 

och idéer om Panopticon. Med denna stommen att stå på kommer jag sedan 

i avsnitt 3 gå in i en analyserande del där jag med hjälp av avsnitt 2 

empiriskt jämför, värderar och diskuterar Benthams och Foucaults verk och 

ställer dessa mot varandra. I avsnitt 4 ger jag läsaren en sammanfattade 

slutsats som tydligt svarar på de ställda frågorna i avsnitt 1.2. 
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2. Panopticon: Inspärrandets utopi 

2.1 Bentham 

Under 1700-talet sprudlade Europa av upplysningens nya förnuftsdrivna 

tankegångar. Lagen ansåg man var det nedskrivna förnuftet och straffrätten 

med dess notoriska skam- och kroppsstraff var olidligt grym och förlegad. 

Den onödiga grymheten och vidskepligheten skulle reformeras bort från 

straffrätten som istället skulle styras av förnuft, rättvisa och laglighet. 

Även dödsstraffet fick stå emot hård kritik och frihetsstraffet skulle snart 

komma att få en ny funktion från att ha fungerat som en tillfällig institution 

för förvaring av brottslingar i väntan på straff  till att faktiskt fungera som 

ett självständigt straff.  

Jeremy Bentham (1748 - 1832) var en engelsk jurist och filosof som 

troligtvis är mest känd som en framstående upphovsman till utilitarismen 

där han förespråkade största möjliga lycka åt största möjliga antal
2
. 

Benthams utilitarism stod och vägde på människans strävan efter lust och 

motsträvan av olust. Bentham menade med utilitarismen att det utopiska 

samhället skulle uppnås genom att alla människor företog vad han såg som 

nyttiga handlingar. Sådana handlingar som skulle maximera samhällsnyttan; 

den sammantagna nyttan av samhällets alla medlemmar. Bentham ansåg att 

det låg på lagstiftarens ansvar att medborgarnas strävan efter lust inte skulle 

skada samhället och denne skulle därför förse medborgarna med 

restriktioner i form av sanktioner och straff för den vars jakt efter lycka 

kunde fördärva samhället.
3
 

Bentham har själv ansett sig vara inspirerad av Beccaria
4
 som är författaren 

till Dei Delitti e Delle Pene (sv. övers. Om Brott och Straff) som utgavs 

1764
5
 och som skulle komma att utgöra grunden för den moderna synen på 

                                                 
2
 Bentham, Om principerna för moralen och lagstiftningen. Visby, 2011, s. 16. 

3
 Nilsson, En välbyggd maskin, en mardröm för själen: Det svenska fängelsesystemet under 

1800-talet. Lund, 1999, s. 87. 
4
 Nilsson, 1999, s. 86. 

5
 Nilsson, 1999, s. 71. 
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straffrätten och de reformer som följde. Beccaria var liksom Bentham emot 

dödsstraffet och ansåg att det frihetsberövande som fängelset innebar skulle 

ersätta det brutala och barbariska dödsstraffet
6
. 

Under de sista åren av 1700-talet, i en era av förnuft där reformation av 

straffrätten låg i luften utvecklade Bentham tanken om det utopiska 

inspärrandet. 

2.2 Panopticon: Övervakningsinrättningen 

2.2.1 Allmänt: Ursprung och inspiration 

Panopticon är ett av Bentham myntat begrepp som betyder "det allseende 

ögat" och som närmast har sitt ursprung från jätten Panoptes ur den grekiska 

mytologin som hade hundra ögon och var en mycket effektiv övervakare då 

endast ett fåtal ögon sov på en och samma gång
7
. Benthams idé om 

Panopticon publicerades först i ett antal brev han skickat och senare i en 

samlad utgåva 1791
8
. Tankarna utvecklades i en tid då man i England 

upplevde sociala svårigheter som främst härleddes till ökad brottslighet och 

överfulla inspärrningsinrättningar
9
. England hade vid tiden som ett 

alternativ till dödsstraffet ett system av deportation där Australien har 

kommit till att bli en av de deportationsstationer som förknippas med detta 

straff. En reform av fängelserna, och då snart idén om Panopticon, skulle 

tjäna som ett ytterligare alternativ till såväl dödsstraffet som deporteringen. 

Bentham lät sig under en vistelse hos brodern Samuel Bentham i 

Vitryssland inspireras av dennes konstruktion av en arbetsplats där arbetarna 

placerats cirkulärt utmed föreståndarens rum så att den senare ständigt 

kunde övervaka arbetarna
10

. Brodern Samuel lär i sin tur ha inspirerats till 

sin panoptiska konstruktion från den Kungliga franska militärskolan i 

                                                 
6
 Nilsson, 1999, s. 86. 

7
 Theoi Project, Argos Panoptes. 

8
 Sv. övers. 2002 samt introduktion av Frans Lundgren. 

9
 Nilsson, 1999, s. 88 f. 

10
 Bentham, Panopticon: en ny princip för inrättningar där personer övervakas. Falun, 2002, 

s. 20 f. 
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Paris
11

. I militärskolan var eleverna avskilda varandra genom skiljeväggar 

men samtidigt väl övervakade av föreståndaren. Broderns 

övervakningsinrättning skulle i så fall vara en mycket mer utvecklad 

skapelse då militärskolan likt de flesta byggnader fortfarande var 

rektangulär och tillät inte konstant övervakning. Däremot fanns där en tanke 

och princip som mycket väl kan ha varit grunden till hans 

övervakningsinrättning och senare Benthams vidareutveckling av 

densamma. Foucault vågar sig på att spekulera ifall Bentham även funnit 

inspiration från det franska menageriet i Versailles
12

; en slags djurpark där 

djuren i en åttakantig men cirkulär byggnad var placerade i var sin bur. 

Bentham såg hos Panopticon möjligheten att komma ifrån straffkolonierna 

och samtidigt urskilja brottslingarna från samhället och placera dessa i en 

vinstdrivande verksamhet, ett slags samhälle i samhället, en stat i miniatyr 

inuti staten
13

 - en slags snöglob om man så vill. 

