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Abstract 
 

The purpose of this paper is to enlighten the punishment prisoners received for crimes they’ve 

committed in Karlstad prison during the years 1870-75 and 1900-05. I intend to investigate 

the different disease that flourished in prison. Were there any connection between the 

punishments some prisoners received and those who became sick? The paper is based on two 

questions:  

1. Are there any connections between those who were punished and those who became 

sick? 

2. Where those who were punished more often sick than those who weren’t?  

 

The result of the papers was that the people that received punishments where more often sick 

than those who didn’t. A problem that occurred was that the journal of sicknesses weren’t 

covered for the years that I intended to investigate. The files did not cover the years from 

1901-1905. There are four years missing.  

The sicknesses that were most frequent in prison during the investigated years were: 

bronchitis, diarrhea, intermittence and gastric problems. Bronchitis is an obstructive 

pulmonary disorder characterized by inflammation of the bronchi of the lungs, diarrhea is an 

often occurring loose bowl movement. Intermittence is a sickness that clogs the major arteries 

mostly in the legs. Gastric problems involve many conditions such as gastric catarrh, 

inflammation of the stomach and various diarrheas with vomits. To help me with identifying 

the medical terms I spoke frequently with physician Frida Andersdotter.  

 

Another part of the paper was discussing how network inside the prison may have looked like. 

To help me with this part of the paper I used a book Hreinsson, Nilsson. It’s a book about how 

one could find and identify networks by drawing a net of individuals and connecting them to 

each other. There were three independent groups working almost at the same time with 

network. Two of them were located in America and one in Manchester, Britain.  

My thought about finding and displaying network in Karlstad prison is not by studying the 

files in archives, but to look at villages or cities and identifying the persons who became 

imprisoned. The file in prison does not have the credibility to connect the prisoners to one 

another. I think one have to study the individuals before the imprisonment.  



Sammanfattning 
Uppsatsens syfte är att belysa de extrajudiciella bestraffningarna som fångar mottog i Karlstad 

fängelse åren 1870-75 och 1900-05, samt att se om det finns något samband mellan 

bestraffningar och sjukdomar. Ifall dem som straffades oftare var sjuka. Frågeställningen till 

uppsatsen är:  

1. Fanns det något samband mellan de extrajudiciella bestraffningarna och sjukdom? 

2. Var de som mottog extrajudiciella bestraffningar mer sjuka än dem som inte fick det? 

 

Vad som kom fram under arbetets gång var att de som mottog extrajudiciella bestraffningar 

hade en procentuell majoritet av dem som blev sjuka i fängelset. Åren som undersökts var inte 

helt de samma som i den undersökningen om extrajudiciella bestraffningar. Det fanns inga 

sjukjournaler mellan åren 1901-1905 så det fattades fyra år för att få undersökningen 

allomfattande och komplett.  

    De sjukdomar som var mest förekommande i fängelset var bronkit, diarré, intermittens och 

gastritproblem. Bronkit betyder luftrörsinflammation, diarré innebär tunna, ofta 

förekommande avföringar i stora mängder, intermittens innebär ”fönstertittarsjuka” som är en 

kärlsjukdom som ger förträning i benens stora artärer. Gastrit betyder mage och i denna 

kategori finns det mängder av sjukdomar som magkatarr, magsäcksinflammation eller diarré 

med kräkningar. Behjälplig vid identifikation av medicinska termer var leg.läkare Frida 

Andersdotter. 

 

En annan del av uppsatsen handlar om hur man skulle kunna finna nätverk i fängelset, det är 

en diskussionsdel utifrån Hreinsson, Nilssons bok om nätverk som ligger till grund för mitt 

resonemang. Tre delar av forskningsgrupper från USA och Manchester har grundat vad vi 

idag kallar för nätverk och nätverksanalys. De utgår ifrån identifikation av individer i olika 

grupper och sätter dem in i ett nät (som kan göras på olika sätt) för att därigenom se deras 

relation till varandra.  

   Min tanke om hur man skulle kunna se nätverk i fängelset är att inte börja i fängelset utan 

att börja i en by eller stad och finna dem som ifrån den staden hamnar i fängelse. Detta för att 

det finns litet bevarat om fånarna som individer, vilka de umgicks med och hur deras vardag 

såg ut.   
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1. Inledning 
Arbetet med att undersöka de intagna vid Karlstad fängelse med 1870-75 och 1900-05 som 

undersökningsperioder startade för två år sedan då jag gjorde en B-uppsats om extrajudiciella 

bestraffningar. Det var en undersökning om vilka straff fångar mottog i fängelset då de gjort 

någonting fel. Det visade sig vara en högst intressant undersökning. Varför jag valt att på sätt 

och vi återvända till denna värld i fängelset är för att tiden för B-uppsatsen var så pass kort 

och jag kände att det fanns mer att undersöka. I den första uppsatsen var det bara fokus på de 

intagna och deras extrajudiciella bestraffningar denna gång vill jag titta närmare på 

sambanden mellan sjukdom, dödsfall och straffen.  

   Jag har som skrivet haft svårigheter att släppa den första undersökningen och därför fortsatt 

arbetet, det var inte det som var mest önskat från universitetets sida då man tyckte att det var 

lämpligare att undersöka något helt annat så att man provat på olika undersökningsmetoder. 

Men jag stod fast vid mitt beslut och denna uppsats har ingen som helst didaktisk inriktning 

eller är menat till någonting annat än en intressant rapport. Självklart kan man lägga till en 

didaktisk inriktning/kapitel och anpassa den till en skolmiljö, det skulle kunna vara en god ide 

att få elever till att besöka ett arkiv och lära sig den typen av undersökande arbete. Jag som 

blivande lärare vet eller har sett att många elever köper det som står i läroboken rakt av och 

vill helst att man ska skriva ner svaren åt dem, det skulle vara nyttigt frö dem att se hur en del 

kunskap ligger och väntar på att bli avdammad och lyft fram i ljuset! 

 

Med denna inledning lämnar jag över till undersökningen, önskar er en trevlig läsning! 

Linn Brodén  

Karlstad 2006 
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1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att försöka se vardagen i Karlstads fängelse mellan åren 1900-05 

och 1870-75. Jag försöker reda ut vilka som blev bestraffade under sin fängelsetid och vilka 

sjukdomar som florerade i fängelset. Vidare vill jag finna en väg för att identifiera grupper i 

fängelset, en metod för nätverk.  

 

1.2 Metod 
För denna uppsats krävs olika metoder för dels materialinsamlingen, sovring samt redovisning 

av materialet. Uppsatsen är indelad i olika kapitel där varje kapitel har olika metoder. 

För den första undersökningen som handlar om extrajudiciella bestraffningar och sjukdomar i 

fängelset har Värmlands arkiv varit huvudkällan. Det är en kvantitativ undersökning där 

materialet bestått av fångrullor, sjukjournaler, fängelseläkarens rapporter och statistikrullor. I 

denna del av undersökningen har det ingått att studera sjukdomar hos de intagna, rullorna är 

från 1870-75. För att identifiera sjuktillstånden har diskussioner med läkare varit behjälpliga. 

