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Förord

Det är många som har gjort denna avhandling möjlig. Jag vill först och 
främst tacka mina handledare, Tore Frängsmyr och Anders Ekström för 
deras arbete. Tore har hela tiden visat förtroende för min förmåga att fors-
ka självständigt, och när det behövts har han alltid frikostigt givit hand-
fasta synpunkter och praktisk hjälp. Anders väckte redan på grundutbild-
ningen mitt intresse för historisk forskning, och under avhandlingsarbetet 
har han ständigt stimulerat mig att gå vidare. Ett stort tack till er båda!
 Under arbetets gång och inte minst i den intensiva slutfasen har jag fått 
mängder av värdefulla synpunkter. Särskilt vill jag tacka Magnus Rodell, 
Per Wisselgren, Peter Josephson och Shamal Kaveh för läsningar, kom-
mentarer och diskussioner, samt Roddy Nilsson som var opponent vid 
slutseminariet. Många andra har på olika sätt bidragit: Ulrika Nilsson, 
Sven Widmalm, Patrik Lundell, Mats Persson och Martin Bergström, 
liksom Hanna Östholm, Staffan Wennerholm, Karin Johannisson, Olof  
Ljungström, Hanna Hodacs, Carl Frängsmyr och Tony Gustavsson. Tack!
 Jag har presenterat olika delar av avhandlingen vid en rad semina-
rier, symposier och konferenser, och vill tacka alla som deltagit. Lars 
Pettersson bjöd på ett tidigt stadium in till ett seminarium på Historiska 
institutionen i Uppsala. Under arbetets senare del erbjöd Patrick Joyce 
generöst mig att tillbringa en tid som gästdoktorand vid Department of  
History, University of  Manchester. Det var mycket värdefullt, inte minst 
för arbetet med frågeställningar och teoretiska perspektiv.
 Alla vänner, doktorandkolleger och arbetskamrater vid Avdelningen för 
vetenskapshistoria och Institutionen för idé- och lärdomshistoria under 
dessa år har gjort det dagliga arbetet betydligt roligare. Ulla-Britt Jansson 
och Karin Bergsten har dessutom gjort alla praktiska bestyr långt enklare. 
Tack alla!



 Generösa ekonomiska bidrag, som bland annat gjorde det möjligt att 
resa utomlands, har lämnats av Stockholms Arbetarinstitutsförening, Sven 
och Dagmar Saléns stiftelse, Jacob Letterstedts stipendiefond förvaltad 
av Kungliga Vetenskapsakademien samt Ragnhild Blomqvists donations-
fond.
 Mitt största tack är jag skyldig Mia Öström. Det finns bara inte plats 
att skriva om alla de sätt du hjälpt mig på och gjort tillvaron så mycket 
bättre!

Uppsala, mars 
Frans Lundgren



Innehåll

Kapitel 
Moraliska teknologier för de farliga klasserna.........................  

Formeringen av ett nytt problemområde, 
Det sociala som historisk artefakt, 
Det liberala styrets rationalitet, 

Kapitel 
Cellfängelset ....................................................................................  

Fängelsets historia, 
Fängelset och den pedagogiska optimismen, 
Avskiljningens former under -talet, 
Brottens epidemiska ökning, 
Individualiseringens medel och risker, 
Att upprätta individens självreglerande kapaciteter, 

Kapitel 
Ett moraliskt vetande ....................................................................  

Kriminalstatistikens uppkomst, 
Att skapa en gemensam överskådlighet, 
Den statistiska individen – det moraliska exemplet, 
Samhällets tillstånd och fängelsets nödvändighet, 
Ett exemplariskt moraliskt vetande, 
Att se samhällets hemligheter, 
Det moraliska exemplets visualisering, 
Värdet av ett visuellt arkiv, 
Att framställa samhället, 



 

Kapitel 
En uppsökande fattigvård.............................................................  

Pauperismen – en epidemisk samhällssjukdom, 
Modeller för uppsökande fattigvård, 
Det medborgerliga patronatet, 
Den uppsökande fattigvårdens didaktik och organisation, 
Moralens ekonomiska organisering, 
Den sociala sfärens formering, 

Kapitel 
Bildningscirkeln ..............................................................................  

Begreppet bildning och reformeringens villkor, 
Bildningscirkeln i civilisationsarbetet, 
Organisationsformer och gränsdragningar, 
Att framställa nya relationer, 
Bildningens nya auktoritetsinstanser, 
Att organisera kapacitet för självstyre, 

Kapitel 
Uppkomsten av det sociala ..........................................................  

Noter ................................................................................................  
Summary ..........................................................................................  
Källor och litteratur .......................................................................  
Personregister ..................................................................................  



 

Kapitel 

Moraliska teknologier för de farliga klasserna

Vid riksdagen  var Leonhard Rääf  en av dem som kritiserade de nya 
cellfängelserna. Han menade att de byggde på en huvudlös optimism om 
människans formbarhet. För den synnerligen konservative Rääf  var cell-
fängelset ytterligare ett exempel på den tvivelaktiga reformism som bred-
de ut sig: det rastlösa förordandet av nya och förändrade samhällsinrätt-
ningar – vad kritiska röster i -talets Sverige sammanfattade som ”för-
bättreriet”. Liksom andra kritiker ifrågasatte Rääf  den tilltro man sat-
te till isoleringens inverkan på obildade och moraliskt fördärvade perso-
ner. Han jämförde utgångspunkten med de lika orimliga förväntningar 
som knöts till ”folkskolor, bildningscirklar, tidningar och allmänna val”. 
De nya fängelsebyggnaderna var missriktade innovationer, menade Rääf; 
istället borde man konstruera ytterligare kropps- och skamstraff.¹
 De som förespråkade cellfängelser och folkskolor tillhör historiens 
segrare, och deras argument kan i ljuset av senare utveckling förefalla både 
självklara och naturliga. Men det historiskt specifika i de många nya in-
rättningarna förtjänar att studeras: Vad fanns det exempelvis för likhe-
ter mellan att isolera fångar i celler och att organisera bildningscirklar? I 
denna avhandling analyseras tre inrättningar; cellfängelset, den uppsökande fat-
tigvården samt bildningscirkeln, som alla introducerades i Sverige på -talet. 
Några utförliga programförklaringar förekom sällan i anslutning till dem, 
men verksamheterna ska här analyseras som reformerande program. För att 
klargöra denna karaktär kommer undersökningen att fokusera på verk-
samheternas utgångspunkter, bärande principer och målsättningar. Det 
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gör det möjligt att jämföra områden och skeenden som vid en snabb över-
sikt kan te sig tämligen olikartade.
 Frihetsstraff etablerades som en principiellt viktig strafform under 
-talets första hälft, exempelvis fyrdubblades antalet fångar på fyra de-
cennier. En central administration av fängelserna skapades , Styrelsen 
öfver rikets fängelser och arbetsinrättningar, och tio år senare ombildades 
den till ämbetsverk. Från -talets mitt fanns ett växande intresse för 
hur man genom fängelsets organisering kunde reformera fångar. I en om-
fattande diskussion under - och -talen blev nya amerikanska fäng-
elser där fången isolerades viktiga förebilder. Riksdagen – tog ett 
första beslut om att bygga cellfängelser efter den så kallade absoluta iso-
leringsprincipen, och omkring  stod ett trettiotal färdiga.
 Parallellt med denna utveckling började man systematiskt samla ma-
terial om brott och fångar. Med förebild i den nya franska brottsstatisti-
ken , fick justitieministern  i uppdrag att sammanställa årliga över-
sikter av brotten i riket. Publikationerna rönte ett stort allmänt intresse. 
När fängelseadministrationen ombildades till ämbetsverk  fick den ett 
motsvarande uppdrag att framställa en översikt av fångarna. Brotts- och 
fångstatistiken inordnades vid -talets slut i den nya Bidrag till Sveriges of-
ficiella statistik. Vid denna tid, då man hade byggt upp ett mycket stort kri-
minalstatistiskt material, gjordes även de första svenska försöken att foto-
grafera fångar.
 Under -talet fick fattigvårdens organisering stor uppmärksamhet 
och städerna skildes ut som ett särskilt problem. I de större städerna var 
det svårt att kontrollera de fattiga och man menade att speciella former 
av fattigdom utvecklades där. Från omkring , men framförallt un-
der -talets första hälft, fördes det fram olika förslag på en fattigvård 
som grundades på regelbundna besök i de fattigas hem. Modellen fanns 
på flera platser i Europa och i Sverige kom bland annat franska initiativ 
att uppmärksammas. När sådan fattigvård realiserades under -talet, 
skedde det framförallt genom frivilliga föreningar där kvinnor utförde 
det uppsökande arbetet. Så kallade fruntimmersföreningar bildades i en 
rad svenska städer, exempelvis fanns det vid -talets mitt åtta stycken i 
Stockholm.
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 De första bildningsföreningarna för arbetare och hantverkare, så kalla-
de bildningscirklar, skapades från -talets mitt i tjugotalet städer. De 
nya föreningarna fick stor uppmärksamhet eftersom de riktade sig till läg-
ra grupper, men de leddes av exempelvis publicister, lärare och naturve-
tenskapligt utbildade. Verksamheten innehöll många inslag, men framför-
allt olika former av föredrag, förevisningar och uppläsningar. Som regel 
erbjöd föreningarna även tidningar att läsa och boksamlingar att låna ur, 
och vid särskilda tillfällen ordnade man fester och resor. Omfattningen av 
verksamheten kunde med samtida mått vara betydande. Exempelvis hade 
bildningscirkeln i Stockholm efter några år närmare tusen medlemmar.
 Vad förenade då diskussionerna om nya fängelsebyggnader, verksamhe-
ten i tidiga välgörenhetsföreningar och det som karaktäriserats som folk-
bildningens uppkomst? Denna undersökning vill visa att verksamheter-
na utgick från gemensamma problembeskrivningar och att de principiella 
likheterna dem emellan är långtgående. De tre programmen förväntades 
inte minst kunna ha ett betydande inflytande på beteendet bland fångar, 
fattiga och arbetare. De utgör därmed exempel på ett vid denna tid snabbt 
expanderande område av fostrande, omdanande, eller – mer egentligt – 
re-formerande inrättningar riktade mot de så kallade lägre klasserna.