2.2.2 Arkitektur och design: Att se utan att synas 

"Reformerad moral - bevarad hälsa - stärkta näringar - 

utvidgad undervisning - lättande av de allmänna bördorna 

- ekonomin placerad som vore det på en klippa - 

fattigvårdslagstiftningens gordiska knut, inte avhuggen, 

utan uppknuten - allt genom en arkitektonisk idé!"
14

 

I sitt första brev är Bentham inte blyg med sina förväntningar på sin idé, 

tvärtom förklarar han med högt mod och en otrolig självsäkerhet över vad 

Panopticon kan komma att göra för samhället. Han beskriver sitt fängelse 

som en slags övervakningsanstalt anpassningsbar för alla sorters intagna 

med fokus på fostran och vård
15

. 

Panopticon utgörs av en cirkulär byggnad med ett torn, vaktrummet, i mitten 

av byggnaden där övervakaren huserar. Denna övervakarens borg omsluts 

                                                 
11

 Bentham, 2002, s. 161. 
12

 Foucault, 1987, s. 204. 
13

 Bentham, 2002, s. 22 f. 
14

 Bentham, 2002, s. 41 f. 
15

 Bentham, 2002, s. 47. 
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av fångarnas celler där de är åtskilda varandra och avskurna från all möjlig 

kommunikation dem emellan
16

. Varje cell är designad att på samma gång 

släppa in ljus i cellen och i övervakarens torn vilket är försett med 

persienner för att inte låta fången se övervakaren och huruvida denne för 

tillfället befinner sig i sitt torn och övervakar eller inte. Bentham hade från 

början planerat att förse byggnaden med ett rör från fångens cell till 

övervakarens torn så att övervakaren utan ansträngning skulle kunna ge 

fången order och på samma gång avlyssna densamme
17

. Detta inslag togs 

dock bort då röret skulle medföra att fången kunde höra om vakten gått ut 

och därmed inte befann sig i rummet. Detta exempel visar på vad som skulle 

rubba den viktigaste principen för Panopticon; övervakaren skulle befinna 

sig i en central position där denne skulle övervaka fångarna utan att 

fångarna såg övervakaren - denne skulle se utan att synas. Fångarna skulle 

på så sätt endast se tornet och inte veta huruvida någon övervakade dem 

eller inte - de skulle känna sig under ständig övervakning
18

. Separationen av 

fångarna skulle garantera att inga bråk uppstod, inga rymningsplaner 

smiddes och ingen smitta spreds. Panopticon skulle därmed vara mycket 

säkrare än den mest rikes mannens hus med all tänkbar säkerhet pengar 

kunde köpa
19

. Rymningsförsök kräver nämligen att inte endast en fånge, 

utan att ett flertal fångar uppträder i samförstånd genom gemensam 

handling, något som Bentham avfärdar som helt omöjligt p.g.a. att fångarna 

är helt avskurna varandra. Ett försök till rymning på egen hand vore 

dessutom helt meningslöst när övervakaren bevakar fångens minsta lilla 

rörelse. Medan andra fängelsesystem kräver de tjockaste murar till väggar 

menar Bentham att de tunnaste väggar blir mer än tillräckligt för 

Panopticon
20

. Man får dock inte dra slutsatsen att en övervakare på så sätt 

                                                 
16

 Bentham, 2002, s. 56 ff. 
17

 Nilsson, 1999, s. 91. 
18

 Bentham, 2002, s. 73 f. 
19

 Bentham, 2002, s. 79 f. 
20

 Bentham, 2002, s. 82 ff. 
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vore överflödig. Genom att faktiskt vara övervakad, menar Bentham, ökar 

känslan att vara iakttagen under övervakning
21

. 

Till sin hjälp skulle övervakaren, möjligen mer korrekt benämnd 

fängelsedirektören, ha ett antal underövervakare som likt fångarna själva 

skulle såväl vara som känna sig konstant övervakade av övervakaren. På så 

sätt skulle allt möjligt maktmissbruk eller försumlighet som en 

underövervakare skulle kunna göra sig skyldig till elimineras
22

. Detta skulle 

enligt Bentham besvara paradoxen vem som övervakar övervakaren - en 

frågeställning som närmast liknar vem som skapade Gud. I kontrast till 

underövervakarnas funktionalitet hävdar dock Bentham att Panopticon 

snabbt gör sig till ett vinnande ekonomiskt projekt då endast en övervakare 

skulle uppfylla övervakningens syfte
23

. Inte endast den eller de utsedda 

övervakarna skulle kunna övervaka Panopticon; dörrarna till Panopticon 

skulle precis som dörrarna till alla andra offentliga inrättningar enligt 

Benthams tycke vara vidöppna för allmänheten
24

. Folket skulle utgöra 

"världens domstol" och förutom att då maximera övervakningen troligen 

också av att se fängelset från insidan bli avskräckta från brott genom 

allmänprevention. 

Ännu en fördel med den rigorösa övervakningen var att den skulle befria 

fången från grymhetens bojor; dessa skulle vara mer än överflödiga då 

fångens minsta insikt om att vara övervakad skulle ta överhanden och hindra 

denne från att vidta en av övervakaren icke-önskvärd handling
25

. Kontrollen 

övervakaren besitter skulle aldrig heller spåra ur och resultera i tyranni eller 

maktmissbruk då även övervakaren övervakas av "världens domstol"
26

. 

Panopticon är således ett disciplinärt maskineri som verkar utan våld
27

 då 

                                                 
21

 Bentham, 2002, s. 74. 
22

 Bentham, 2002, s. 77. 
23

 Bentham, 2002, s. 76. 
24

 Bentham, 2002, s. 81. 
25

 Bentham, 2002, s. 84. 
26

 Foucault, 1987,  s. 208. 
27

 Nilsson, Foucault - En introduktion. Lund, 2008, s. 110. 
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övervakaren aldrig skulle bli tvungen att tillta barbariska 

uppfostringsmetoder som att svälta eller misshandla fångar
28

. 

I Benthams tankar om övervakningens disciplin som råder inom 

Panopticons väggar syns utilitarismen som drivs av nytta eller lycka. När 

Bentham skriver om den panoptiska skolan och berör ämnet att föräldrarna 

till de eventuella eleverna möjligen skulle kunna känna en viss oro inför att 

utsätta sitt barn under så hård övervakning och disciplin som Panopticon 

innebär, ställer sig Bentham likgiltig inför frågeställningen. Detta gör han 

eftersom det enligt honom själv med största möjliga säkerhet skulle visa sig 

att samhällsnyttan skjuter i höjden när eleverna utsätts för den panoptiska 

skoldisciplinen
29

.  