Leg.läkare Frida Andersdotter har identifierat de flesta sjukdomar och gett sin åsikt om 

orsaker till dem. Diskussionerna har ägt rum vid flera tillfällen och har inte bandats. 

Andersdotters åsikter och medicinska expertis har för denna uppsats ingen annan roll än att 

förklara sjukdomar, det har inte skett i form av regelrätt intervju utan som ett samtal.  

 

Det andra kapitlet handlar om nätverk. Det är något av en litteraturanalys som består av 

redovisning av nätverksanalyser, detta ska mynna i en metod för hur man kan tänka sig att 

nätverk i fängelset kan ha sett ut. På grund av bristfälligt material från arkivet går det inte att 

själv skissa upp ett nätverk. 

I undersökningen av nätverk är det centralt att gå till botten med undersökandet av människan 

i olika miljöer. Att se vad det är som får människan att dels agera som hon gör och hur hon 

bygger sin tillvaro i en miljö som kanske inte är dens ”hem”.  

   För att behandla dessa frågor har jag vänt mig till olika filosofer/vetenskapsmän som 

undersökte just dessa frågor. I studien av själva arbetet kring nätverk är det Hreinsson och 

Nilson som är representerade detta för att de gjort en bok om nätverkets födelse från 30-talet i 

både USA och England. För studien av människan i olika situationer finns Montesquieu, 

Locke och Bentham som huvudkällor.  
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1.3 Frågeställning 
Uppsatsen har sin utgångspunkt i de extrajudiciella bestraffningar och de sjukdomar som 

fanns i Karlstads fängelse mellan åren 1870-75 och 1900-05. Då uppsatsen är delat i två delar 

där det första kapitlet handlar om bestraffningar och sjukdomar och det andra behandlar 

frågan om nätverk får uppsatsen flera frågor. 

 

Kapitel 1. 

1. Vilka var det som mottog extrajudiciella bestraffningar? 

2. Vad var det för straff som delades ut? 

3. Vad var den vanligaste sjukdomen i fängelset? 

4. Var det procentuellt fler som blev sjuka som hade fått bestraffningar? 

 

Kapitel 2. 

1. Hur uppstod arbetet med nätverk som analysmodell? 

2. Kan man bilda en analysmodell för fängelset utan att ha alla fakta om personerna som 

vistades där? 
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1.4 Disposition 
Uppsatsen är indelat i olika stycken/kapitel som ligger till grund för en analys och resultat i 

slutet. Efter varje kapitel följer en analys och diskussion. 

   Uppsatsen börjar med en kvalitativ undersökning av Karlstad fängelse mellan åren 1870-75 

och 1900-05. Den undersöker de extrajudiciella bestraffningarna och sjukdomar i fängelset. 

Den andra delen av uppsatsen handlar om nätverk, hur det uppstod som arbetsmetod och 

avslutningsvis hur jag tror att man kan se nätverk bland dem som hamnat i fängelset.  

 

 

1.5 Tidigare forskning 
Det finns ingen tidigare forskning om extrajudiciella bestraffningar i Karlstads fängelse. Det 

som finns är råmaterialet från arkivet. Det finns uppsatser om fängelset i sig men inte om det 

som denna uppsats ämnar behandla.  

   Den andra delen av uppsatsen som handlar om nätverk har en betydligt mer gedigen 

forskning bakom sig. I avsnittet ”Metod” nämns de författare och filosofer som jag har med 

för att behandla ämnet så korrekt som möjligt. 
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Kapitel 1. 

1870-75 samt 1900 
– Extrajudiciella bestraffningar 

– Sjukdomar i fängelset 
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2. Fångarna i Karlstad fängelse mellan åren 1870-1875 och 1900-1905 
 

De två perioderna som denna uppsats har sin utgångspunkt i är vald då det mesta materialet 

fanns bevarat. En del kataloger saknade olika delar eller det kunde finnas stora luckor i årtalen. 

I detta kapitel kommer Karlstads fängelses fångar att redovisas i olika tabeller. Varje 

undersökningsperiod redovisas för sig där fångarnas ålder, straff (varför de hamnat i fängelse), 

vad de gjort i fängelset för att motta extrajudiciella bestraffningar samt återfallsfrekvensen. 

 

2.1.2 1870-75 

Totalt var det 66 personer som under åren 1870-1875 mottog extrajudiciella bestraffningar. 

Av de 66 var tre kvinnor. Tabellen nedan visar åldersfördelningen hos de 66 fångarna. 

Tabell 1. Åldersfördelningen 1870-75 

 
  15-20 21-25 26-30 30+ ? 

1870 3 1 3 5 2 

1871 3 2 3 1   

1872 4 2   4   

1873 5 2 2 2 1 

1874 7 3   2   

1875 4   2 3   

Summa: 26 10 10 17 3 

D III m journal över extrajudiciella bestraffningar, samt fångrullorna: D III aa: 14, 15, 16, 17, 18 och 19 

 

Som tabellen visar var den vanligaste åldersgruppen representerad av 15-20åringar. Varför det 

finns ett frågetecken med i tabellen är för att det saknades ålder på tre av fångarna. 
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2.1.3 Brotten som gav fängelse åren 1870-1875.  

Tabell 2. Brotten som gav fängelse 1870-75. 

 

  Stöld Våld Lösdriveri Sub.brott Övrigt 
1870 10 1   1 2 
1871 6 2   1   
1872 11         
1873 11       1 
1874 10   1   1 
1875 7   2     

Summa: 55 3 3 2 4 
D III m journal över extrajudiciella bestraffningar, samt fångrullorna: D III aa: 14, 15, 16, 17, 18 och 19 

 

Av tabellen framgår det att stöld var det vanligaste brottet som gav fängelse. Det finns inte 

specifikationer om vilken typ av stöld som avses, det kan vara inbrott och stöld, ficktjuvar 

eller stöld på arbetsplats. Vilken typ av stöld kan nog finnas i polisens anklagelseregister. 

Ordet Sub.brott betyder Subordinationsbrott och det betyder i sin tur personer som vägrat lyda 

order. 

 

2.1.4 Brotten som begicks i fängelset. 

Tabell 3. Brotten som begicks i fängelset 1870-75. 

 

  A B C D E F G H I J 
1870   2   2 1 4 4   1   
1871   1   1   1 1 1 3 1 
1872 7 1 1   1   1       
1873   3 1   4   2   2   
1874 3 2 1   2   1     4 
1875   1     5 1       2 

Summa: 10 10 3 3 13 6 9 1 6 7 
D III m journal över extrajudiciella bestraffningar 

 

A, Knackning i cellvägg  F, Oljud i cell 

B, Ritning å fängelsets matkärl G, Stöld 

C, Uppklättring i cellfönster H, Våld 

D, Ritning i celler eller i böcker I, Sabotage 

E, Olydnad/sturskhet   J, Övrigt 

Av tabellen framgår det att olydnad/sturskhet, knackning i cellvägg och ritning å fängelsets 

matkärl var det vanligaste förekommande brottet innanför murarna vid Karlstad fängelse 

mellan åren 1870-1875. 
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2.1.5 Extrajudiciella bestraffningar åren 1870-1875. 

Tabell 4. De extrajudiciella bestraffningarna 1870-75. 