Avhandlingens studieområde och frågor
I -talets Sverige, liksom i stora delar av Europa, talade man allt of-
tare om en genomgripande samhällelig kris. Samhällsutvecklingens ne-
gativa konsekvenser bland de lägre skikten identifierades snart sagt över-
allt, och man diskuterade en mängd åtgärder för att kunna hantera dem. 
Orsaksförklaringarna var synnerligen invecklade: övergripande perspektiv 
på förändrade produktions- och försörjningsförhållanden vävdes samman 
med diskussioner om eroderad moral, sönderfallande respekt för auktori-
teter och urspårade samlevnadsformer. I all sin variation fördes de många 
problemen så småningom samman, i Sverige liksom i resten av Europa, i 
beteckningen den sociala frågan, som kom att tjäna som ett stående uttryck i 
samhällsdebatten under -talets andra hälft.
 I den historiska forskningen har uttrycket levt vidare som en beteck-
ning på de strukturella konsekvenserna av -talets samhällsomvandling 
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för egendomslösa grupper. I samtiden satte man snarare samman specifi-
ka problem till provkartor av symptom på krisen. De hade sitt mest till-
spetsade uttryck i vad som efter fransk förebild kallades ”de farliga klas-
serna” – fattiga, tiggare, vagabonder, politiskt artikulerade arbetare, pro-
stituerade och brottslingar. Hotet mot samhällets ordning och utveckling 
identifierades överhuvudtaget med beteendet bland de lägre klasserna, och 
för att påverka det togs mängder av initiativ. De tre program som under-
söks här har valts för att de riktades mot samhällets lägre grupper, hade en 
sekulär karaktär och en utpräglat urban inriktning. En annan undersök-
ning skulle exempelvis kunna göras av väckelsebaserade verksamheter som 
nykterhetsföreningen, diakonin och den inre missionen. Intresset och for-
merna för att undersöka samhällets tillstånd, bemästra problem och be-
främja ordning växte snabbt under -talets första hälft.
 Åtskilliga idag välbekanta inslag på det reformistiska området, exempel-
vis akademisk samhällsvetenskap, yrkesmässigt socialt arbete och storskalig 
folkbildning, institutionaliserades först kring sekelskiftet . Men prin-
ciperna etablerades under perioden mellan den franska revolutionen och 
-talets mitt, vad Eric Hobsbawm kallar ”revolutionens tidsålder”.² Alla 
åtgärder för att möta de omtalade hoten underbyggdes förvisso inte med en 
optimism om människans formbarhet. De som satte tilltro till möjlighe-
terna att kunna förändra livsföringen bland de lägre klasserna förespråkade 
andra insatser än de som hyste små förhoppningar om detsamma. Det var 
skillnad mellan att föreslå restriktioner och förbud, och att föreslå åtgärder 
för att göra exempelvis fångar, fattiga och arbetare till självreglerande delar 
av befolkningen. I sin mest optimistiska tappning kan den senare visionen 
beskrivas så här: samhällsutvecklingen känner ingen gräns om instanser ska-
pas för att kontinuerligt fostra människor till rätt beteende.
 Denna studie koncentreras till hur de tre programmen förväntades för-
ändra idéer, beteenden och livsföring hos de grupper som de utformades 
för. Syftet med undersökningen är således att analysera de problem som program-
men utformades kring, hur programmen förväntades möta, reglera och lösa dessa problem, 
samt vilka målsättningar och resultat man eftersträvade. På en mer generell nivå syf-
tar studien till att visa hur detta nya problem- och verksamhetsområde utg jorde en del 
av formeringen av en social sfär i Sverige vid -talets mitt.
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 Avhandlingen innehåller fyra fallstudier. Diskussionerna kring de tre 
programmen ägnas var sin studie. Dessutom ägnas en särskild fallstudie åt 
det vetande om brott och fångar som tog form genom kriminalstatistik och 
fångfotografi: studien utgör en fördjupning av hur kunskap framställdes 
och problembeskrivningar bestämdes i anslutning till reformerande verk-
samheter. Programmen analyseras i kronologisk ordning efter den tid då 
diskussionen om dem nådde sin största intensitet: cellfängelset fick störst 
utrymme i samhällsdebatten under -talets första del, diskussionen om 
uppsökande fattigvård kring decenniets mitt och andra hälft medan bild-
ningscirklarna var som mest uppmärksammade ytterligare ett par år senare.
 Fallstudiernas inbördes ordning innebär även en successiv förskjutning 
av de problem som respektive program skulle hantera längs bildningshier-
arkin. Problemen placerades in i en moralisk utvecklingstrappa som relate-
rades till begreppen bildning och civilisation. Brottslingen, den fattige och 
arbetaren befann sig på olika stadier vad gällde kapaciteter och förmågor: 
relationen dem emellan kan beskrivas som en successivt ökande förmåga 
till självreglering. Bildningens spektrum började i avsaknaden av så kallad 
grundläggande bildning, förmåga till självstyre, och slutade i den ansvars-
tagande medborgaren, där medborgarskapet definierades som en moralisk 
kapacitet snarare än som en uppsättning rättigheter. Cellfängelset, den 
uppsökande fattigvården och bildningscirkeln innebar gradvis utvidgade 
ambitioner om den förmåga till självreglering de skulle frambringa.
 Liksom många andra reformerande verksamheter vid denna tid kan 
cellfängelset, den uppsökande fattigvården och bildningscirkeln karaktä-
riseras som innovationer. De beskrevs inte sällan i termer av nya ”uppfin-
ningar”, ”principer”, ”scheman” eller ”system”, ibland till och med som 