2.2.3 En plats för arbete 

Bentham förklarar i ett av sina brev att fängelset bör fungera som en 

förbättringsinrättning i kombination med en plats för arbete. Panopticon 

skulle faktiskt vara så gottgörande för brottslingen och själen att fångarna 

skulle självmant vilja att Panopticon ser dagens ljus lika mycket som de 

utsatta för brott i samhället skulle vilja detsamma
30

. Brottslingarna förs bort 

från de laglydiga i samhället och rehabiliteras. 

Vad gäller vilken sorts arbete fångarna skulle sysselsättas med förordade 

Bentham att i princip vilken sorts arbete som helst vore möjlig att bedriva 

bakom Panopticons väggar. För att maximera effektiviteten och samtidigt 

göra fängelset så vinstdrivande som möjligt borde man utnyttja fångarnas 

redan existerande yrkeskunskap och utbildning
31

. Som ännu ett drivmedel 

för att öka produktionen ansåg Bentham att fångarna skulle avlönas för 

mödan arbetet innebar
32

. Detta såg han var något som kunde kritiseras men 

som han själv försvarar med att det inte på något sätt skulle skada den 

förbättrande verkan arbetet skulle innebära, utan istället skulle det 
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29
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32
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avlönande arbetet verka disciplinerande och förebygga misskötsamhet och 

på något sätt sätta in fången i samhällets maskineri som de innan inte har  

kunnat hålla sig inom.  

Arbetets fördelar för fångarna var Bentham odelad inför
33

; de fångar som 

skulle sitta helt avskurna och dessutom inte på något sätt vara sysselsatta 

skulle kunna tappa förståendet. De fångar som skulle arbeta höll sig 

sysselsatta och fick lön för mödan - både ekonomisk lön i form av pengar 

såväl som psykologisk i form av att inte enbart sitta och låta sinnet förfalla 

utan istället ha en tydlig uppgift med ett tydligt mål. 

Panopticon var avsedd att vara en inrättning för övervakning, inte en för att 

förvara fångarna under försumliga förhållanden vilket bl.a. visas genom att 

Bentham i sina skisser hade avsatt utrymme för uppvärmning av cellerna, 

något som också skulle underlätta arbetet och inte minst sådan stillasittande 

aktivitet
34

. 

2.2.4 Panopticon i praktiken 

Benthams Panopticon var inte allt för långt ifrån att lanseras som projekt, 

men då viljorna inte kunde förenas valde politikerna att avskriva projektet 

och Panopticon realiserades aldrig som det var tänkt
35

. Trots att Panopticon 

aldrig fick se dagens ljus gör ett flertal byggnader anspråk på att ha 

inspirerats av Benthams panoptiska fängelsesystem. Vissa byggnader sägs 

t.o.m. vara byggda precis efter Benthams Panopticon. Emellertid räcker det 

inte med en cirkulär byggnad för att realisera det panoptiska projektet; 

Panopticon är som redan redogjorts för en raffinerad övervakningsanstalt 

som är i teorin förverkligad genom en särskild arkitektonisk idé.  

Ett av de verk som kommer närmast Benthams ursprungliga idé är det 

numera nedlagda fängelset Presidio Modelo i Kuba. Fängelset utgörs en av 
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cirkulär byggnad vars mitt utgörs av ett vakttorn varifrån övervakaren kan 

se in i varje cell
36

. 

I delstaten Illinois, USA, statuerar Stateville Prison ett annat exempel på ett 

fängelse starkt inspirerat av Panopticon. Även här ser man att fängelset 

utgörs av en cirkulär byggnad med ett allseende vakttorn i mitten av 

byggnaden
37

. Detta fängelse byggdes 1925 och inhyser fångar än idag
38

. 

Staden Haarlem i Nederländerna är hem till ett annat exempel på hur 

Panopticon gjort avtryck i historien. The Dome Prison som stod klart 1901 

är byggt inte bara som en cirkulär byggnad utan också som en kupol
39

. 

Fängelset kallas även "The Panopticon" och tjänar idag sitt syfte som 

monument
40

. 

Panopticon nådde inte heller riktigt fram till Sverige. Ett fängelses arkitektur 

som dock diskuteras i samband med Panopticons är det numera nedlagda 

fängelset Vita Duvan i Luleå som byggdes år 1855 och senare lades ner 

1979
41

. Liksom många andra byggnader som dras fram i ljuset när 

Panopticon diskuteras har fängelset en cirkulär utformning, dock finns inte 

många fler större likheter
42

. Än en gång har en likhet, endast en gemensam 

nämnare, påvisats med Panopticon som inte räcker särskilt långt. 

Som ett avslutande exempel använder jag mig av The Millbank Prison i 

London, Storbritannien som färdigställdes år 1821. Millbank köptes 

ursprungligen 1799 av just Bentham och var platsen där hans utopi 

Panopticon skulle förverkligas
43

. När Panopticon avskrevs anlitades en 

annan arkitekt, men detta till trots reflekterar det slutliga resultatet ändock 

Panopticons idéer. Fängelset är byggt som en hexagon innehållandes 

                                                 
36

 Se bil. 2. 
37

 Se bil. 3. 
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tillsynes sju olika Panopticon
44

. I varje del av hexagonen står i mitten ett 

vakttorn för övervakning. Millbank stod i bruk fram till 1890 då det 

stängdes och endast mycket få delar av fängelset är bevarat idag. 

Övervakningen inom dagens svenska fängelser skulle Bentham troligtvis bli 

föga imponerad av. De intagna kontrolleras av Kriminalvården i en viss 

utsträckning, men de övervakas ej på det disciplinära sätt som Bentham 

hade planerat. Den intagnes celler, eller bostadsrum, samt dennes 

tillhörigheter får kontrolleras och genomsökas om det är nödvändigt med 

hänsyn taget till ordning och säkerhet inom anstalten
45

. Den intagne kan 

tvingas att underställas kroppsvisitation eller lämna diverse prover såsom 

urin- eller blodprov för att säkerställa att denne inte är påverkad av ex. 

alkohol eller narkotika. Inget ger dock Kriminalvården rätten att ständigt 

övervaka fången. Ett sådant förfarande torde dessutom strida mot Art. 8 i 

EKMR
46

 som skyddas varje människas rätt till privatliv och integritet. Det 

skulle troligtvis också kunna diskuteras huruvida Panopticon skulle strida 

mot Art 3 i EKMR som förbjuder tortyr.  