 

Brott   Straff   
  1 2 3 
A   10 1 
B 1 6 2 
C   2   
D 2 2   
E 1 7 6 
F   5   
G   7 1 
H     1 
I   2 2 
J 2 6   

Summa: 7 49 16 
D III m journal över extrajudiciella bestraffningar 

 

A, Knackning i cellvägg  F, Oljud i cell 1, Minskning av kost 

B, Ritning å fängelsets matkärl G, Stöld  2, Mistning av sängkläder 

C, Uppklättring i cellfönster H, Våld  3, Mörkcell 

D, Ritning i celler eller i böcker I, Sabotage 

E, Olydnad/sturskhet   J, Övrigt 

 

2.1.6 Återfallsbrottslingar 

Tabell 5. Återfallsbrott 1870-75. 

 

  A B C D 
1870 1 1 1 1 
1871 3       
1872         
1873 1       
1874 1 3     
1875 2       

Summa: 8 4 1 1 
D III m journal över extrajudiciella bestraffningar 

 

A, Person som begått brott i fängelset två gånger 

B, Person som begått brott i fängelset tre gånger 

C, Person som begått brott i fängelset fyra gånger 

D, Person som begått brott i fängelset fem gånger 
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2.2  Perioden 1900-05  

1900-1905 

Under denna andra undersökningsperiod var det 61 fångar vid Karlstad fängelse som mottog 

extrajudiciella bestraffningar. Åldersfördelningen framgår i tabellen nedan. Under denna 

period fanns det en kvinna som fick bestraffning. 

 

2.2.1 Åldersfördelningen åren 1900-195.  

Tabell 6. Åldersfördelning 1900-05. 

 

  15-20 21-25 26-30 30+ ? 
1900 3 5       
1901 8 3 3 1   
1902 5 4 2 1 1 
1903 1 2 1 1   
1904 2 3 2     
1905 1 5 5 2   

Summa: 20 22 13 5 1 
D III m journal över extrajudiciella bestraffningar, samt fångrullorna: D III aa: 14, 15, 16, 17, 18 och 19 

 

Den vanligaste åldern i fängelset mellan 1900-1905 var 21-25 men det är jämt mellan den 

gruppen och 15-20 och 26-30. 

 

2.2.2 Brotten som gav fängelse åren 1900-1905. 

Tabell 7. Brotten som gav fängelse 1900-05. 

 

  Stöld Våld Rån Lösdriveri Övrigt ? 
1900 7       1   
1901 8 3     4   
1902 7   1 1 4   
1903 3 1     1   
1904 7           
1905 11 1       1 

Summa: 43 5 1 1 10 1 
D III m journal över extrajudiciella bestraffningar, samt fångrullorna: D III aa: 14, 15, 16, 17, 18 och 19 

 

Det vanligaste brottet bland dem som fått bestraffningar i fängelset var stöld. 
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2.2.3 Brotten som begicks i fängelset åren 1900-1905. 

Tabell 8. Brotten som begicks i fängelset 1900-05. 

 

  A B C D E F G H I 
1900 2 6 1             
1901 2 7 1 2 1       1 
1902 2 6 2   1   2     
1903   4     1         
1904   3       1 3     
1905 2 3 2 1       1 4 

Summa: 8 29 6 3 3 1 5 1 5 
D III m journal över extrajudiciella bestraffningar 

 

A, Uppklättring i cellfönster F, Skrivning i fängelsets böcker 

B, Knackning i cell  G, Skrivning till fånge 

C, Skadegörelse   H, Oljud i cell 

D, Olydnad   I, Övrigt 

E, Rymning 

 

Det vanligaste brottet under undersökningsperioden som gav extrajudiciella bestraffningar var 

knackning i cell följt av uppklättring i cellfönster och skadegörelse. 

   Under denna period var det endast en person som begick brott fler gånger än en. Detta 

hände 1901. 
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2.2.4 Extrajudiciella bestraffningar 1900-1905. 

Tabell 9. De extrajudiciella bestraffningarna 1900-05. 

 

Brott   Straff 
  1 2 
A 6 2 
B 24 4 
C 6   
D 2   
E 3   
F 1   
G 4 1 
H   1 
I 4 2 

Summa: 51 12 
D III m journal över extrajudiciella bestraffningar 

 

A, Uppklättring i cellfönster G, Skrivning till fånge   

B, Knackning i cell  H, Oljud i cell 

C, Skadegörelse  I, Övrigt 

D, Olydnad   

E, Rymning   1, Mistning av sängkläder 

F, Skrivning i fängelsets böcker 2, Mörkcell utan sängkläder  

 

Vanligaste straffet under denna period var mistning av sängkläder. Man hade under denna 

period tagit bort straffet med minskning av mat, samt att straffet som innefattar mörkcell 

också automatiskt även inkluderade vistelse utan sängkläder. 
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2.3 Diskussion 

 

Under perioden 1870 till 1875 och 1900 till 1905 var det 127 personer som mottog 

extrajudiciella bestraffningar. Den vanligaste åldern för de straffade var mellan 15-25, det 

vanligaste brottet som gav fängelse var stöld bägge perioderna. Skillnaderna mellan de båda 

perioderna var att brottsligheten minskat något under andra perioden. Detta går att se genom 

att undersöka hur många personer som begick mer än ett brott i fängelset, återfall. Under den 

första perioden var det 14 personer som hade återfall och under andra var det endast 1 person. 

Procentuellt visar det på en förändring med å ena sidan 21 % återfall under period ett och 1,5 

% under period två.  

   Hur kan det komma sig att återfallen minskat så drastiskt mellan de båda perioderna? Om 

man ser närmare på vad som för övrigt förändrats under tiden så har straffen blivit betydligt 

hårdare. Ett straff togs bort helt under andra perioden och det var minskning av mat, vilket 

inte stöder en teori om att det var ”bättre” att begå brott mellan 1900-05. Men man gjorde en 

annan förändring också och det var att slå ihop två straff under den andra perioden: mistning 

av sängklädet och mörkcell. Under 1900-05 kunde man få två straff: 1, mistning av 

sängkläder och 2, mistning av sängkläder och mörkcell. På så vis var straffen hårdare under 

den andra perioden. En annan skillnad var att tiden för straffen blev längre under andra 

perioden. Ett brott som första perioden gav två dygns mistning av sängkläder blev istället fem 

dygn. Man blev mer benägen att utdela mörkcell snabbare under den andra perioden. Ett brott 

som i första perioden ”varnades” med mildare straff innan mörkcell gavs försvann och 

mörkcell kunde vara straffet på en gång även om personen inte gjort något dumt innan. 

   

Denna nya hårdare metod är något som är mycket omdiskuterat. När man i USA ska 

avskräcka från brott med hot om dödsstraff har det inte visat någon positiv förändring. 

Hårdare straff för brott har tidigare inte avskräckt brottslingar. Någonting i fängelset har 

däremot gjort det.   
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2.4 Sjukjournaler mellan åren 1870-75 och 1900 

 

Det första problemet presenterade sig tidigt, det fanns inga fångnummer för att identifiera 

fångarna i sjukjournalerna. Istället fick jag gå en omväg och skriva ner namnen på alla 

registrerade för att sedan gå till fångrullorna. Det är i rullorna som alla fångar år för år får ett 

nummer som leder till fångnumret längre bak i rullan. I rullorna finns även information om 

yrke, civilstånd, vad de gjort för att hamna i fängelset och hur långt straffet är som de avtjänar. 