”mekanismer” eller ”maskiner”. Detta var en av orsakerna till att de refor-
merande inrättningarna fick så stor uppmärksamhet. Med fördel kan pro-
grammen därför studeras som en slags modellverksamheter. I fallstudierna un-
dersöks likheterna och relationerna mellan verksamheterna. Hur relatera-
des olika problem till varandra? Vilka likheter fanns mellan programmen 
när det gällde utgångspunkter, insatser och eftersträvade resultat? Hur ska 
deras karaktär av innovationer förstås, vad skilde dem från sådana som re-
dan fanns på respektive område?
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 Diskussionerna om problemen i samhället och de reformerande pro-
grammen befann sig i skärningspunkten mellan en allt mer uttalat poli-
tisk samhällsdebatt, pedagogiska diskussioner, uppkomsten av socialt ar-
bete och samhällsvetenskap. De olika aspekterna av samtidens diskussio-
ner, vilken karaktär problemen hade, hur de skulle åtgärdas och vad som 
skulle uppnås gick i varandra på ett sätt som gör att de knappast är möj-
liga att empiriskt skilja åt. Det finns därtill flera analytiska poänger med 
att inte försöka upprätta sådana skillnader. Historiska undersökningar av 
relationerna mellan diskussionernas olika aspekter ger bland annat per-
spektiv på mer generella frågeställningar i samtiden.
 Intensifieringen av samhällsdebatten i Europa under - och -
talen tog sig uttryck i mer teoretiska diskussioner om samhällets utveck-
ling och problem. Personer som Alexis de Tocqueville, John Stuart Mill 
och Karl Marx har senare fått klassikerstatus inom samhällsvetenskaplig 
och politisk teoribildning. I samtiden ingick de i en diskussion som ofta 
var av praktisk art, ett faktum som ibland går förlorat i redogörelser för 
samhällsvetenskapernas historia. De flesta arbeten diskuterade hur till-
ståndet i samhället skulle karaktäriseras och vilka åtgärder som var lämp-
liga för att bemöta de identifierade problemen. Även de som blivit teore-
tiska klassiker hörde hemma i dessa diskussioner, exempelvis genomförde 
Tocqueville sin omtalade resa i Amerika under -talet för att på upp-
drag av det franska parlamentet studera de nya cellfängelserna.
 En rad mer övergripande frågor diskuterades med utgångspunkt i de 
reformerande programmen, och deras bärande principer karaktäriserades 
av tillskyndare som ett mikrokosmos för de önskvärda relationerna i sam-
hället. Programmen har överhuvudtaget ett större släktskap med högkon-
junkturen för utopiska projekt under -talets första hälft än vad som är 
omedelbart uppenbart. I bägge fallen hade de ofta sitt ursprung i England 
och Frankrike, där namn som Jeremy Bentham, Henri de Saint-Simon, 
Robert Owen och Auguste Comte ofta har blivit uppmärksammade av ef-
tervärlden, medan motsvarigheterna bakom mindre spektakulära program 
som regel är tämligen okända. I båda fallen strävade man efter att fram-
bringa och organisera de relationer som grundlade det välordnade samhäl-
let och framsteget.
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Om tidigare forskning
Det är sedan länge väl etablerat att den svenska samhällsdebatten för-
ändrades markant under - och -talen, både till sin omfattning och 
art. En växande forskning har även nyanserat bilden av att -talets 
första decennier innebar en hastig uppkomst av den så kallade sociala in-
genjörskonsten, och har snarare betonat kontinuiteten bakåt.³ Samtidigt 
har forskningen om samhällsdebatt och reformerande verksamheter kring 
-talets mitt åtminstone under senare decennier varit tämligen begrän-
sad. Det finns anledning till reflexion över detta förhållande. Varför har 
förändringarna vid -talets mitt, i relation till det sena -talet och 
-talets första decennier, ägnats så lite uppmärksamhet?
 En förklaring är att moderniseringen i svensk forskning ofta likställts med 
industrialiseringen och därför har förlagts till perioden mellan  och . 
Detta är på flera sätt rimligt. I åtskilliga ekonomiska, demografiska och 
tekniska avseenden kan -talets första hälft ge ett statiskt intryck. Det 
fanns knappast alls någon urbanisering eller industrialisering att tala om, 
städerna var av blygsam storlek och produktionsmetoderna hade inte för-
ändrats mycket jämfört med femtio år tidigare. Det finns dock en stän-
dig risk att homogenisera det skeende som ligger före moderniteten, var 
man än menar att den har sin början. Svaret på frågan om när modernise-
ringen börjar kan inte bli entydigt – det måste bero på vad man studerar 
och vilka frågor som ställs.
 Vilka förändringar kan man då tala om? De är i flera avseenden lika på-
tagliga som det sena -talets materiella omvandling. Redan vid några 
snabba nedslag är skillnaden påtaglig mellan -talets lugna samhälls-
debatt med dess arkaiserande språk och snäva krets av deltagare, och den 
långt mer omfattande och moderna karaktären i -talets intensiva dis-
kussioner. Intensifieringen beror bland annat på tidningsmediets närmast 
eruptiva utveckling, liksom på den snabba uppkomsten av ett frivilligt 
föreningsväsende. Snarare än att framställa perioden som en maklig och 
tämligen oföränderlig småstadslunk i väntan på det moderna genombrot-
tet, eller att analysera den i termer av så kallade förhistorier, är det möjligt 
att ta fasta på förändringen och rörelsen. Av mycket allmänna historiogra-
fiska skäl finns det anledning att analysera - och -talen som ett pro-
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blemområde i egen rätt. Vad var det som befann sig i så snabb förändring? 
Vad var det som syntes vara hotat? Vad skulle åstadkommas med alla de 
nya verksamheterna?
 Ett påtagligt inslag under dessa decennier var att många pekade ut och 
kommenterade en pågående och omvälvande historisk förändring. Man 
återkom ständigt till den franska revolutionen av år  som en central 
referenspunkt, både bland entusiastiska tillskyndare av samhällets föränd-
ringar och bland dem som var mer betänksamma. Decennierna före -
talets mitt innebar ett brett genombrott för civilisationsteorier i samhälls-
debatten. En viktig komponent i denna diskussion var framstegstanken; 
uppfattningen om historien som en öppen, accelererande process längs en 
bestämd utvecklingsbana. Överhuvudtaget var samhällets relationer före-
mål för omfattande principiella resonemang i Europa. Stormiga diskus-
sioner om ideologier, auktoritetsformer och överordnade värden fördes 
även i mindre svenska städer. Karl Marx var långt ifrån den ende under 
-talet som menade att allt fast förflyktigades.
 Civilisationen beskrevs i termer av löften om kommande framsteg sam-
tidigt som man uttryckte oro för förändringarnas negativa konsekvenser. 
De som var optimistiska om möjligheten att påverka utvecklingen menade 
att både den förändrade samhällsdebatten och de tekniska innovationerna 
visade på denna potential. Vid sidan av det nya kommunikationslandska-
pet som tog form genom ångbåtar, järnvägar och telegrafer lyfte man fram 
pedagogiska principer, tidningar och den allmänna opinionen som ytter-
ligare nymodigheter. Överhuvudtaget var tilltron till politiska, kulturella 
och tekniska innovationer stor. Genom att skapa nya fostrande instanser 
och befordra nya gemenskapsformer skulle civilisationens negativa följd-
verkningar motverkas.
 Föreliggande studie behandlar en relativt kort tidsperiod. Var och en av 
fallstudierna behandlar tiden mellan  och , och tyngdpunkten lig-