Den intagne övervakas således ej per automatik som skulle ske inom 

Panopticon; övervakningen står inte på samma sätt i centrum för dagens 

fängelsesystem på så sätt som Bentham ursprungligen önskat att det skulle. 

2.2.5 Auburn- och Philadelphiasystemen 

Foucault ger i Övervakning och Straff en bild av en pestsmittad stad vars 

disciplin sedan jämförs med den som råder inom Panopticon. Peststaden 

blockeras, avskiljs från yttervärlden och stänger inne invånarna och 

avskiljer dem från varandra i en total isolering
47

. Denna peststadens blockad 

liknar på många sätt Philadelphiasystemet, dock utan att Foucault 

uttryckligen gör denna koppling. Den pestsmittade staden utmålas som en 

sluten anstalt vars mål är att utdriva det onda och stoppa tiden; inom 
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Philadelphiasystemet skulle detta närmast liknas med att faktiskt bura in 

fången i total isolering.  

Auburn- och Philadelphiasystemet namngavs bägge två efter var de först 

introducerades i praktiken
48

. Philadelphia omhuldas av tjocka, nästintill 

ogenomträngliga väggar inom vilka total isolering råder alla dygnets 

timmar. Fångarna är helt och hållet lämnade åt sina egna samveten. 

Disciplinen inom Auburns väggar bygger istället på nattlig isolering och 

under dagtid arbete under total tystnad. Philadelphiasystemet fokuserar på 

ensamhetens samvetsgranskande borg; fången skulle genom denna 

behandling genomgå en inre förändring genom religiös kontemplation. 

Kroppsstraffen lyser med sin frånvaro hos Philadelphias fångar. I kontrast 

till detta system verkar istället Auburn genom hårda kroppsstraff och sträng 

disciplin. Denna disciplin verkar genom övervakning, tystnad och arbete. I 

Auburn kommer fångarna visserligen i oundviklig kontakt med varandra, 

men de kan omöjligen kommunicera med varandra. Auburn uppställer 

således en psykologisk distansering genom tystnad medan fångarna inom 

Philadelphias tjocka väggar är helt avskilda varandra och endast har sig 

själva till sällskap. Philadelphia sägs åstadkomma en moralisk och positiv 

verkan  medan Auburn åstadkommer en fysisk och negativ verkan.  

Förespråkare för Philadelphia menar att de vill distansera sig från Auburn då 

de anser att det systemet förstör individen genom fysisk misshandel
49

. Å 

andra sidan menar förespråkare för Auburn att Philadelphia är det grymma 

systemet som tvingar fången till sinnesförvirrande psykisk misshandel.  

Det är tydligt med bakgrund av de tidigare kapitlen att Benthams 

Panopticon syns i såväl Philadelphiasystemet som Auburnsystemet. En del 

tankegångar och värderingar syns i Philadelphia, medan andra syns i 

Auburn. Noll kommunikation och synlighet samt avsaknad av en fysisk 

disciplin som framstår ur Philadelphiasystemet korresponderar väl med 

Panopticon. Samtidigt stämmer också den disciplinerande övervakningen 
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och det vinstdrivande och tysta arbetet som Auburnsystemet erbjuder väl in 

på Panopticons programförklaring.   

2.3 Foucault 

Michel Foucault (1926 - 1984) var en fransk filosof och psykolog som gjort 

sig till ett stort namn som författare till bl.a. Vansinnets historia (1961), 

Vetandets arkeologi (1969), Sexualitetens historia (1976) och inte minst 

Övervakning och straff (1975) som denna uppsats kommer att rikta in sig 

på. Många av Foucaults titlar är idag kända så till den grad att de anses vara 

klassiker. 

Foucault vågar man drista sig till att säga
50

, var politiskt radikal, något som 

utan större efterforskning visas i hans texter och arbeten. Han var också 

politiskt aktiv då han för en tid var medlem i det franska kommunistpartiet, 

något som han sedan gick ur och tog avstånd ifrån. Foucault var även aktiv i 

arbetet med att utveckla det franska fängelsesystemet
51

 - kanske föga 

förvånande att han senare skulle skriva en bok om fängelsets födelse. Man 

kan således i Foucaults arbeten se påverkan från flera olika ideologier, ett 

slags axplock av olika politiska program.  

När Foucault for till Paris mot slutet av 1940-talet på jakt efter en 

akademisk utbildning stod just marxismen högt i kurs i Frankrike och hans 

inflytande av och engagemang i kommunismen blir här tydlig. Det var vid 

denna tiden han lade filosofin åt sidan för att istället kunna fokusera på 

psykologin. Intresset för den medicinska vetenskapen tros ha legat Foucault 

nära då fadern var läkare
52

. Den efterkommande flytten från Paris och 

Frankrike kan ses som en politisk brytpunkt för Foucault där han tog 

avstånd från såväl kommunismen som den medicinska vetenskapen.  

2.4 Övervakning och straff: Fängelsets födelse 

Arbetet utgavs i original Surveillir et punir (1975), svensk översättning 

utgavs 1987. Vid tiden för detta arbetet anses Foucault vara i högform för 
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svulstiga maktanalyser
53

, och han lyckas inte bara med att skildra fängelsets 

utveckling och disciplin utan lyckas också sätta fingret på de inspärrande 

inslag
54

 som vi och hela samhället omges av i vår vardag. Övervakning och 

straff går från att skildra det brutala och blodiga kroppsstraffet där 

brottslingen torteras och lemmar dras av, till att diskutera makt och 

disciplin, vidare till en analys av Benthams Panopticon och till sist en 

genomgång av själva fängelsestraffet. 

En originell frågeställning av Foucault, och något av en röd tråd genom hela 

arbetet, är inte vem makthavaren är eller var utan hur makten faktiskt 

påverkat den underordnade
55

.  

2.4.1 Makt och disciplin 

Foucaults tankar om makt sammanfattas av Nilsson som två olika slags 

makter. En av dessa makter är jämställbar med disciplin i den mening en 

individ kan disciplineras; den individuella disciplinen, inte att förväxla med 

statens disciplin. Den andra makten utgörs av den senare nämligen statens 

disciplin som innebär lagar som stadgar förbud och straff som i sin tur 

uppställer förhållningsramar för samhället. Mellan denna disciplin får dock 

inte direkta likhetstecken dras med en viss stat eller institution; disciplinen 

"är en typ av makt, ett sätt varpå denna utövas"
56

. 