Eftersom jag inte är någon läkare eller är väl bevandrad i latinsk medicinterminologi har jag 

kontaktat en leg. läkare1 som förklarat och satt sjukdomar i sitt samanhang.  

   Syftet med att jämföra de extrajudiciella fångarna med dem som registrerats i 

sjukjournalerna är att se om det finns en koppling mellan de båda. Jag har ett antagande om 

att de som fick utstå bestraffningar vissa tider på året eller trots andra sjukdomar borde ha 

blivit mer sjuka. Under vinterhalvåret borde förkylningar och lunginflammation ha varit mer 

vanligt än under sommarmånaderna, och det borde dessutom procentuellt vara mer sjuka i 

dessa sjukdomar än de som inte mottog någon extra bestraffning.  

   För att räkna ut skillnaderna mellan de som blivit bestraffade och sjuka med dem som inte 

fått bestraffning och blivit sjuka ändå har gått till på följande sätt. Först har alla fångar räknats 

år för år från fångrullorna (inskrivnings pärmar) och sedan har alla fångar som skrivits i 

sjukjournalerna räknats och identifierats. Identifikationen skedde genom namn och ålder för 

att sedan hittas i fångrullorna. När alla från sjukjournalerna identifierats jämförde jag alla 

personer som mottagit extrajudiciella bestraffningar med sjukjournalerna och på så vis fann 

jag vilka som fått bestraffningar och blivit sjuka och de som inte fått bestraffning och var 

sjuka ändå. Sista biten var att räkna om det i andelar (procent) och redovisa resultatet i en 

begripbar form, jag kan säga att det inte var det lättaste!  

   Ett problem som presenterade sig ganska långt in i identifikationsarbetet var att fångarna vid 

den andra undersökningsperioden 1900-05 inte fanns med i sjukjournalerna. Det fanns för år 

1900 men inte för 1901-1905. Detta gjorde att undersökningens trovärdighet i fråga om 

jämförelse mellan de båda perioderna inte är hundraprocentig. Jag har ändå valt att ha med 

sjukjournalerna för år 1900 då det kan indikera trender i sjukdomar och inskrivningstider. På 

samma sätt som straffen för de extrajudiciella bestraffningarna förändrades mellan perioderna 

så kanske man kan se en trend i sjukjournalerna.  

 

                                                 
1 Diskussion med leg. läkare Frida Andersdotter vid flera tillfällen under arbetets gång. Frida är läkare vid Kils 
vårdcentral.  
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2.5 Sjukdomarna 

Fördelning av sjukdomar år för år, 1870-1875 och 1900. 

Diagram 1. Sjukdomarna i Karlstad fängelse åren 1870-75 och 1900.  
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De vanligaste sjukdomarna i fängelset under den aktuella undersökningsperioden var bronkit, 

diarré, intermittens och gastritproblem. Bronkit betyder luftrörsinflammation, diarré innebär 

tunna, ofta förekommande avföringar i stora mängder, intermittens 

innebär ”fönstertittarsjuka” som är en kärlsjukdom som ger förträning i benens stora artärer. 

Gastrit betyder mage och i denna kategori finns det mängder av sjukdomar som magkatarr, 

magsäcksinflammation eller diarré med kräkningar. Med hjälp av leg.läkare Frida 

Andersdotter har vi delat in sjukdomarna i olika beroende faktorer. Detta för att se vad som 

kan ha orsakat dem. Det är generellt indelat och det är svårt att säga exakt vad sjukdomarna 

berodde på då det inte finns sjukjournaler för varje fånge.  

Bronkit kan bero på väder, miljö, hygien, mat och psyke. 

Diarré kan bero på mat, psyke, väder och miljö. 

Intermittens kan bero på rökning och diabetes. 

Gastrit kan bero på psyke, mat och miljö. 

Av den indelningen kan man se att de flesta av de vanligaste sjukdomarna kan vara relaterat 

till mat och psyke. Att minskning av mat var ett vanligt straff under den första 

undersökningsperioden kan ha med antalet sjuka att göra. Detta är inget som klart kan bevisas.  
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2.6 Jämförelse mellan extrajudiciella bestraffningar och sjukdom 

I tabellen nedan framgår det hur fördelningen mellan extrajudiciella bestraffningar och 

inskrivna i sjukjournalerna såg ut. Ett problem på vägen var att det slutade existera 

sjukjournaler efter 1900. Mina undersökningsperioder var från början 1870-75 och 1900-05. 

Just i dessa redovisningar av statistik saknas åren 1901-05. Istället för att jämföra de båda 

undersökningsperioderna blir det en övergripande bild av situationen. 

Diagram 2. Andel ickebestraffade och bestraffade sjuka 1870-75 och 1900. 
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Av tabellen framgår det att av andelen sjuka i fängelset fanns det en majoritet av dem som 

mottagit extrajudiciella bestraffningar. Tidigare i uppsatsen har jag redovisat för de 

bestraffningar som fångarna mottog, hur gamla de var och vad de gjort för att hamna i 

fängelset. Den sista informationen är för att ge en bild av kriminaliteten i Karlstad fängelse, 

det var inte de grövsta brottslingarna som hamnade här utan de skickades till andra fängelser.  

   Sjukdomarna som fanns i fängelset varierade men den vanligaste var diarré och bronkit 

samt olika former av förkylningar. En lista över sjukdomarna och översättning finns som 

bilaga. Översättningarna är gjorda med hjälp av leg. läkare Frida Andersdotter. 

   Det man kan läsa av tabellen är att det var vanligare att de som fått extrajudiciella 

bestraffningar var i majoritet bland de sjuka under den aktuella undersökningsperioden. 

Däremot kan man inte säga att gruppen bestraffade i sig var sjukare. Beroendeförhållandet 

mellan bestraffningar och sjukdomar är endast spekulationer, det går inte att bevisa att de blev 

sjuka till följd av bestraffningarna. Men att den gruppen var oftare sjuka än de andra. 
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2.7 Resultat 

Frågeställningen till detta första kapitel var: 

1. Finns det något samband mellan de extrajudiciella bestraffningarna och 

sjukdom/dödsfall? 

2. Var de som mottog extrajudiciella bestraffningar mer sjuka än dem som inte fick det? 

 

Vad undersökningen visat är att det var fler fångar som var sjuka som mottagit extrajudiciella 

bestraffningar är de fångar som inte fått det. Vad man kan bevisa i uppsatsen är inte att 

fångarna blev sjuka på grund av bestraffningarna, för att göra det krävs fullständiga journaler 

över varje fånge. Man kan anta att de som blev bestraffade var mer utsatta och mottagliga för 

sjukdomar på grund av de straff de fick. De sjukdomar som var mest förekommande var 

diarré, bronkit, intermittens och gastritproblem. Alla dessa sjukdomar kan man koppla till mat 

som bidragande orsak. Ett av de straff som utdelades under den första undersökningsperioden 

var just minskning av mat. Om det finns ett samband mellan de fångar som hade just dessa 

sjukdomar och dem som fick bestraffningar har inte undersökts men det vore en intressant 

undersökning.  