ger på -talet. Detta gör det möjligt att mera i detalj analysera de för-
ändrade diskussionerna och att påvisa samband och likheter mellan olika 
verksamheter. Fallstudierna innebär inte en ambition att skriva en heltäck-
ande monografi över de framväxande reformerande verksamheterna, om 
en sådan ens går att föreställa sig. Mängden av principer, inrättningar och 
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arrangemang är stor, vilket också styr historiska undersökningar av områ-
dets utveckling.
 Undersökningens material och frågeställningar relaterar i huvudsak till 
tre olika forskningslägen. Det första utgörs av den svenska och interna-
tionella forskningen om de empiriska områden som analyseras: om cell-
fängelset, kriminalstatistiken, fångfotografiet, den uppsökande fattigvår-
den och bildningsföreningar för arbetare. De två andra forskningsläge-
na är analytiskt principiella och består nästan uteslutande av internatio-
nell forskning. Det ena gäller hur verksamheter av detta slag under -
talet sammanlänkade ett område som kallats ”det sociala” – den histo-
riska process som i forskningen beskrivits som ”the birth of  the social”. 
Det andra forskningsläget handlar om hur verksamheter av detta slag un-
derbyggde en historiskt ny rationalitet för politiskt styre och individers 
självstyre, vad man med en neologism kallat ”liberal governmentality”. 
Eftersom dessa teman i stort sett har saknats i svensk historisk forskning 
kommer de att beskrivas mera ingående nedan.
 När det gäller de empiriska områdena är omfattningen av tidigare 
svensk forskning ganska varierande, men generellt kan man säga att verk-
samheterna i mycket liten utsträckning uppmärksammats som principiel-
la program. En närmare beskrivning av svensk och internationell forsk-
ning på respektive empiriskt område återfinns i fallstudierna. Den befint-
liga svenska forskningen har inte minst varit viktig för att kunna oriente-
ra sig i ett stort empiriskt material. Två särskilt värdefulla översikter och 
ingångar till tryckta texter, för en period med få bibliografiska hjälpme-
del, bör redan här framhållas: Carl Landelius –-talens bildningscirk-
lar och arbetareföreningar i Sverige () samt Alf  Kjelléns Sociala idéer och motiv 
hos svenska författare under - och -talen (I–II,  & ).
 I svensk historisk forskning har -talets nya verksamheter för att 
fostra, forma och förändra människors beteenden, självuppfattningar och 
relationer till omvärlden framförallt studerats i samband med barnupp-
fostran och skolor. Pedagogikhistoriens traditionella studieområde har 
inneburit att den omfattande pedagogiska reflexionen i en lång rad andra 
sammanhang inte alltid har uppmärksammats. I många studier har det-
ta slags frågor förvisso berörts, det rör sig om ett mycket vidsträckt em-
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piriskt område, men de har sällan gjorts till huvudföremål för undersök-
ningar. Kanske har den ofta oansenliga karaktären varit anledningen till 
att få svenska studier gjorts på den arsenal av fostrande och reformeran-
de instanser som skapades under -talet, vad man i den internationella 
forskningen kallat moraliska teknologier.⁴
 De reformerande verksamheterna under -talet har i Sverige fram-
förallt uppmärksammats inom en samhälls- eller socialhistorisk tradition. 
En framskjuten frågeställning har exempelvis varit relationen mellan stat 
och samhälle. Utifrån ett sådant perspektiv är skillnaderna mellan de tre 
verksamheter som studeras här avgörande. Cellfängelserna tillhörde sta-
tens ansvarsområde, fattigvården var en angelägenhet för socknen och se-
nare kommunen medan bildningscirklarna organiserades genom en ny 
form av privat sammanslutning, den frivilliga föreningen. Poängen med 
att istället studera deras likheter är att bryta upp sådana åtskillnader och 
ställa nya frågor kring perioden. Istället för att exempelvis studera institu-
tionella förändringar i relation till samhällets övergripande utveckling, rör 
frågeställningarna programmens betydelser, formativa karaktär och den 
rationalitet de underbyggde.
 Flera studier med andra frågeställningar och infallsvinklar har både i 
enskildheter och i mer övergripande beskrivningar varit till stor hjälp i un-
dersökningen. Ett arbete från det pedagogikhistoriska området som stäl-
ler reformerande program och särskilt växelundervisningsmetoden i cent-
rum för en omfattande samhällshistorisk analys är Lars Petterssons Frihet, 
jämlikhet, egendom och Bentham (). Bland andra undersökningar kan exem-
pelvis Birgit Peterssons om pauperismen på landsbygden, Roger Qvarsells 
om sinnessjukvården och filantropin, Torkel Janssons om associationsvä-
sendet, Ingrid Åbergs om fruntimmersföreningarna, Birgitta Jordanssons 
om fattigvården samt Roddy Nilssons om fängelsesystemet särskilt lyftas 
fram.⁵ Även ett stort antal andra kulturhistoriska samt konst- och littera-
turvetenskapliga studier om perioden har varit mycket värdefulla.⁶
 Undersökningen ansluter dock i första hand till den snabbt växande 
internationella forskningen kring det reformerande området under -
talet. Den enskilt viktigaste forskaren är Michel Foucault, som återkom 
till frågorna i flera arbeten under -talet och som på ett genomgripan-
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de sätt influerat senare forskning. För frågor av det slag som denna under-
sökning ställer märks exempelvis arbeten av Jacques Donzelot, Giovanna 
Proccaci, Joan Scott, Paul Rabinow, Mitchell Dean, Mary Poovey, 
Thomas Osborne och Nikolas Rose, som diskuteras i det följande.⁷ De 
ingår i en idé- och kulturhistoriskt inriktad forskning som, istället för att 
utgå från teoretiska texter som empiriskt material, undersökt de problem 
och principer som konstituerat olika reformerande verksamheter samt de 
olika konsekvenser som sådana haft, inte minst genom olika former av ve-
tande. Särskild uppmärksamhet har ägnats de medel med vilka man för-
sökt styra och förändra uppförande, normer och beteenden och hur kate-
gorier och relationer på det samhälleliga området på detta sätt mejslats ut 
och stabiliserats.
 Sett i ett större perspektiv är denna forskning en del av det historieve-
tenskapliga intresset under - och -talen för materialitet i en vidare 
mening än den äldre historiematerialistiska, för konstituerande praktiker 
och för begreppsliga förändringar. Till dessa forskningsperspektiv hör ex-
empelvis de som ibland kallats ”new cultural history”.⁸ Här har man in-
tresserat sig för att göra förändringsprocesser åtkomliga för analys snara-
re än att återföra dem på makrohistoriska förlopp; att istället studera hur 
exempelvis problembeskrivningar, begrepp, kategorier, identitetspositio-
ner och traditioner upprättas, vidmakthålls och förändras. I den foucault-
inspirerade forskningen har man särskilt tagit fasta på möjligheten att stu-
dera de processer genom vilka epistemologier, sociala kategorier och rela-
tioner genom institutionaliserade praktiker formats till vad som uppfat-
tats som naturliga ”ting”.
 I föreliggande undersökning har nyorienteringarna tjänat perspektiv-
givande, men avhandlingen har inga exegetiska anspråk. Intresset för att 
historisera det som uppfattas som naturligt kräver inte i sig en utförlig be-
greppsapparat. Bruket av en rad begrepp har medvetet inskränkts, bland 
annat traditionella makrohistoriska begrepp som ”stat”, ”samhälle”, 