Disciplinens verktyg är själen, på samma sätt som själens verktyg är 

kroppen. Disciplinen verkar på så sätt på kroppen via själen
57

. Ett mycket 

känt citat ur Övervakning och straff är just att: 

"själen är kroppens fängelse"
58

  

Ett citat man kan vända och vrida åt olika håll; å ena sidan stämmer det inte 

alls in på den kristna synen att det är det omvända som gäller nämligen att 

det är kroppen som är själens fängelse och att det när vi dör är själen som 
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befrias från den sjuka och sargade kroppen och lever vidare. Å andra sidan 

stämmer påståendet mycket bra in om man istället tänker i banor som att det 

är själen - tanken som styr kroppen; vart vi går, vad vi säger och hur vi 

uppträder och vad vi vågar eller inte vågar göra. Det är snarare denna senare 

själ som Foucault skriver om; den individuella disciplinära själen. Dessa 

tankar tycks även stämma överens med hur Bentham såg på fångens 

personliga botgöring i fängelset; där fången sitter i sin cell ges han tid till 

eftertanke, självhjälp och därmed också botgöring
59

. Fången riskerar inte att 

bli galen av ensamhet då densamme enligt Bentham aldrig skulle vara 

mindre ensam än när han är för sig själv
60

. 

Disciplinen, menar Foucault, har gått från att tidigare fungerat som ett 

motgift till allmänt farliga och ostyrsliga medborgare till att numera fungera 

som en makt för att effektivisera de disciplinära individerna och maximera 

nyttan de innerst inne besitter
61

. Ett av målen med den moderna disciplinen 

kan ses som att producera sådana maximalt nyttiga individer, människor 

som ska fungera för att maximera de syften varpå disciplinen används; allt 

från en stark armé till begåvade studenter till lydiga, produktiva och till 

samhället återinförbara fångar. Disciplinen används således för att 

strukturera upp en ordning hos en viss grupp människor
62

. Denna förändring 

förklarar Foucault som ursprungen ur faktumet att de disciplinära 

inrättningarna ökade i antal under 1700-talet samtidigt som disciplinen 

drogs iväg från dessa inrättningar och därmed verkade utanför myndigheten 

och i ute i samhället
63

. Ett fenomen som Foucault mycket målande beskriver 

på följande sätt: 

                                                 
59

 Bentham, 2002, s. 87 f. 
60

 Något modifierat, snarare refererat citat av mig hämtat av Bentham från Cicero. I mitt 

tycke mer tydligare utfört på engelska: "never less lonely then when he was alone". 
61

 Foucault, 1987, s. 211. 
62

 Foucault, 1987, s. 218. 
63

 Foucault, 1987, s. 212. 



21 

 

"Den kristna skolan har sålunda inte bara till uppgift att 

utbilda fogliga barn; den skall också ge möjlighet att 

övervaka föräldrarna"
64

 

Disciplinen verkar på så sätt på flera kroppar genom en själ. Genom att 

uppmana skolbarnen till att göra en viss uppgift kunde den skolan också 

inhämta uppgifter om familjen och deras levnadssätt. Skötte sig inte barnet i 

skolan gick man till roten av problemet; till hemmet där föräldrarna som 

övervakare i toppen av sin familjära hierarki själva blir övervakade av 

skolpersonalen; och i den strängt religiösa meningen också av Gud. 

Den statliga disciplinens ställning stärktes av den polisiära maktens 

utveckling
65

. Likt Panoptes med sina hundra ögon har polismyndigheten ett 

minst sagt allseende element med sina tusentals ögon i form av poliser 

synliga såväl som osynliga civilklädda poliser. Denna makt är dock inte 

heltäckande. En annan förtjänst till den statliga disciplinens framväxt ligger 

i hur disciplinen utsträcktes till också andra myndigheter och institutioner 

som skolor och verkstäder; där rådde en disciplin där polisens auktoritet inte 

var verksam.  

Antiken, skriver Foucault, var ett samhälle av skådespel med givna 

skådespelare och publik
66

. I dagens moderna samhälle däremot, består vi 

varken av publiken eller skådespelarna; trots vissa inslag av skådespel och 

iakttagande, är vi blott kugghjul i det panoptiska maskineriet
67

. 

Foucault avslutar sina disciplinära liknelser i detta avsnitt med förklaringen 

att den tilltalade som står framför dagens domstolar inte längre är den 

skyldiges kropp redo att slitas i stycken, utan istället den disciplinära 

individen redo att omformas av den fostrande kriminalvården
68

.  
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2.4.2 Panopticon 

Foucaults vidareutveckling och modell av det panoptiska fängelsesystemet 

kan sammanfattas med att Foucault anser att Panopticon inte bara är ett 

system för inspärrande och övervakning som kan tillämpas i en vidare 

mening, utan ett system som också bör utsträckas så långt som möjligt och 

tillämpas på hela samhällskroppen
69

. Foucault vill frenetiskt "öppna 

dörrarna"
70

 till Panopticon, inte på så sätt som Bentham skriver att 

allmänheten ska släppas in, utan Foucault vill istället släppa lös dess 

sinneskontrollerande kraft ut i samhället. 

Panopticon beskriver Foucault som ett enda stort skådespel
71

, som ett 

underhållningens nöjespark där fången är det underhållande missfostret - 

kvällens huvudnummer. Varje fånges cell är dennes scen. Övervakaren, 

eller vem som helst utifrån samhället som övervakar i hans ställe utgör 

publiken i en uppsättning som spelas dygnet runt, timme efter timme utan 

den kortaste paus. Som den utstuderade pajas fången är, tvingas denne hålla 

igång showen morgon till kväll - övervakaren är hans recensent och ingen 

vill uppleva den grymma lidelsen av en dålig recension.  

Som redan angetts ovan i avsnitt 2.2.1 ser Foucault en icke-ackrediterad 

likhet mellan Panopticon och ett franskt menageri i Versailles
72

. Som en 

utveckling av denna tanke jämför Foucault också Panopticon med denna 

djurpark för odresserade djur. Den enda påtagliga skillnaden för Foucault är 

att de odresserade djuren ersatts av en annan art, av andra odresserade djur, 

nämligen människan. Hennes bestialiska natur ska i djurparken Panopticon 

dresseras och omvändas till att passa in i samhällets fåror - var och en på sin 

plats i prydliga små fack med små etiketter utanpå.  