   Undersökningen visar att det var fler som begick brott i fängelset fler gånger den första 

undersökningsperioden än den andra. Straffen skärptes i den andra perioden och de blev både 

längre och hårdare. Detta i sin tur visar på att det i fängelset fungerade med skärpta straff 

gentemot vad man kanske tror, att hårdare straff inte ger mindre brott.  

 

2.8 Reliabilitet 

Undersökningen är trovärdig och säker på det sättet att den bygger på ytterst kontrollerbar 

fakta. Utrymmet för egna antaganden eller spekulationer till materialet är litet och 

informationen är så pass klar att själva råmaterialet kan räknas som pålitlig.  
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Kapitel 2. 
Nätverk 

Diskussion om modell för fängelset 
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3. Nätverksanalys 
Nätverksanalyser och nätverk som metod är ett relativt nytt fenomen, dock inte studier av 

människan som en social varelse som anpassar sig till olika miljöer och däri ingår i olika 

sociala grupper. 

   Detta kapitel handlar om nätverk, hur nätverk bildas och hur det ”binder” människor till 

varandra. För att ge en så bred bild som möjligt av nätverk börjar jag med att ge 

grunden/bakgrunden till hur nätverk som metod utvecklades. 

 

3.1 Grunden, den Amerikanska och Engelska modellens bildande 

Att arbeta enligt en nätverksmetod utvecklades under 30-50-talet i USA och i under 50-talet i 

Manchester i England. De två amerikanska forskningsgrupperna vidareutvecklades och under 

60-talet fick de en gemensam metodik, vid 70-talet infogades tankar från den engelska 

studien.2

   I USA vet det två forskningsgrupper som arbetade nästan parallellt med varandra. MIT 

(Massachusetts Institute of Technology) och vid University of Michigan sökte två grupper 

identifiera hur människan relaterar till varandra inom grupper. Hur man påverkas och att 

kunna se hur strukturer/beroende ser ut mellan människor. Tre inriktningar föddes i världen. 

1. Grafteorin 

2. Klickteorin 

3. Manchesterteorin 

Inom den första grenen låg grunden inom tysk psykologi och kallades för gestaltteorin. En av 

dess medlemmar var Jacob Moreno studerade experiment, undersökningar och genomförde 

intervjuer för att kunna ”studera hur individers relationer inom gruppen både förhindrade och 

möjliggjorde handling. Avsikten var att studera gruppdynamikens inverkan på individernas 

psykologiska utveckling.”3 Moreno införde ett så kallat sociogram som skulle göra det 

möjligt att mäta och undersöka relationer mellan människor i grupper. I ett sociogram finns 

det noder som representerar individer och linjer som representerar relationer. Med denna karta 

kan man nu rita upp sambandet mellan människor och deras relation. Tekniken fick namnet 

sociometri. 

   Kurt Lewin var också med i denna forskningsgrupp och menade att den sociala gruppen och 

dess omgivning/miljö var en sammanhängande enhet. ”Gruppens inre beteende till stor del 

                                                 
2 Hreinsson, Einar och Nilson, Tomas, Nätverk som social resurs- Historiska exempel. Studentlitteratur, Lund 
2003. s. 8-9 
3 Ibid s. 10 

 20



bestäms av de sociala krafter som verkar i det sociala fält inom vilken gruppen befinner sig.”4 

Syftet med Lewins forskning var att visa på förhållandet mellan grupp och miljö. Han 

utvecklade något som kallades fältteori, med hjälp av matematiska formler kan man räkna ut 

kausala samband mellan individer och miljön. 

   En tredje forskare inom denna första inriktning hette Fritz Heider och utvecklade teorin om 

gruppers egen laddning. En grupp kan vara laddad antingen positivt eller negativt, så länge 

som det från alla parter är samma laddning är det balanserat. En grupp om tre personer kan 

alla hata varandra och gruppen har ett balanserat förhållande och tvärtom, men om det är en i 

gruppen som hatar de andra två blir det obalans.5

   Den andra inriktningen kallas för Klickteorin, den heter så på grund av att 

undersökningsgruppen är undergrupper/subgrupper – klickar. Dessa undergrupper finns i alla 

större system. Huvudaktörer inom denna teori var A. R. Radcliffe Brown, W. Lloyd Warner 

och Elton Mayo. Mayo undersökte subgrupper inom det amerikanska fabrikslivet. Det var 

Warner som senare teoretiserade klickbegreppet. Warner menade ”att ett samhälle var socialt 

organiserat som ett nät av relationer genom vilka människor interagerar”.6 Klickbegreppet 

blev för Warner ett begrepp som innebar en massa överlappande klickar där människor i olika 

grupper/subgrupper hade relationer i andra arenor, alltså att de var medlemmar i flera klickar 

samtidigt.  

   Den som förde dessa två inriktningar tillsammans var amerikanen George Homans. De två 

teorierna var konstigt nog ovetande om varandras arbete och Homans var den personen som 

för första gången förde dem två tillsammans. Homans utgångspunkt var ”att människors 

interaktion, även om denna varierade med avseende på frekvens, varaktighet och riktning, 

ledde till att positiva känslor av olika slag utvecklades mellan individer”.7

 

 
Ett socialt system består enligt honom av ett externt och internt system. På grund av den 

interaktion som sker mellan människor i det interna systemet, skapas känslor av vänskap och 

sympati dem emellan. Via tryck från det externa systemet ökas interaktionsgraden, 

samhörighetskänslorna förstärks och en ännu större interaktion uppstår. Därmed fragmenteras 

det interna systemet i enskilda konfigurationer, vilka i sin tur kan delas upp i klickar. Homans 

teori innehöll delar av de bägge riktningarna: sociometriska antaganden om individers beteenden 

                                                 
4 Hreinsson, Nilson. s 10 
5 Ibid. s.11-12 
6 Ibid. s. 13 
7 Ibid. s.13  
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och användandet av sociogram samt en insikt i att det sociala systemet kan brytas ned i mindre 

bitar: klickar. 

  Hreinsson, Nilson. s. 13 

 
Den sista inriktningen kallas för Manchestertraditionen och är mer inriktad på konflikt och 

förändring som viktiga aspekter i fråga om nätverk. Man menade att konflikter leder till 

utveckling i grupperna. Man studerade konflikter och makt och där undersökte hur olika 

konfigurationer såg ut i grupper. I spetsen för denna inriktning finner vi John Barnes och 

senare Elisabeth Bott. Dessa två arbetade tillsammans under 50-talet och använde sig av 

Morenos och Lewins tankar om grafteori. Barnes och Botts efterföljare var Clyde Mitchell 

och det var han som för första gången band alla inriktningarna tillsammans. Han använde sig 

av grafteorin och klicktanken och med Homans och Mayos tidigare arbete kunde Mitchell 

avsluta och visa på den systematiska nätverksmodellen.  
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3.1.1 Montesquieu 1679-1755 

Montesquieus verk ”Om lagarnas anda” bearbetar relationerna mellan lagar och varje lands 

konstitution och samhällstyp. Han kategoriserar relationerna efter klimat, kultur och 

geografi.8

   Montesquieu använder sig främst av två begrepp verket igenom, klimatteori och 

maktfördelningslära.  