”borgerlig offentlighet”, ”social kontroll” och ”ideologi”, men även exem-
pelvis ”diskurs” och ”disciplinering”. Anledningen är främst att ett över-
tagande av begreppsapparater också innebär att forskningsfrågor övertas. 
När det är relevant diskuteras skillnader i perspektiv jämfört med tidigare 
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forskning löpande i analysen. Det bör också påpekas att nyorienteringar-
na inte innebär att man försökt besvara samma frågor som i tidigare forsk-
ning, de har fört upp andra frågor än dem som ställdes tidigare.

Formeringen av ett nytt problemområde
Den grundläggande metoden i denna analys är att frilägga hur man i sam-
tiden förstod de problem som skulle lösas genom respektive reformerande 
verksamhet. Det är relationerna mellan problembestämningar och verk-
samheternas principer som står i centrum. På en mer generell nivå syftar 
analysen även till att visa hur olika problem och program började länkas 
samman till ett gemensamt område för reformerande interventioner – den 
sociala sfären. Vilka var då problemen och på vilka sätt kom de att höra 
samman med varandra?
 Till att börja med var problembestämningarna varken tydligt avgräns-
bara eller beständiga. Beskrivningar, uppmaningar och förklaringar i verk-
samheterna innebar förnyade bestämningar av vilka problemen var och 
hur de var beskaffade. Men några generella drag är tydliga. De tre pro-
grammen relaterades i huvudsak till städernas lägre klasser. Städerna ut-
pekades som särskilda brännpunkter för civilisationens negativa konse-
kvenser: i städerna blev de som mest koncentrerade, oöverskådliga och 
okontrollerade. En hotbild växte fram där en tilltagande oordning kun-
de få mycket långtgående konsekvenser. Man menade sig behöva organi-
sera, reglera och ordna en mängd förhållanden för att avhjälpa olika brist-
tillstånd bland de lägre grupperna: brist på måttlighet, självkontroll, fa-
miljerelationer, hygien, ordning, arbetsamhet, uppfostran, sparsamhet och 
gudsfruktan.
 Åtskilliga av problemen karaktäriserades som specifikt moderna till sin 
karaktär och omfattning, och från -talets slut menade man ofta att de 
förstärkte varandra på ett akut sätt. Inom verksamhetsområdena i den-
na undersökning förändrades de övergripande problembeskrivningarna 
snabbt. Brottsligheten blev en epidemiskt växande brottslighet, fattigdomen 
antog formen av pauperism och de arbetande klasserna riskerade att upp-
träda som den politiskt farliga och lättledda hopen, pöbeln eller massan.
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 Problemen karaktäriserades ofta i termer av ”moral”. Moralterminologin 
i samtiden refererade till ett betydligt mer komplext område än förmågan 
att iaktta vissa normer eller att visa prov på en lämplig livsföring. Moral 
länkade samman en rad instanser såsom erfarenhet, samvete, karaktär, arv, 
beteende och uppförande, och ställde dessutom dessa i relation till samhäl-
lets generella tillstånd. Sambanden var av central betydelse både när pro-
blem beskrevs och olika åtgärder utformades. De samtida termerna ”mo-
ralvetenskap” och ”moralstatistik” liksom den tidiga samhällsvetenskapens 
nära relation till moralfilosofin från -talets slut påminner om detta. 
Vid denna tid samlades en mängd relationer i bestämd form under beteck-
ningen ekonomin. På samma sätt som för ekonomin ansåg man att det mo-
raliska området hade regelbundenheter och samband, på vilka politiker, re-
formatorer och administratörer både hade möjlighet, och borde, göra ingrepp.⁹
 Vilka var de drivande bakom programmen i denna undersökning? De 
var stadsbor, och särskilt många av dem återfinns i Stockholm. De var näs-
tan uteslutande män, med den uppsökande fattigvården som ett viktigt un-
dantag, och påfallande ofta lärare, ämbetsmän, läkare samt publicister och 
skriftställare. En tendens i politiska ståndpunkter återfinns, merparten kan 
beskrivas som åtminstone försiktigt liberala. Det rör sig om personer som 
bara undantagsvis tillhörde de traditionella elitgrupperna i samhället, men 
som genom involvering i olika verksamheter ofta var mer eller mindre publi-
ka personer. Om man ser till deras egna ideal och ambitioner kan de beskri-
vas som en del av en framväxande medborgerlig kultur i Sverige. I bredare 
klasstermer kan de karaktäriseras som medelklass, men få kan sägas vara ty-
piska representanter för en ny merkantil grupp, bourgeoisien.
 Samhällsproblem definieras oundvikligen utifrån vissa uppfattningar, 
positioner och intressen. De reformerande verksamheterna var oundvikli-
gen impregnerade av maktrelationer. Det är därför viktigt att komma ihåg 
vilka det är som talar i dessa sammanhang, eftersom de intressen, posi-
tioner och bakgrunder som formade verksamheterna utgår från ett ovan-
ifrån- eller uppfostrarperspektiv. I det följande ägnas inget utrymme åt att 
bestämma initiativtagarna i socioekonomiska termer. Deras beskrivningar 
av dem som skulle reformeras och målsättningar för verksamheterna gör 
preciseringar av deras egna samhälleliga positioner överflödiga.¹⁰
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 Reformisternas farhågor och förhoppningar utgör en viktig del av den-
na undersökning. Genom dem är det möjligt att karaktärisera problem-
beskrivningar och målsättningar. Däremot är deras bevekelsegrunder eller 
motiv inte föremål för utredning. I åtskillig tidigare forskning har det fun-
nits en ambition att fastställa och värdera dessa. Samtidens heroisering, 
där aktörernas motiv karaktäriserades i termer av oegennytta, människo-
kärlek och humanism, har senare kompletterats med hyllningar av dem 
som framsynta föregångare. I historisk forskning under -talets andra 
hälft återfinns inte så få kritiska omvärderingar som beskriver hur kontrol-
len av underklassen nödtorftigt skyldes. Ord som ”reform” eller ”filantro-
pi” har kritiserats för att vara positivt värderande. Frågan har gällt huruvi-
da man verkligen såg till patienternas, fångarnas och elevernas bästa, eller 
om de nya verksamheterna i första hand utgjorde försök att kontrollera 
och disciplinera dessa grupper. Ytterligare senare omvärderingar har ock-
så gjorts, exempelvis då kvinnors välgörenhetsverksamhet under -talet 
lyfts fram som ett led i utvecklingen av professionellt socialt arbete.
 Föreliggande arbete är av flera orsaker varken hermeneutiskt eller ett 
försök till värdering. Ambitionen att fastställa motiv är behäftad med fle-
ra metodologiska svårigheter. Det är som regel mycket svårt att bestäm-
ma bevekelsegrunder utifrån den tillgängliga empirin. Dessutom riskerar 
värderingsambitionen som ofta följt den föregående forskningen att vara 
alltför historiskt reduktionistisk – den förutsätter att det finns en över-
ordnad moralisk värderingsgrund som gör bedömningen av verksamheter 
från olika specifika situationer och normativa system direkt jämförbara. 
Vad gäller omvärderingarna har de gjorts på så många områden att den 
kritiska potentialen numera är ringa.
 Intresset för att diskutera bevekelsegrunder och att värdera verksam-
heterna har gjort att frågor som är mer åtkomliga för historiska under-
sökningar har fått påfallande lite uppmärksamhet. När och hur bestäm-
des problemen? Vilka frågor relaterades verksamheterna till? Hur utfor-
mades de bärande principerna i programmen? Vilka resultat tillskrev man 
dem? Det är dessa högst konkreta aspekter av programmen som gör dem 
intressanta. Att ställa frågor av en sådan karaktär innebär exempelvis att 
termen ”reformist” här används i en teknisk mening: den som utifrån en 
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viss problembeskrivning vill förändra något med vissa medel. Analysen av 
verksamheterna rör därmed inte huruvida de hade emancipatoriska kon-
sekvenser, utan vilka de historiskt bestämda villkoren för dem var.
 Vad utmärkte då programmen och i vilka avseenden var de nya? De 
verksamheter som ska studeras här föregicks av andra. Det fanns andra 
fängelser, fattigvårdsformer och försök att upplysa arbetande grup-
per. Men i ljuset av de nya problembeskrivningarna och målsättningar-
na befanns dessa vara otillräckliga. Det nya utgörs därför av både pro-
blembeskrivningar, reformerande principer och målsättningar för desam-
ma. Verksamheterna började dessutom relateras till varandra på nya sätt. 
Förespråkare placerade in de enskilda initiativen bland en mängd andra 
nya inrättningar. Mångfalden av initiativ var stor och på en rad områden 
som fattigvård, hygien, skolor och arbetares bostäder försökte man hitta 
nya former för reglering och reformering.
 Många av de nya verksamheter som introducerades kan beskrivas som 
moraliska teknologier för att framställa karaktärer, samveten och bete-
enden hos dem som skulle danas till självreglerande individer. Verksam-
heterna kan ofta karaktäriseras genom sin systemkaraktär, som försök att 
bokstavligen konstruera fostrande mekanismer eller bygga danande maski-
ner. Skillnaden mot äldre verksamheter var i första hand användningen av 
positiva medel och de uppskruvade förhoppningarna – i paritet med pro-
blembeskrivningarnas farhågor – om samverkande verksamheter. Det vill 
säga, man tänkte sig olika program såsom delar av ett övergripande sys-
tem. De olika delarna kunde idealt sett understödja varandra utan avbrott 
när verkan av varje instans fördes vidare in i nästa. Fascinationen inför 
innovationerna kunde ta sig nog så konkreta uttryck. Den brittiska för-
fattaren Samuel Taylor Coleridge var bara en i raden när han  karak-
täriserade växelundervisningsskolorna som ”an incomparable machine – a 
vast moral steam engine”.¹¹
 De som förespråkade nya inrättningar visade inte sällan prov på en 
gränslös optimism angående resultaten. Att dessa förhoppningar inte in-
friades behöver knappast påpekas. Avståndet mellan programförklaring-
ar och de instanser som upprättades var som regel stort. De grupper som 
skulle reformeras var inte ett passivt råmaterial och även när de involvera-
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des i inrättningarna på avsett vis fanns mängder av möjligheter att bryta 
programmens rationalitet. Huruvida verksamheterna var framgångsrika i 
de enskilda fallen är här däremot av mindre intresse. Av större betydelse är 
de resultat som deras programmatiska karaktär ändå avsatte. Etablerandet 
av problembeskrivningar, nya reformerande instanser och målsättningar 
hade generella konsekvenser. Reformatorernas samhällspositioner, utrym-
me och inflytande i samhällsdebatten gjorde själva ambitionerna betydel-
sefulla.
 Särskilt viktigt var hur en uppsättning problem etablerades genom 
verksamheter av detta slag. Somligt av detta kan iakttas relativt direkt i 
begreppsanvändning, i upprättandet av kategorier och i användningen av 
metaforer. Annat blir tydligt först efter mer utförliga analyser. I denna un-
dersökning ingår därför också en specifik offentlighetshistoria rörande det 
reformerande områdets publika etablering. Det vill säga det sätt på vilka 
problemens art och natur etablerades som gemensamma, allmänna eller 
offentliga, som något som alla både var bekanta med och berördes av. I 
respektive program byggdes problembestämningarna upp av de empiriska 
material som studeras: debattskrifter, föredrag, handböcker, instruktioner, 
kommittébetänkanden, verksamhetsberättelser och statistiska samman-
ställningar.¹²
 De nya programmen kunde framställa andra saker än den tänkta 
strömmen av reformerade individer. Det finns anledning att närmare un-
dersöka på vilka sätt de etablerade nya arbetsformer och -ideal, termino-
logier och problembestämningar, områden för intervention och vetande 
samt nya intressesfärer och ansvarsområden. Programmens produktivitet 
kunde i sådana fall vara betydande fastän de enskilda initiativen i många 
fall blev kortlivade. Argumentet i följande undersökning är att verksam-
heterna var delar i formeringen av ett nytt område som sammantaget kan 
betecknas som det sociala, samt att programmen i sina många sammanfläta-
de relationer underbyggde en ny form av rationalitet som kan kallas liberal 
governmentality.
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Det sociala som historisk artefakt
I de senaste decenniernas forskning har det ovanstående problemområdet 
inlemmats som en del i uppkomsten av ”det sociala”. Det är ett exempel 
på intresset för att skriva historien om sådant som uppfattats som singu-
lärt och naturligt, att synliggöra formeringsprocesserna. Diskussionerna 
finns inte samlade på ett systematiskt vis, ansatserna och bidragen är 
spridda över ett stort antal arbeten och har dessutom återanvänts på ett 
närmast oöverskådligt sätt. Det följande är ett försök att sammanställa 
några linjer i dessa diskussioner som, med undantag av Per Wisselgrens 
Samhällets kartläggare (), tycks ha fått liten uppmärksamhet i svensk 
forskning.¹³
 Genom att tala om det sociala i bestämd form utan att ge något preci-
serande substantiv, har man betonat den ontologiska karaktären på den en-
titet det senare blev. Vid sekelskiftet  hade verksamhetsområdet kring 
olika företeelser, relationer och problem som förstods som specifikt sociala 
både formaliserats och blivit mycket stort. Vetenskapliga verksamheter som 
socialvetenskap och sociologi ägnades betydande intresse. Övergripande åt-
gärder av olika slag samlades under beteckningen socialpolitik som skulle 
åstadkomma sociala reformer, och på en rad områden där sociala problem 
identifierats kunde olika slags åtgärder betecknas som socialt arbete. Vid 
-talets början var det sociala en viktig och ideologiskt överskridande 
instans för politisk legitimering – det vill säga den hänsyn som åtgärder 
skulle bedömas i ljuset av. Uttrycket blev i dessa sammanhang närmast sy-
nonymt med ”det samhälleliga” eller ”det gemensamma bästa”.