Efterföljande Foucaults oblyga deklaration om djurparken Panopticon är det 

föga förvånande att han anser att modellen Panopticon, institutet förordnat 

av Bentham som den idealistiska förbättringsinrättningen, mycket väl kan 
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användas som en plattform där man företar experiment med människor
73

. En 

scen för dressyr - det handlar återigen om att genom övervakning forma och 

modellera fången likt en lerklump på en drejskiva efter övervakarens behag. 

Här når Foucault toppen av ängslig längtan och spänning i texten; varför 

inte använda sig av övergivna föräldralösa hittebarn
74

? Ett ypperligt tillfälle 

anser Foucault för att: 

"uppfostra olika barn i olika tankesystem, låta somliga tro 

att två gånger två inte är fyra och att månen är en ost"
75

 

Detta bör dock inte helt ses som Foucaults självständiga upptäckt; 

Panopticons egenskaper och utformning öppnade helt enkelt för den som 

var nyfiken eller för forskaren med intresse för människans beteende att 

samla information, jämföra och värdera och på så sätt utföra dessa 

mänskliga experiment
76

. Foucault är däremot inte blyg med att framföra 

detta mycket märkliga och utstuderat grymma experiment som är som taget 

ur Orwells skönlitterära bok 1984. Denna liknelse kan med fördel föregås av 

en kortare sammanfattning. 1984, i original Nineteen Eighty-Four, utgavs av 

George Orwell 1949 i efterdyningarna av Hitlers totalitära järngrepp om 

Europa. I boken skriver Orwell om hur protagonisten Winston Smith lever år 

1984 i inget annat än en dystopi som resultatet av den totalitära maktens 

triumf. Överallt dit Winston kan gå är han ständigt övervakad av en slags 

bild- och ljudövervakning. "Storebror" övervakar invånarnas, proletärernas, 

minsta steg och lär dem att krig är fred, frihet är slaveri och okunnighet är 

styrka
77

. 1984 är förvisso ett skönlitterärt verk, men står sig idag som en 

mycket aktuell klassiker då temat är inte bara återkommande utan 

fortskridande i dagens samhälle, övervakning blir bara mer och mer aktuellt, 

och inte minst i denna studie av Bentham och Foucault där övervakning står 

i centrum för Panopticon. 1984 är dessutom för mig inte bara det ultimata 

sättet att sätta fingret på den totalitära utopiska övervakningen, utan också 
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en av de värst tänkbara utformandena av samhället. Likt Foucaults modell 

av Panopticon, djurparken för experiment med odresserade cirkusdjur, kan 

man då utsätta fången, eller helt oskyldiga ovetandes barn likt en labbråtta 

för diverse experiment som skulle kunna antas gynna, eller i varje fall släcka 

en del av mänsklighetens törst av sprängande nyfikenhet för att bevittna en 

levande jämförelse av hur två olika uppfostringsskolor drabbar samman och 

utmynnar i upptäckter och slutsatser av högt intresse inom metafysikens 

område.   
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3. Analys 

3.1 Bentham 

Benthams arkitektoniska skapelse Panopticon är, eller rättare sagt var under 

tiden när den utvecklades det utopiska inspärrandet och den utopiska 

övervakningsanstalten under ett och samma tak.  Inspärrandet hade inte 

lyckats uppnå samma effekt utan övervakningen, och övervakningen hade 

aldrig kunnat genomföras utan Panopticons inspärrande. På så sätt går de 

två hand i hand och har varandra att tacka för sin existens.  

Panopticon kan ses som ett steg i Benthams strävan efter det utopiska 

samhällets förverkligande. I det samhället hade lösdrivande brottslingar som 

företar icke-nyttiga handlingar ingen plats. En strävan eller kamp som inte 

ens får stoppas av att den enes utopi i de flesta fallen resulterar i den andres 

dystopi. Det är tydligt att hans mål inte var största möjliga lycka åt alla, utan 

åt största möjliga antal vilket obevekligen måste resultera i stor olycka för 

ett stort antal. Benthams slagord största möjliga lycka åt största möjliga 

antal, skulle från ett annat perspektiv snarare resultera i största möjliga nytta 

åt ett särskilt utvalt antal. De intagna skulle inte vara något annat än 

kugghjul i ett större maskineri, en del av en fabrik som skulle lösa 

samhällets problem som utan större tvivel berodde på lösdrivare och 

brottslingar - helt enkelt odisciplinerade varelser. Oavsett om Panopticon 

skulle fungera som fängelse eller som skola var de intagna enbart varelser. 

Disciplinen som Panopticon erbjuder skulle användas för att disciplinera 

och ordna upp okontrollerbara individer; med denna disciplin skulle man 

omprogrammera individerna till sådana som besitter verktygen för att företa 

allmännyttiga handlingar för samhällets bästa. Bentham såg ingen 

nödvändig gradskillnad av disciplinen som fångarna eller eleverna skulle 

utsättas för, det var för honom fullkomligt irrelevant. De intagna inom 

Panopticons väggar var således en dittills borttappad pusselbit tillhörande 

det utopiska samhällets pussel som var nödvändigt för förverkligandet av 

Benthams drömmar.  
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3.2 Bentham - Gud allsmäktig? 

Ett intressant faktum när man studerar Bentham och hans Panopticon är 

hans religiösa tillhörighet; hur han gick från att vara troende till att förkunna 

sig som ateist. För de religiösa inslagen i Panopticons natur är svåra att 

förneka eller missa. Kanske hade Bentham Gudskomplex där han såg sig 

själv som Den allsmäktige i sin egen lilla skapelse - överallt utifrån 

övervakarens vakttorn skulle man ha full insyn och sinneskontroll. De 

intagnas minsta steg skulle kunna ses, och deras beteende skulle kunna 

manipuleras därefter. Den roll övervakarens allseende öga spelar har sedan 

urminnes tider spelats av religion i mer eller mindre utsträckning. Temat 

känns igen; den allseende guden tittar ner från sin himmel och ser alla sina 

barn på jorden och dömer levande och döda. Det spelar ingen roll här om 

man ser till kristnas Gud eller exempelvis guden Panoptes ur den grekiska 

mytologin. Denna sorts disciplin är exakt som den i Panopticon; 

övervakaren, Gud, ser utan att synas. De övervakade känner till att de kan 

vara övervakade och ändrar sitt beteende därefter.  