Klimatteorin handlar om hur människan påverkas av sin omgivning utifrån klimat. Han 

menade att vid varm temperatur blir människan mer benägna att lyda, att vara i ett stadium av 

underkastelse. I kalla klimat verkar människan inbunden. Idealet vore tempererade områden. 

Montesquieu menade att det förutom klimatet spelade en stor roll hur samhällsandan var, 

religion och kultur var något som på sätt och vis tog över naturens ”inflytande”. Det var inte 

bara upp till naturen att avgöra människans påverkan av dess krafter. Efter Montesquieu fanns 

det vissa ambitioner att fortsätta undersöka relationerna med klimat och det mänskliga 

beteendet men det stagnerade då man aldrig skulle finna en teori som fullt ut kunde bevisa 

sambandet.9

   Maktfördelningsläran har Montesquieu flera föregångare som påverkat honom starkt, främst 

engelske John Locke. Locke var av den åsikten att makten borde delas mellan monark och 

parlament, maktdelningen mellan verkställande, lagstiftande och dömande makt var till för att 

bevara friheten. Som Montesquieu såg på maktförhållanden fanns det tre typer av samhällen: 

republik, monarki och despoti. För att undvika maktmissbruk är en tvåkammarriksdag ett 

ideal, detta för att separera den lagstiftande, den dömande och den verkställande makten.10

För att ge en klar bild av Montesquieu citerar jag här Stig Strömholm som översatt 

Montesquieus ”Om lagarnas anda” till svenska: 

 
Montesquieu står för den försiktiga måttfullheten, liv och lära; han talar för maktbalans, för 

maktens uppdelning på flera händer; medan urmakarsonen Rousseau misstror och föraktar 

komplicerade system och invecklade samhällsmaskinerier – han vill tillbaka till soluret – arbetar 

juristen och lantjunkaren Montesquieu med förfinade konstur; han tror på balans motvikter och 

social hantverksskicklighet. Jämlikheten är honom främmande, den totala makten, samlad hos en 

eller flera, är honom djupt suspekt. 

  Citat från ”Om lagarnas anda” av Montesquieu, Gotab, Stockholm, 1990 s. 20 

 

                                                 
8 Nationalencyklopedin CD-rom, sökord: Montesquieu 
9 Ibid. sökord: Klimatteori 
10 Ibid. sökord: Maktfördelningslära 
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Om lagarnas anda är indelad i flera böcker som beskriver människan och dess natur. I verket 

finns det 29 böcker och i varje bok ett antal kapitel. För min studie har jag valt ut ett antal 

kapitel som berör ämnet genom diskussion kring människan i olika institutioner och 

situationer.  

   Det första kapitlet som jag använder är genomgång av lagar, alla lagar som rör allt liv på 

planeten. Montesquieu menar att relationen människor och varelser emellan bygger på lagar 

och förutsättningar, utan lagar skulle vi inte kunna leva. Några av de lagar som han tar upp är: 

Naturlagar, Gudslagar, Religionens lagar, Moralens lagar, Människans lagar, Politiska och 

civila lagar. 

Naturlagar. 

1. Fred. Människan undviker varandra på grund av rädsla och vill inte konfronteras med 

varandra och därav är fred den första naturlagen. 

2. Föda. Överlevnadsinstinkten säger till alla varelser att föda är centralt. 

3. Närmandet. Genom nyfikenhet och rädsla för vad hon kommer att möta blir det 

fascinerande när en varelse ser en annan varelse av samma art och en spänning uppstår 

när nyfikenheten av det motsatta könet träder in.  

4. Samhällsbyggande. När man närmat sig varandra bildar man en grupp som utvecklas 

tillsammans och detta skulle vara grunden till samhällsbyggandet.  

Dessa ovanstående grundpelare för hur naturlagarna både skiljer och för människan till 

varandra. Montesquieu såg dessa som grunden till människan rädsla och bundenhet till 

varandra.  

Positiva lagar. 

När människan gått samman och bildat ett samhälle finns det flera lagar inom den nya 

konstruktionen som krävs för att det ska fungera som en grupp. Dessa lagar kallar 

Montesquieu för de positiva lagarna, de bygger på tre principer eller lagar. 

1. Folkrätten. Detta är de lagar som människan lever tillsammans efter, lagar som 

handlar om grunden mellan alla människor i ett samhälle. 

2. Politiska rätten. De lagar som den styrande har över de styrda. Det handlar om ett 

förhållande mellan olika krafter i samhället, maktfördelning och ordningen för 

funktionerna i samhället. 

3. Civilrätten. Lagen utgår ifrån människans rättigheter och skyldigheter i samhället mot 

varandra och emot staten. 

När det kommer till vem som ska ha makten i ett samhälle resonerar Montesquieu utifrån 

naturen och det naturliga sättet är, nämligen att makten utgår från en person. Detta kommer 
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från naturens fadersmakt. Det är något som man ser i naturen hos andra arter än människan 

och historiskt sett genom alla tider även för människan. Montesquieu menar dock inte att det 

är det mest lämpliga utan säger: ”Det är bättre att säga att det mest naturenliga styrelsesättet är 

det vars särskilda ordning bäst överensstämmer med sinnelaget hos det folk för vilket det är 

inrättat.”11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Montesquieu, Om lagarnas anda, 1990, Stockholm. s. 48 
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3.1.2 John Locke 1632-1704 

Johan Locke var en engelsk filosof och politisktänkare. Hans mest berömda verk är”A essay 

concerning human understanding” och” Two Treatises of Government”. Lockes tankar har 

spelat en stor roll för empirismen och liberalismen. Lockes tanke var att man föds som en tom 

tavla utan något medvetande och kan bara fyllas genom erfarenhet. Erfarenhet finns i två slag, 

sinnesintryck och reflexion, inre – yttre erfarenhet. 

   Locke resonerar kring kunskapens gränser, att det faktiskt finns saker i världen främst den 

fysiska världen som aldrig kan bli mer är sannolika. 

   Kritiken kring Locke har främst varit att hans två delar i sin filosofi, den politiska och den 

filosofiska ibland står i motsättning. Han gav ut Two Treatises of Government anonymt och 

ville hålla sin identitet dold i det längsta. Two Treatises handlar om makt och förhållandet 

mellan medborgare och regent, om vad som ger lagar dess giltighet. Locke likt Montesquieu 

resonerar kring naturlagarna och Locke försöker förstå vilka lagar som gällde då och vilka 

rättigheter och skyldigheter som fanns trots att det inte fanns ett formellt rättsväsen. Locke 

menade att varje individ har en naturlig rätt till sin person och får vidta de åtgärder som krävs 

för att skydda denna. Locke hade ett kärt band till egendom och menade att en persons 

egendom är en del av personen som lagt ner arbete för att förskaffa sig denna egendom och 

borde vara lika okränkbar som den egna personen. 

   Locke menade vidare att människan i ett samhälle undertecknade ett sorts kontrakt där vissa 

friheter avsägs och ett samhälleligt skydd av liv och egendom infördes för dess invånare. 