Att historisera det ahistoriska
Vilka inslag har då funnits i frågeställningen om det socialas formering? 
Den process som ledde till att det sociala genomgick en ontologisk na-
turalisering på liknande vis som ”ekonomin” – och den politiska gång-
barhet det fick under -talet – gav så småningom upphov till självref-
lexion bland sociologer. De första historiska utredningarna av termen so-
cial skrevs exempelvis av tyska forskare efter andra världskriget i syfte att 
genom definitioner utveckla socialvetenskapen mot större enhetlighet. 
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Genom att analysera etableringen och utvecklingen av bestämningen ”so-
cial” och uttrycket ”den sociala frågan” från -talets mitt, skulle socio-
logins studieobjekt preciseras.¹⁴ Det var en optimistisk målsättning; var-
ken tidigare eller när dessa undersökningar gjordes har det sociala tjänat 
som en klargörande bestämning av sociologins kunskapsobjekt, utan har 
förblivit en oprecis och mångtydig term.¹⁵
 Framgången för det sociala som kategori har varit ett hinder för his-
toriseringar av densamma i analyser av -talets samhällsförändringar. 
Eftersom kategorin under -talet togs för given blev de historiska be-
skrivningarna självrefererande: under -talet gjorde sig nya sociala idéer 
gällande, nya sociala problem uppstod, och så vidare. När Kjéllen ställde sam-
man ”sociala idéer och motiv” hos svenska författare under - och -
talen ägnade han inte bestämningen någon kommentar. Då man diskute-
rat den så kallade sociala romanens uppkomst kring -talets mitt har 
man sällan ägnat samtidens diskussioner om av vad som karaktäriserade 
en social roman närmare uppmärksamhet. Definitionen av ”socialroman” i 
Nordisk familjebok () är ett typiskt exempel på rundgången: ”roman, hva-
ri sociala frågor behandlas.”¹⁶ Det är inte heller idag lätt att beskriva for-
meringen av det sociala och samtidigt undvika att hänvisa till samma ka-
tegori i förklaringarna.
 De genomgripande förändringarna i diskussioner och undersökningar 
under -talets första hälft har uppmärksammats på fler forskningsom-
råden. I beskrivningar av samhällsvetenskapernas ursprung har undersök-
ningar kring den sociala frågan många gånger lyfts fram. Man har förlagt 
den empiriska samhällsvetenskapens rötter till -talets undersökningar 
i Frankrike och England av städernas arbetande klasser, men traditionellt 
har man då poängterat metodologiska snarare än begreppsliga innova-
tioner.¹⁷ I den socialhistoriska forskningen från -talet har samhälls-
debattens nya karaktär kring -talets mitt många gånger uppmärk-
sammats. Men eftersom man övertagit många av de kunskapsintressen 
som fanns i samtiden har själva diskussionerna sällan analyserats. Man 
har oftare diskuterat huruvida samtidens diskussioner ger en riktig bild 
av samhällsförändringarna, än vad som var specifikt i samtidens intressen, 
problemformuleringar och frågeställningar.
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 I forskningen om -talet har man snarare framhållit den realis-
tiska romanen, nya reformistiska verksamheter och undersökningar av 
samhällsförhållandena som delar av samtidens ”upptäckt” av samhället. 
Denna upptäckt har ofta återförts på samhällsförändringarnas omfatt-
ning; de var av sådan genomgripande karaktär att man inte längre kun-
de blunda för de realiteter som samhället utgjordes av. Förloppet tecknas 
som en medvetanderevolution i riktning mot ”realism” i samhällssynen. 
De nya verksamheterna förklaras utifrån de övergripande historiska för-
ändringarna. Den samhälleliga krissituationen – den sociala frågan – och 
den sociala rörelse som samhällsförändringarna bar med sig gjorde social-
vetenskap, socialpolitik och socialt arbete nödvändigt.¹⁸
 Under de senaste decennierna har historisk forskning på olika sätt när-
mat sig det sociala problemområdets historiska formering snarare än att 
härleda det till exempelvis de ”sociala problemens” tillväxt under -
talets första hälft. Detta har inte i första hand skett för att tidigare be-
skrivningar och förklaringar skulle vara felaktiga, utan för att en natura-
lisering av problembeskrivningar och kategorier i samtidens diskussioner 
riskerar att göra delar av förändringen oåtkomlig för analys. Från de ti-
digare dominerande makrohistoriska perspektiven, där den sammantag-
na samhällsförändringen under ett sekel får förklara enskildheterna, har 
man här börjat analysera det sociala som en historisk artefakt i egen rätt. 
Sådana historiseringar av det sociala området öppnar för nya forsknings-
frågor och erbjuder nya möjligheter att karaktärisera det historiskt speci-
fika i processen.
 Ett tidigt exempel på denna forskning är Jacques Donzelots analys av 
hur olika interventionstekniker utvecklades kring familjen under -
talet i The policing of families (). Donzelots analys visar hur ett helt nät-
verk av tekniker, institutioner och roller, framförallt kring och för mödrar, 
kom att innebära styre och reglering av en tidigare i huvudsak ”privat” sfär. 
Gilles Deleuze sammanfattar i ett förord Donzelots undersökning utifrån 
frågan om det socialas historiska uppkomst. Deleuze pekar på att det so-
ciala i denna bestämda form var en sektor eller ett område med nebulösa 
konturer som utmärktes av att det överskred de äldre juridiska och ekono-
miska områdena. Han understryker att den historiska formeringen av det 



 Moraliska teknologier för de farliga klasserna Moraliska teknologier för de farliga klasserna  

sociala området innebar nya sammanlänkningar mellan de privata och of-
fentliga sfärerna och att denna hybrid efterhand kom att samla högst olik-
artade fenomen, problem och åtgärder.¹⁹
 Donzelots forskningsintressen stod Michel Foucaults nära och denna 
tradition har förblivit en viktig del i historiseringen av det sociala området. 
En stor del av intresset för uppkomsten av det sociala som ett fält för reg-
lering och intervention har kommit från forskare själva verksamma inom 
sociologi och socialhistoria. Istället för att som i de äldre begreppshisto-
riska utredningarna bidra till skapandet av en enhetlig sociologi, har detta 
intresse snarare varit en del av den rörelse som funnits bland många hu-
manvetenskaper: att undersöka de historiska skeenden och maktrelationer 
i vilka den egna vetenskapens kunskapsobjekt och centrala kategorier har 
sitt ursprung.²⁰
 Hur har då den historiska uppkomsten av det sociala karaktäriserats? 
Två huvudsakliga beskrivningar kan urskiljas i forskningen. Den första 
beskrivningen, som Deleuze kan sägas representera, förlägger det socialas 
formering till -talets första hälft och tar särskilt fasta på de nya sätt på 
vilka problem definierades och hanterades i olika praktiska verksamheter. 
George Steinmetz utvecklar denna beskrivning i Regulating the social: The wel-
fare state and local politics in imperial Germany () när han argumenterar för 
att det sociala i Tyskland från -talets mitt uppfattades som en sfär be-
lägen ”mellan” ekonomin å ena sidan och staten å den andra. Denna sfär 
konstituerades för det första av övergripande företeelser som befann sig 
bortom statens kontroll såsom ”pauperismen”, och för det andra av att 
vara ”inherently crisis-ridden, problematic and disruptive”. Steinmetz un-
derstryker att denna identifiering av en social sfär var gemensam för hela 
det politiska spektrumet. Frågan gällde snarare hur förhållandena skulle 
tolkas och vilka åtgärder som skulle vidtas.²¹
 Den andra beskrivningen kan Rose representera. I The powers of freedom: 
Reframing political thought () fäster han betydligt större avseende vid be-
greppsliga förändringar än vad Deleuze och Steinmetz gör. Han menar att 
det sociala uppstod omkring sekelskiftet  genom en bred omdefinie-
ring av det moraliska området i en specifik social terminologi. Förändringen 
beskrivs av Rose som en ”mutering” av det moraliska området till ”en 
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verklighet med sina egna regelbundenheter, lagar och karaktäristika”, och 
att det var dessa karaktäristika som gradvis kom att benämnas ”sociala”.²² 
Denna precisering av uppkomsten bygger i stor utsträckning på föränd-
ringar i språkbruket. De övriga faktorer som Rose lyfter fram – däribland 
tillgången på statistiska kartläggningar – återfinns i diskussionerna redan 
vid -talets mitt. Om man betraktar uppkomsten som en process sna-
rare än som ett brott tycks också betydelsen av ett förändrat språkbruk 
mera osäker. Vid -talets mitt bedrevs diskussionerna förvisso inte i 
lika entydigt sociala termer, men med ständiga åberopade hänsyn till be-
släktade övergripande kategorier som ”samhället”.
 Här ska en mellanställning mellan dessa positioner intas. Det innebär 
att det sociala fältets tillkomst bör betraktas som en process där problem- 
och verksamhetsområdet börjar formeras under -talets första hälft 

– vid olika tidpunkter i olika europeiska länder – och att det genom en rad 
verksamheter, undersökningar och institutioner integreras över tid samt, 
slutligen, att det länkas mera bestämt till en social terminologi först omkring 
sekelskiftet . Språkbruket blir med detta perspektiv en intressant del 
av förändringarna, men inte något avgörande kriterium. För att studera 
processen behövs mer precisa analyser av problemområdets uppkomst och 
utveckling där också begreppsliga förändringar inkluderas.