3.3 Foucault 

Med sina slående analyser av makt och disciplin lyckades Foucault dra fram 

Benthams originella tankar ännu en gång i ljuset och låta dessa granskas på 

nytt. Foucaults språk är väldigt filosofiskt, passionerat målande och 

stundtals påfrestande sprängkraftigt. När man studerar Foucaults 

Övervakning och straff är det inte det minsta udda att fråga sig huruvida den 

är kritiskt skriven eller snarare skriven i ren och skär extas. Det kan mycket 

väl vara ämnet som framstår som minst sagt obehagligt; och Foucault lyckas 

väl med att lyfta fram dess mest mörka och icke-inbjudande sidor. Å andra 

sidan kan man inte låta bli att känna en viss "mani" i texten, ett slags 

utopiskt glädjerus likt den som äventyraren känner som just funnit en 

tidigare förlorad artefakt. 

Det var när jag började studera Foucaults bok som jag bestämde mig för 

ämnet; hur var det möjligt att man på ett så arrogant sätt lovprisade en 

inrättning som Panopticon? Dessutom inte bara som den var när Bentham 
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ansåg sig färdig med det hela, utan han drar till med att hela samhället bör 

genomsyras av en sådan inspärrande och övervakande princip? Jag hör 

varningsklockor för mänskliga rättigheter ringa när jag läser Foucault. Att 

på samma gång erkänna Panopticon som en grym bur, men också hylla det 

som en underbar maskin ter sig ofattbart för mig. Detta Panopticon - en 

grym och barbarisk djurpark för odresserade mänskliga cirkusdjur som inte 

passar inte i majoritetens norm. En inrättning för att omprogrammera 

individer, en plats för mänskliga experiment - kan detta verkligen vara en 

förbättringsanstalt för fostrande vård? Det är i så fall inte en 

förbättringsanstalt som man först vill associera till; ett ställe där den intagne 

hjälps till personlig förbättring. Istället ter sig förbättringsinrättningen 

Panopticon som en inrättning för sinneskontrollerande hjärnskrynkling; ett 

ställe där icke-önskvärda egenskaper hos vissa grupper av människor 

lobotomeras bort. 

Att Bentham framstår som en av upplysningens tänkare ter sig på ett plan 

ironiskt; riskerar inte denna behandling att faktiskt vara grymmare än 

dödsstraff eller deportering? Eller är det Foucault som är den grymma 

tjuven i dramat som med sin bakgrund inom medicinsk vetenskap vill dra 

sina teorier till bristningsgränsens vassa kant? 

3.4 Övervakningssamhället 

Benthams Panopticon kan mycket väl vara grunden för dagens 

övervakningssamhälle. Den som vill kan ta reda på att du köpt en 

bussbiljett, se vad du gjorde på tåget, se vad du konsumerar för varor - ja 

hela ditt liv kan i princip kartläggas. Det var precis vad Bentham ville 

realisera inom Panopticons tunna väggar, men han hade inte tekniken till 

hands. Därför utformade han istället en arkitektonisk design för att uppnå 

samma resultat - en arkitektur som idag skulle ersättas av digital ljud- och 

bildövervakning liknande den som övervakar proletärerna i Orwells 1984.  

Även om övervakningen eskalerar i skrämmande grad måste den, i alla fall 

så länge den hamnar i rätt hand, delas upp. En del av övervakningen är 

konsumentdriven och trots att integriteten kan ta skada torde fördelarna 
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väga tyngre än nackdelarna. Individualiserade erbjudanden riktas till 

konsumenten som är personligt anpassade och skräddarsydda för att passa 

konsumentens köpvanor. Denna övervakning ställer sig många likgiltig 

inför - vill någon veta vilken mjölk jag köper så varsågod! Dessa uppgifter 

är knappast någon större hemlighet, och många skulle nog anse att de inte 

avslöjar några revolutionerande uppgifter över telefon som någon skulle 

vara intresserad av. En annan sida av övervakningen är den som får oss att 

känna oss trygga utomhus; troligtvis minskar risken att bli bestulen eller 

attackerad  när synliga kameror syns utmed väggar och byggnader - inte 

fullt lika effektivt som en närvarande polis men ändock effektivt. Denna 

brottsbekämpande övervakning torde de flesta inte heller egentligen inte ha 

allt för mycket emot.  

Men övervakningen kan snabbt gå för långt. Så sent som i slutet av 

november 2013 kunde man från flera olika nyhetskällor ta del av nyheten 

om att Säkerhetspolisen och andra brottsbekämpande myndigheter kräver 

ökad tillgång till mejl- och telefontrafik vilket skulle innebära en markant 

ökning av övervakningen
78

. Denna nyhet togs emot av oro från flera håll 

som menar att rättssäkerheten och integriteten skadas hårt när det inte finns 

några spärrar kvar alls för myndigheter som ex. ett domstolsbeslut. I artikeln 

understryks problemet att människor i allmänhet, som uppenbart kommer 

veta om att de blir övervakade om ett sådant förslag går igenom, riskerar att 

ändra på hur de beter sig - precis den påverkan Panopticon skulle uppfylla. I 

fel händer och för fel syften kan den panoptiska övervakningen få ödesdigra 

effekter. Steget till buren där människan övervakas och används som en del 

i ett experiment likt en labbråtta är inte långt ifrån realitet. Steget till 

rashygien med mindre önskvärda medlemmar i samhället kan bli störande 

kort.   

3.5 Jämförelse: Bentham mot Foucault 

Bentham såväl som Foucault hade starka tydliga åsikter om Panopticons 

vidd och spridning. För bägge två var övervakning den sprängande punkten. 
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Jag tar mig friheten att utforma min tolkning av Bentham och Foucault som 

följer nedan. 