Detta kontrakt skulle hedras av alla medborgare och tjäna som skydd för medborgarna, 

invånarna var inte skyldiga att genomföra sina plikter mot samhället om inte deras säkerhet 

var garanterad. Denna ”paragraf” i kontraktet gjorde att det vid vissa tillfällen var accepterat 

att protestera och göra revolution.12

 

I boken ”Andra avhandlingen om styrelseskicket – en essä angående den civila styrelsens 

sanna ursprung, räckvidd och mål” diskuterar Locke vad det är som ger lagar dess legitimitet, 

vilka skyldigheter och rättigheter medborgare har. Han skriver om lagar och straff för 

medborgare.13  Bakgrunden till Lockes politiska bana var inte helt självklar, inte något som 

han själv strävade efter. Den politiska situationen i England vid denna tidpunkt (1600-talet) 

var turbulent med ett ökat misstroende mot kronan och dess förhållande till parlamentet. 

                                                 
12 Nationalencyklopedin, CD-rom, sökord: Locke, John 
13 Locke, John. Andra avhandlingen om styrelseskicket – en essä angående den civila styrelsens sanna ursprung, 
räckvidd och mål. Baksida 
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Charles I var kung i England och hade problem med ökade klyftor i samhället med en stark 

överklass och ökad underklass.  

 

John Locke – Andra avhandlingen om styrelseskicket, en essä angående den civila styrelsens 

sanna ursprung, räckvidd och mål. 

Boken är uppdelad i olika kapitel som resonerar kring människan som varelse, 

samhällsmedborgare med vikt på vad som är rättigheter och skyldigheter.  

 
” Trots att människan i detta tillstånd har oinskränkt frihet att förfoga över sin person och 

egendom, har hon inte frihet att förgöra sig själv eller någon enda levande varelse i sin ägo, 

såvida inte något ädlare syfte än livets blotta bevarande kräver det. Naturtillståndet styrs av en 

naturlig lag som binder alla, och förnuftet, som är den lagen, lär alla människor bara de rådfrågar 

det att eftersom alla är jämlika och oberoende, så får ingen skada någon annans liv, hälsa, frihet 

eller egendom.” 

 Andra avhandlingen om styrelseskicket s. 40 

 

Detta citat från boken beskriver hur helig människan är, hur man är jämlikar och livet är 

ovärderligt. Vidare tar Locke i samma kapitel upp hur straffrätten borde fungera. Paralleller 

dras till bibeln och Gud som den allsmäktige och människan som hans verktyg. Locke menar 

att om någon bryter mot de lagar som är uppställda vare sig det handlar om naturlagarna eller 

andra lagar av människan uppställda för att säkra trygghet, så har vilken medmänniska som 

helst rätt att straffa den personen. Eftersom ingen står över någon annan och alla har samma 

värde och är lika under Gud så är det allas rätt att straffa den skyldige. 
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3.1.3 Jeremy Bentham 1748-1832 

Jeremy Bentham var en av de mest inflytelserika politiska filosoferna i England under 1800-

talet. Han utgår ifrån hur fångar tidigare blivit behandlade genom utvisning till kolonier 

istället för dödsstraffet. Man förvarade vansinniga tillsammans sjuka och fångar som inte var 

sjuka.14 Man hade inte någon form av arbete med återanpassning till samhället, fängelse var 

en plats där man stängde in och mer eller mindre kastade bort nyckeln till.  

Benthams främsta verk var Panopticon, en bok eller ett arbete som handlade om det allseende 

ögat. Bentham trodde mycket på övervakning och utformade system för fängelse, skola och 

sjukvård. Panopticon är en princip för inrättningar där personer övervakas. Stor vikt läggs vid 

planering av själva miljön för inrättningen. I boken finns det mycket detaljerade skisser över 

cellernas storlek, fönstrens placering och vaktrummets fulla funktion. Meningen är att 

fångarna alltid ska tro att de är övervakade. Detta genom att de inte kan se in i vaktrummet 

och på så vis kan de inte veta om det finns vakter där. Denna tro att de aldrig är ensamma 

skulle enligt Bentham ge resultatet att de sköter sig i fängelset och beaktar de regler som är 

uppsatta.  
Texten igenom återkommer Bentham till hur konstruktionen sammantaget funderar som system. 

I dess mest enkla avskalade form är de bärande principerna tämligen enkla. För det första kan 

ingen internerad person, oavsett om denne är fånge, patient, elev eller arbetare, se eller 

kommunicera med någon annan medan övervakaren däremot utan avbrott kan överblicka 

samtliga personer. Eftersom varje cell i praktiken är en avgränsad institution som individen 

aldrig behöver lämna kan också en rad funktioner kombineras i samma byggnad: misstänkta kan 

utan olägenheter förvaras jämte vansinniga, dömda och sjuka. För det andra kan ingen av de 

övervakade avgöra när de är iakttagna, men de kommer att vara ständigt förvissade om att de 

står under uppsyn och varje otillåten handling – Bentham försäkrar läsaren att dessa kommer att 

bli mycket få – kan efterhand helt elimineras genom konsekventa bestraffningar. På detta sätt, 

resonerar han, kommer varje person som placeras i någon av cellerna vara tvungen att ständigt 

ge akt på allt de företar sig, något annat skulle vara ett icke-rationellt beteende.  

  Citat ur Panopticon sid. 26-27 

 

Som citatet ovan beskriver skulle det aldrig behöva ges extrajudiciella bestraffningar eftersom 

de skulle i sådana fall vara stränga straff som inte skulle uppmana andra till brott i fängelset.  

 

I Benthams teorier om övervakning ser han på skillnaderna mellan olika typer av fångar och 

institutioner. Han har tankar om de som väntar på sin dom eller är misstänkta för ett brott som 

inte tillåter dem att vara fria i samhället. För dem tänker sig Bentham en mer ”fri förvaring”, 
                                                 
14 Bentham, Jeremy, Panopticon, Scandbook AB, Falun 2002, sid. 16 
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att de inte än är dömda är av stor vikt, de ska inte behandlas som om de vore dömda. De ska 

kunna samtala med varandra och med sina ombud. De ska kunna ha tillgång till nästa vad de 

vill dock inte alkohol. Övervakaren ska skaffa de saker de önskar men ska inte at ut mer i 

priser än vad de kostar, det får inte bli en vinst för övervakaren.15  

 

 

 

3.2 Hur man kan se och finna nätverk i fängelset 

 

För att kunna se nätverk i fängelse måste man ta hänsyn till vilken typ av anstalt det rör sig 

om. Om fängelset är öppet eller stängt. Hur stor frihet fångarna har och i vilken mån de kan 

över huvud taget interagera med varandra. Är det en stängd avdelning blir interaktionen 

fångar emellan minimal och i sådana fall kan det istället röra sig om nätverk mellan fånge och 

personal. Det är stor skillnad på hur öppen och hur stor samverkan fångarna har med varandra.  

Som Moreno resonerade låg vikten för att göra nätverksanalyser på gruppdynamiken, hur 

gruppen påverkar varandras psyke. 