”Samhällets” begreppsliga historia
Som utgångspunkt för vidare bestämningar kan, förutom det redan nämn-
da begreppshistoriska temat, kulturhistoriska perspektiv på de reformis-
tiska och samhällsvetenskapliga verksamheternas historia användas. Först 
något om samhällsvetenskapens tidiga historia. Under -talets första 
hälft blev samhällsvetenskap en urskiljbar verksamhet som hade till upp-
gift att beskriva ”samhället”. Den politiska ekonomin var en tidig specia-
litet som under -talets första decennier fick ett utmejslat studieobjekt 
i ”ekonomin”. Som en självständig sfär i bestämd form, med en uppsätt-
ning lagbundenheter och grundläggande variabler, var ekonomin en ny 
storhet som till sin utsträckning följde nationerna. Betydelsen av begrep-
pet samhället som en autonom sfär med självreglerande egenskaper hade 
föregått detta och etablerades under -talets andra hälft. Ursprunget 
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till denna naturaliserade uppfattning av samhället som ett system har ib-
land förlagts till den skotska upplysningen och i synnerhet moralfilosofer-
na Adam Smiths och Adam Fergusons arbeten. De formulerade ”det civi-
la samhället” som en sfär vid sidan av de politiska institutionerna.²³
 Begreppet samhälle som ett icke-formellt autonomt system blev synner-
ligen flitigt använt under -talets första hälft. Från att tidigare i första 
hand ha avsett politiska institutioner, lokala gemenskaper eller formella 
sammanslutningar försköts innebörden till en abstrakt storhet som ut-
gjordes av en mängd relationer. Denna förändring ligger sålunda nära frå-
gan om det socialas uppkomst. Bland historiker som diskuterat uppkom-
sten av det sociala har man påpekat skillnaden mot samtidens diskussio-
ner om det civila samhället. Det civila samhället betraktades i samtiden 
som den sfär där individernas enskilda behov byggde upp ett system fri-
stående från staten. Diskussionerna om det sociala byggdes snarare upp av 
överindividuella företeelser som inte kunde reduceras till individers mo-
tiv eller intressen, utan som var beroende av relationer och orsakssamband 
som gick utöver dessa.²⁴ Det sociala etablerades genom ett intensifierat 
intresse för att upprätta kunskap och att reglera och förändra ”samhäl-
let”. Utformningen av samhället som kunskapsobjekt i en samhällsveten-
skaplig innebörd har på detta sätt i nog så hög grad varit en följd av olika 
reformerande och administrativa verksamheter som av abstrakta samhälls-
filosofiska skrifter.²⁵
 Det begreppshistoriska forskningsläget gör det möjligt att närma sig 
frågan om hur termen ”social” etablerades i tyskan och svenskan under 
- och -talen. Före  användes termen framförallt i franskan, men 
även där kan man se intressanta nybildningar under -talet. Exempelvis 
skapade Auguste Comte och Adolphe Quetelet uttrycken ”physique soci-
ale” och ”sociologie”. I engelskan användes termen också före , men 
då främst i betydelserna ”sällskaplig” eller ”sammanlevande”, och sällan 
i den abstrakta innebörd som den kom att få. Förändringarna under -
talet i det engelska språkbruket har inte ägnats några utförliga begrepps-
historiska undersökningar, men det tycks ha skett en markant förändring 
i hur vanlig termen var.²⁶
 I tyskan introducerades termen under -talet då exempelvis Charles 
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Fouriers, Henri de Saint-Simons och Robert Owens skrifter diskuterades. 
Under åren efter  blev den etablerad i en rad olika sammansättning-
ar: ”sociale Theorie”, ”sociale Zustände”, ”sociale Disharmonie”, ”ein 
sociales Problem”, ”die socialen Fragen” och så vidare. Begreppet ”soci-
al” i dess moderna mening, som referens till en abstrakt storhet eller som 
kvalificerande adjektiv för denna storhet, etablerades på detta sätt från ett 
nästan obefintligt bruk före  till att vara en mycket flitigt använd term 
i samhällsdebatten under -talets andra hälft.²⁷ Själva nyhetskvalitén 
gjorde förmodligen ordet än mer använt. Språkbruk, sammansättningar 
och böjningsformer visar att gränserna till andra termer var högst flytan-
de. Under -talet markerade ordet närmast att man relaterade till för-
hållanden och problem som var angelägna, snarare än att ha en tydligt sär-
skiljande innebörd. Termen social fick något av en slagordskaraktär. Det 
hörde till en grupp av nya ord som gick in i varandra och till vilka ”socia-
list” hörde. Socialist kunde avse författarskap eller åtgärder som behand-
lade ”sociala förhållanden” eller förordade ”sociala reformer”, utan när-
mare kvalificering av vad dessa skulle bestå av.²⁸
 När det gäller utvecklingen i svenskan under - och -talen finns 
det inte några begreppshistoriska utredningar.²⁹ Att döma av de långt 
ifrån systematiskt insamlade exempel som återfunnits i denna undersök-
ning, liknar utvecklingen den i Tyskland. Ordet social började användas 
under -talets slut och blev fram mot -talets mitt mycket vanligt i 
en mängd sammansättningar, men åtföljdes sällan av några närmare pre-
ciseringar: ”detta stora sociala faktum” (), ”social omhvälfning”, ”so-
ciala satser”, ”social beståndsdel” (), ”de sociala problemerna” (), 

”den sociala organismens delar” (), ”social grundsats”, ”den sociala 
politiken”, ”social organisation”, ”i socialt avseende” (), ”de sociala 
frågorna”, ”det sociala systemet”, ”sociala rättigheter” ().³⁰ Från -
talets första hälft gjordes ofta en åtskillnad mellan ”politiska” och ”so-
ciala” förhållanden i dagstidningarnas rapportering från utlandet, ibland 
också i relation till ”ekonomiska” förhållanden. Adjektivet ”samhällelig” 
introducerades även det i svenskan vid denna tid ().³¹ Ett annat nytt 
uttryck i samtiden som betecknade mer abstrakta relationer var ”inre sam-
hällsförhållanden”.
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 Beteckningen ”den sociala frågan” kom i Sverige mot -talets slut 
att användas för problem som relaterade till ”samhället”, på samma sätt 
som i fransk, tysk och brittisk debatt. Frågans innebörd var allt annat än 
entydig, men själva principen att skilja ut problem som till synes avskilj-
bara ”frågor” var typisk i samtidens diskussioner. Om man ser till tit-
lar på skrifter och artiklar går det exempelvis att finna ”fattigvårdsfrågan” 
(), ”penitentiärfrågan” (), ”arbetarefrågan” (), ”den sociala 
frågan” (), samt ”den sanitära frågan” ().³² Även i Sverige fanns 
det en betydande rundgång i språkbruket när det gällde orden samhälle, 
social och socialism. När Herman Bjursten i artikeln ”Den sociala roma-
nen”  försvarade den nya genrens ”socialistiska rigtning” betydde det 
att man övergivit estetiska ambitioner till förmån för ”de sociala förbätt-
ringarnes”. De okonventionella romanmotiven kunde försvaras eftersom 
författarna likt en läkare nämnde ”de sociala sjukdomarne vid deras rätta 
namn”. Bjursten förklarade avslutningsvis att den sociala romanen var ett 
led i det stora arbetet, som även inbegrep de många ansträngningarna för 
att höja de arbetande klasserna ”ur mörkrets och lastens djup”, med att 
på sikt ”omgestalta samhällslivet”.³³
 När man refererade till att någonting var socialt under -talet syf-
tade detta i första hand på relationerna mellan grupper i samhället i all-
mänhet eller situationen för de lägre klasserna i synnerhet. Som Peter 
Aronsson konstaterar blev ”samhälle” under decennierna före -talets 
mitt inte en beteckning på tydligt avgränsbara sammanslutningar eller ge-
menskaper, utan ett ideal om starka ömsesidiga band mellan individerna. 
Man hänvisade till denna mer abstrakta och svåravgränsbara storhet som 
en överordnad integrerande princip.³⁴ Eftersom den snabba förändring-
en i begreppsanvändning vid -talets mitt inte följdes av mer ingåen-
de diskussioner om orden och särskiljande resonemang, tycks förändring-
en i första hand vara användbar för att peka ut den nya karaktären av dis-
kussionerna och den snabba förändringen i beskrivningarna av olika pro-
blem.
 Möjligheterna att studera formeringen av det sociala som historisk 
process utifrån begreppsliga förskjutningar diskuteras av Mary Poovey. 
I Making a social body: British cultural formation – () analyse-
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rar hon bland annat utredningar, vetenskapliga texter och skönlitteratur. 
Utgångspunkten är att undersöka hur relationer och företeelser på det 
sociala området underbyggdes och möjliggjordes genom en naturalise-
ring av abstraktioner. Poovey beskriver utvecklingen av det sociala områ-
det som en process kännetecknad av ojämna konsolideringar där området 
tar distinkt form under tidigt -tal, inte minst beroende på det sena 
-talets ansträngningar att förstå fattigdomen. Pooveys bestämning av 
det sociala bygger framförallt på likheterna med det ekonomiska områ-
det och på att vissa fasta uttryck etablerades, exempelvis ersatte ”the social 
body” det äldre ”the body politic”. Det förra uttrycket inkluderade grup-
per som inte var del av ”the body politic”, det vill säga de politiskt hand-
lande subjekten, och kunde därför användas för att beskriva både hela be-
folkningen och en grupp som utgjorde ett problem, exempelvis de fattiga. 
Detta gjorde det möjligt att beskriva det enskilda segmentet både som en 
del av ”det hela” och i ”allas” intresse.³⁵
 Om man söker en minsta gemensam nämnare i diskussionerna om det 
socialas uppkomst, så hade det sitt ursprung i vissa typer av problem-
beskrivningar. Problemen berörde både generella frågor om relationerna 
mellan individer, grupper och ”samhället”, och specifika företeelser och 
tillstånd, vars utvecklingstendenser ofta beskrevs som akuta. Eftersom 
grupper och problem ständigt länkades samman är problembeskrivning-
arna svåra att skilja åt. När ”den sociala frågan” diskuterades i termer 
av försörjning och ordning i samhället, preciserades den genom att peka 
ut distinkt nya fenomen som ”pauperismen” och ”proletären”. Snarare 
än att försöka ge en definition på vad det sociala betydde, finns ett an-
tal frågor man kan använda för att vidare analysera hur det sociala om-
rådet utvecklades. Problembeskrivningarna tog ofta sin utgångspunkt i 
olika former av obalanser eller bristsituationer. Åtgärderna skulle åter-
upprätta eller skapa nya kapaciteter och relationer som kunde motverka 
problemen. Diskussionerna inbegrep därför ständigt frågor om hur sam-
hället och problemen var beskaffade, vilka slags relationer som samhället 
utgjordes av och hur dessa upprätthölls. Dessa frågor återkommer i fall-
studierna som exempel på den sociala sfärens formering i Sverige kring 
-talets mitt.
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Det liberala styrets rationalitet
Att definiera problemen i samhället samt föreslå åtgärder för att upprätta 
ordning i detsamma innebär nödvändigtvis att en rad frågor om makt in-
volveras. Det andra temat i det analytiska forskningsläge som denna under-
sökning anknyter till, liberal governmentality, handlar om hur reformerande 
verksamheter kan analyseras utifrån ett mer övergripande maktperspek-
tiv. Analysmodellen har sitt ursprung i Michel Foucaults forskning un-
der -talets andra hälft, i den del av hans maktanalys som har fått liten 
uppmärksamhet i svensk historisk forskning.³⁶ Foucault drog upp linjer-
na för denna analys i två föreläsningsserier, men skrev aldrig själv någon 
egen större studie. Däremot arbetade en rad andra forskare vidare med 
de frågeställningar och problem som han skisserade. Under -talet har 
perspektiven och frågeställningarna fått allt större uppmärksamhet och 
ett snabbt växande antal studier har anknutit till dem.³⁷
 Föreläsningsserierna om governmentality ingick i Foucaults nyorientering 
från och med -talets mitt mot en analys av makt som positivt hand-
lande. Om makt i dess traditionella, juridiskt negativa mening innebär en 
förmåga att förbjuda, förhindra eller motverka handlande, intresserade sig 
Foucault för makt som både förutsatte handlande och skapade nya hand-
lingsmöjligheter. I centrum stod möjligheten att kunna analysera de his-
toriskt olika sätten att mobilisera resurser för att organisera, leda och sty-
ra handlande. En sedan dess flitigt citerad sammanfattning av det nya per-
spektivet är uttrycket ”to govern is to act upon action”.³⁸
 Det är svårt att finna språkliga motsvarigheter till detta analytiska per-
spektiv i svenskan. På ett uppenbart sätt riskerar översättningar av det 
engelska verbet govern att förlora den bredd av innebörder det har. För att 
få en motsvarighet på svenska som inbegriper positivt handlande skulle 
man behöva föra samman orden styra, sköta och leda.³⁹ Den oöversättbara 
ordleken liberal governmentality – egentligen ”liberal governmental rationali-
ty” – kommer i det följande att översättas med ”det liberala styrets rationa-
litet” för att bevara den breda betydelsen.⁴⁰
 Den generella analys av styret som Foucault skisserade är inte enkel att 
sammanfatta. Analysen är inte begränsad till styret av en stat utan till 