Genom en första figur vill jag påvisa hur stor del av samhället som Bentham 

och Foucault anser att Panopticon bör ta i anspråk. Med den panoptiska 

principen menar jag ett slags inspärrande genom övervakning. Som kan 

noteras av figur 1) utgör samhället den stora yttre cirkeln, inom vilken 

Benthams och Foucaults Panopticon verkar. Bentham menade att 

Panopticon främst skulle användas som fängelse, men att inrättningen även 

skulle genomföras som bl.a. skola, sjukhus och verkstad. På så sätt upptar 

Benthams Panopticon en stor del av samhället, men inte hela. Stora delar av 

samhället skulle inte omfattas av sådan övervakning och disciplin som 

Panopticon står för - det var ju trots allt en arkitektonisk idé som i så fall 

hade krävt ett ombyggande av alla världens byggnader. Benthams 

Panopticon upptar därför den inre kärnan av cirkeln samhället, medan 

Foucaults vidareutsträckning av Panopticon är lika stor som hela cirkeln - 

hans mening var att Panopticons dörrar skulle öppnas ut i samhället och 

tränga sig in i dess smalaste vrår. Disciplinen skulle verka på om möjligt 

alla människor i samhället. 

 

Denna allseende övervakning kan göras ännu tydligare genom figur 2) som 

visar på hur fängelset utgör en del av denna övervakning men inte den enda. 

Bredvid fängelset som ett panoptiskt högkvarter står andra institut som 

utbildningsinstitut och vårdinrättningar
79

.  
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måla en förtydligande bild för läsaren.  
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Skillnaden mellan Bentham och Foucault anser jag kan med fördel göras 

ännu tydligare. Om man ser samhället som en cirkel, och Benthams 

Panopticon som en annan och Foucaults tankar som ytterligare en, kan man 

sammanfatta denna jämförelse med att det mellan samhället och Benthams 

övervakning föreligger en viss överlappning. Detta illustrerar figur 3) nedan.  

 

 

Om Bentham hade kunnat realisera sina panoptiska projekt hade dessa 

inrättningar i form av fängelser, sjukhus och skolor upptagit en del av 

samhället men inte hela samhället. Foucaults cirkel däremot, måste med 

största nödvändighet placeras som helt eller nästintill fullt överlappade med 

samhällets cirkel; Panopticons sinneskontrollerande kraft bör enligt 

Foucault nå ut till alla medlemmar i samhället för att uppnå ett slags 

utopiskt maktutövande genom disciplin. Figur 4) fyller sitt syfte genom 

denna illustration nedan. 
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3.6 Slutord 

Människans tankar är hennes vapen. Så länge hon tänker finns hon. Utan 

hennes tankar är hon blott ett djur, om ens det. Människan har igenom 

världshistorien visat på flera olika sätt att tortera människor, fysiskt såväl 

som psykiskt. Det bör vara, om inte det främsta området, så med största 

säkerhet ett av de främsta områden inom vilket människan påvisat störst 

uppfinningsrikedom. Tillvägagångssätten är störande otaliga och används än 

idag i häpnadsväckande grad. Vad man än utsätter människan för, 

oberoende av hur man behandlar henne; våldför sig på hennes kropp eller 

våldtar hennes sinne, så är hennes tankar det sista som hon blir bestulen på.  
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4. Slutsats 

Panopticon kom till under en tid av 1700-talet då man letade efter alternativ 

till dödsstraffet och deportering. Benthams fängelsesystem bygger på en 

disciplinerande övervakning utfört genom en arkitektonisk design. Fängelset 

är cirkulärt utformat med ett torn i mitten av byggnaden varifrån 

övervakaren ständigt kan kartlägga de intagnas minsta rörelser och 

beteende. Genom att den intagne visste om att han kunde vara övervakad 

skulle han ändra sitt beteende därefter.  

Bentham menade att Panopticon som förbättringsanstalt även skulle kunna 

fungera som bl.a. skola och verkstad. Foucault var en man inspirerad av 

flera olika idéer; han studerade filosofi såväl som medicinsk vetenskap och 

har också ansetts politiskt radikal med bl.a. ett förflutet inom 

kommunismen. I Övervakning och straff kopplar Foucault makt och 

disciplin till Panopticon. Han menar att Panopticon besitter en 

sinneskontrollerande kraft som får själen till att bli kroppens fängelse. 

Denna sinneskontrollerande kraft menar han dessutom inte bara kan 

utsträckas till hela samhället utan så bör också ske. En jämförelse mellan 

Benthams Panopticon och Foucaults tankar om detsamma kan enkelt 

sammanfattas som att Benthams Panopticon är begränsat till att uppta endast 

en del av samhället medan Foucault vill se att Panopticon når ut i samhällets 

minsta beståndsdelar och upptar hela dess sfär. 

Panopticon kom aldrig riktigt till i verkligheten utan stannade i dess 

ursprungliga form i teorin. Däremot gör ett flertal byggnader anspråk på att 

vara ett äkta Panopticon, vissa mer eller mindre panoptiska; emellertid 

räcker inte endast en cirkulär byggnad för att klassificeras som Panopticon - 

bakom de tunna väggarna hittar man, som en pärla inuti en mussla, en hel 

värld uppbyggd på disciplin och makt. 
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Bilaga 1 
Originalskiss av Panopticon. Hämtad 2013-12-18 från 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/11/Panopticon.jpg 
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Bilaga 2 
Inuti Presidio Modelo, Kuba. Hämtad 2013-12-18 från 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Presidio-modelo2.JPG 

 

 

Utanför Presidio Modelo, Kuba. Hämtad 2013-12-18 från 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Presidio_Modelo.JPG 
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Bilaga 3 
Inuti Stateville Correctional Center, Illinois, USA. Hämtad 2013-12-18 från 

http://thefunambulistdotnet.files.wordpress.com/2012/03/1925-stateville-

correctional-center.jpg 

 

Utanför Stateville Correctional Center, Illinois, USA. Den cirkulära 

byggnaden syns i mitten av anstalten. Hämtad 2013-12-12 från 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/2a/Stateville_Correctional_Center.JPG 
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Bilaga 4 
Koepelgevangenis (The Dome Prison), Haarlem, Nederländerna. Hämtad 

2013-12-18 från http://uk.museum-haarlem.nl/wp-

content/uploads/2013/02/Koepel_dome.jpg 
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Bilaga 5 
Vita Duvan, Luleå, Sverige. Hämtad 2013-12-18 från 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c3/Fd._F%C3%A4ngels

et_Vita_Duvan.jpg 
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Bilaga 6 
The Millbank Prison, London, Storbritannien. Hämtad 2013-12-18 från 

http://www.bl.uk/learning/images/victorian/crime/victorians056-wl.jpg 

 

The Millbank Prison, London, Storbritannien. Hämtad 2013-12-18 från 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d0/Millbank_Prison_Pla

n.jpg 

 

 