Ett stort problem när man ska se till historiska relationer är värderingen av materialets 

trovärdighet. Om det inte finns bevarat material över korrespondens mellan fångar utan endast 

scheman över möte mellan fångar är det omöjligt att utläsa vilken typ av relation de hade. Vad 

man kan undersöka är vilka grupper av fångar som hade flest möten med varandra. Om det 

fanns en arbetsgrupp som oftast bestod av samma fångar eller om det var vissa fångar som 

umgicks under rasterna. Problemet kvarstår dock: svårigheten att avslöja mötenas natur. När 

det gäller min undersökning av extrajudiciella bestraffningar och sjukdom i Karlstad fängelse 

åren 1870-75 och 1900-05 hade det varit behjälpligt med kartor över fängelsets celler och 

identifiering av fångarna som bodde i dem. Det hade kunnat ge indikationer om vilka som 

umgicks. En intressant punkt kunde vara att se om de fångar som begick brott i fängelset var 

placerade nära varandra i cellerna. Om de ingick i någon form av grupper som till exempel 

arbetsgrupper.  

I beskrivningen av vad fångarna gjort för otillåtet i fängelset var en vanlig sak att samtala med 

annan fånge. Det var inte tillåtet, däremot står det inte när det var tillåtet, om vad de samtalat 

eller om det var vänner eller fiender.  

                                                 
15 Bentham, sid. 142-144 
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I Benthams Panopticon skulle all form av kontakt vara förbjuden om det inte rörde sig om 

fångar som satt i förvaring i väntan på dom. När fångarna vägras kontakt och dessutom tror att 

de alltid är bevakade skulle de extrajudiciella bestraffningarna inte vara många, denna form 

av isolering skulle inte ge dem någon egen vinst genom att göra något otillåtet.  

 

Mayo var förespråkare för Klickteorin, om man inordnade i subgrupper kan bestämma och 

undersöka gruppers interaktion med varandra i olika arenor. Det var en teori om att man kan 

se till gruppens olika socialisation i flera grupper samtidigt. Detta med olika grupper och 

människan som medverkar i flera grupper samtidigt är viktigt att ha i åtanke. Det finns nog 

inte en enda individ på denna planet som bara finns i en grupp. Man träffar folk och ingår i 

flertalet grupper fast man inte tänker på det. I vardagen kan man se detta dels genom familjen 

eller hemmet som en grupp, när man går utanför sin dörr hamnar man i en annan miljö och 

genast i en annan grupp. Skolan är en grupp för sig där man interagerar med andra och 

handlar på ett sätt som man kanske inte gör i andra grupper som hemmet. Meningen med det 

Mayo säger är ett man lever i olika grupper och därför är det viktigt att se till människor som 

flexibla och inte statiska. För att kartlägga en enda individ kan man komma fram till ett 

kontaktnät som är enormt stor. Om man ska överföra Mayos tankar på min undersökning med 

fångar från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet måste man kartlägga individernas 

bakgrund. Man skulle kunna tänka sig att det fanns flera fångar från samma plats att de hade 

någon form av historik. I fångrullorna fanns det till exempel tre kvinnor som hamnade i 

fängelset för lösdriveri och de hade alla kommit till Karlstad från samma ställe. Man kan nog 

inte gå hur långt tillbaka som helst för att finna deras livshistoria, men man skulle kunna göra 

ett nätverk och utgå ifrån en plats och inte från fångarna i fängelset. Om man väljer en stad 

eller by och undersöker dem som hamnade i fängelset skulle man kunna finna nätverk mellan 

de som begick brott. Eftersom landet var ”mindre” och man hade mer kontakt med sina 

grannar så är möjligheten att finna samband större.  

En bra utgångspunkt för att finna samband som skulle ha ägt rum för så pass länge sen är att 

undersöka personernas bakgrund. Att inte försöka finna samband enbart i fängelset.  

 

Som Montesquieu resonerade följer människan som varelse ett visst antal naturlagar. Det är 

de lagar som bestämmer att och hur vi beter oss när vi ställs inför varandra. Exempel på det är 

när han tar upp naturlagarna och menar på att fred är den första lagen vi lär oss, dels av rädsla 

för varandra och av nyfikenhet dras vi till slut till varandra. Det är efter den tredje fasen som 

vårt grupperande och samhällsbyggande börjar. Om man tänker sig att fängelset är en ny plats 
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för dem som kommer dit vore det inte så konstigt att man skulle återfalla i dessa som 

Montesquieu beskriver dem naturlagar. Man skulle i sådana fall isolera sig till en början, föda 

som var den andra punkten i Montesquieus lagar skulle ge dem en chans att se varandra och 

förhålla sig till varandra. Nyfikenheten är en central del av människan och hjälper henne att se 

sin omgivning och koda av den. Att se strukturer och hierarkier. När nyfikenheten minskat 

och man känner sig något så när säker på vilka människor man har omkring sig börjar arbetet 

med gruppbildning. Denna tanke delades av fler än Montesquieu, Bourdieu som var sociolog 

hade liknande tankar om människans sätt att inordna sig i grupper.  

   Efter detta första steg mot bildande av grupper och samhällen kan man vidare undersöka 

Montesquieus tankar om de positiva lagarna. Eftersom fängelset blir som en egen värld där 

människor inordnas och lever tillsammans utan att själva välja sitt umgänge kan det liknas 

med en slags början, ett nytt liv, där de gamla reglerna och gamla hierarkierna inte råder 

längre. Man måste för kanske andra gången i sitt liv starta om från den absoluta början. Det är 

svårt att tänka sig hur det skulle vara att bli tvungen att anpassa sig till ett system som är på 

sätt och vis främmande från det man är van vid. I de positiva lagarna ingår det som vi i vårt 

samhälle förlitar oss på: folkrätten, den politiska rätten och civilrätten. Jag tror att det i 

fängelset var precis som i samhället utanför, de tre rätterna fanns där inne också. Folkrätten på 

det viset att inom fängelsets väggar fanns det regler och lagar som gällde för alla fångar där 

inne. På något sätt tror jag att fängelset är en perfekt miljö att studera samhällsstrukturer i. 

Den politiska rätten är om möjligt ännu mer påtaglig än folkrätten. Detta för att 

maktfördelningen i ett fängelse är absolut. Som det framkom var det hårda straff på att tilltala 

en vakt eller anställd vid fängelset på ett felaktigt sätt. Den sista lagen om civilrätten får en 

något annorlunda betydelse i fängelset, anledningen till att de hamnat i fängelset från första 

början är ju att de på något vis brutit mot de lagar som finns utanför, i det vanliga samhället. 

Så att det handlar om människans rättigheter och skyldigheter i samhället mot varandra och 

mot staten kan verka aningens konstigt. Men jag tror att oberoende av vad de gjort utanför för 

att hamna i fängelset så finns det på en gång regler och lagar för hur de ska behandla varandra 

och straffen är som skrivet hårda mot dem som bryter mot dem.  

 

Som John Locke resonerade var ingen man över en annan, alla var lika mycket värda och det 

fanns ingen finare människa än någon annan. Det kontrakt som Locke menade att människan 

undertecknade i ett samhälle ror jag återupprättades när en person hamnade i fängelset. Att 

man brutit mot det ute i samhället gjorde inte att det inte existerade i fängelset.  
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