 Moraliska teknologier för de farliga klasserna Moraliska teknologier för de farliga klasserna  

den nya mångfald av relationer som återfinns i diskussionerna om ”sty-
rets konst” från och med -talet: styre över sig själv, ett barn, ett hus-
håll, en provins, och så vidare. Foucaults huvudsakliga argument är att en 
innovation äger rum under -talet. Från att ha haft suveränitet som 
styrets enda målsättning blev istället populationen det centrala målet. 
Förändringen omfattade också etableringen av ekonomin som bestämning 
av en sfär i tillvaron samt den därmed sammanhängande upplösningen 
av suveränitetens strikt juridiska ramverk för styrets konst. Foucault menar 
att ekonomin gjorde det möjligt att diskutera populationens regelbun-
denheter i termer av exempelvis mortalitet och cykler av bristsituationer. 
Familjen blev inte längre en förhärskande modell för styrets konst, utan ett 
av styrets instrument med populationen som ett överordnat mål.⁴¹
 Som så många andra gånger ligger styrkan i Foucaults analys först och 
främst i de frågor han ställer. Den historiska process han skisserar är täm-
ligen abstrakt och svår att undersöka. Flera forskare har dock arbetat vi-
dare med perspektivet och kombinerat det med andra frågor. Många av 
dessa riktar särskild uppmärksamhet på tiden kring och efter sekelskiftet 
, exempelvis på intresset för att studera och styra livsprocesser och för 
att utforma inrättningar som skulle förändra och reglera individers bete-
ende. En rad artiklar ur denna forskning samlades med några av Foucaults 
texter i antologin The Foucault effect: Studies in governmentality () som utgör 
början på en bredare diskussion kring frågeställningarna.⁴² Som den vitsi-
ga neologismen visar var de ursprungliga frågeställningarna präglade av en 
mentalistisk inriktning. Den övergripande frågan gäller hur de som önskar 
styra tänker kring detta problem och om dem som skall styras. Men det 
är inte i första hand ett teoretiskt eller abstrakt tänkande som har ställts i 
fokus utan ”thought as it becomes linked to and is embedded in technical 
means for the shaping and reshaping of  conduct and in practices and in-
stitutions”.⁴³
 Inom det generella analytiska ramverket har flera forskare intresserat sig 
för den rationalitet som etablerades under -talet och var domineran-
de under -talet: det liberala styrets rationalitet. Inte minst har det va-
rit ett sätt att diskutera de historiska rötterna till de så kallade nyliberala 
ståndpunkterna i västvärlden under -talet. En viktig antologi av upp-
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satser på området är Foucault and political reason: Liberalism, neo-liberalism and ra-
tionalities of government (). Intresset för Foucaults diskussioner om sty-
ret kan förklaras med att de erbjuder möjligheter till nya analyser av den 
historiskt undflyende företeelsen liberalism. Istället för att definiera libe-
ralism som en doktrin eller en uppsättning politiska och ekonomiska teo-
rier, implicerar Foucaults diskussion att liberalism borde betraktas som en 
stil av tänkande om styrets rationalitet. Därmed blir det möjligt att stude-
ra historiska förändringar i ett bredare sammanhang än utifrån någon av 
de många, och mycket tidsbundna, definitionerna av liberalism. Med en 
ironisk formulering är argumentet att man på detta sätt kan studera ”den 
reellt existerande liberalismen”.⁴⁴
 Den analys som modellen av det liberala styrets rationalitet erbjuder 
skiljer sig på flera sätt från traditionell politisk historia. Till att börja 
med innebär modellen att de formella politiska institutionerna inte nöd-
vändigtvis ställs i centrum.⁴⁵ Den politiska historien blir någonting långt 
mera omfattande där en rad olika verksamheter och institutioner måste 
inkluderas som nog så betydelsefulla som de traditionella politiska in-
stitutionerna. För det andra blir liberalism i denna analys inte detsamma 
som den politiska liberalismen. Istället för att bestämma innebörden av 
liberalism utifrån ståndpunkter i olika sakfrågor, med åtföljande defini-
tionsproblem och den otillfredsställande sorteringsuppgift som ofta är re-
sultatet, blir liberalism här en vidare uppfattning av samhället som ett sys-
tem med en viss rationalitet. Denna utgångspunkt gör det möjligt att dis-
kutera den historiska utvecklingen på nya sätt. Flera forskare har utifrån 
denna modell exempelvis argumenterat för att liberalers ideal om en mini-
mal stat och det samtidiga förespråkandet av olika slags intervenerande 
program inte var en självmotsägelse, utan helt i överensstämmelse med 
denna liberala rationalitet.
 Det liberala styrets rationalitet byggdes ytterst upp genom bestämning-
ar av ett antal områden som ansågs vara naturliga och styrda av en egen 
positiv dynamik. Det första var den tidigare nämnda avgränsningen av 

”ekonomin” som en nivå i tillvaron. Till detta fogades ”det civila samhäl-
let” respektive ”familjen”. Graham Burchell visar hur dessa områden hos 
de skotska upplysningsfilosoferna ytterst länkades samman genom indi-
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videns egenintresse. Individens frihet blev på detta sätt ett tekniskt krav 
som var nödvändigt för att säkra de naturliga processerna. Styret blev ur 
detta perspektiv – i det spontant dynamiska samhällets namn – på sam-
ma gång kritiskt begränsat och nödvändigt. Kritiken mot för mycket styre 
förutsatte att det som skulle styras var en självreglerande enhet där ingrep-
pen inte bara var onödiga utan också skadliga – de fick oönskade effekter 
på grund av processernas komplexitet. Men de naturliga processerna kun-
de inte heller lämnas ifred, de måste upprätthållas med olika ramverk och, 
när processerna inte fungerade som de skulle, korrigeras och stabiliseras. 
Denna experimentzon av interventions- och regleringstekniker för det li-
berala styrets rationalitet växte snabbt från -talets slut.⁴⁶
 Burchell sammanfattar principerna för att upprätthålla de naturliga 
processerna på följande sätt. I centrum för intresset befann sig individen. 
Den liberala rationaliteten förutsatte att de individer som befann sig i kri-
tiska positioner i samhällets ordning integrerades i densamma. Olika for-
mer av individualiserande tekniker blev därför centrala för att upprätthålla de 
naturliga processernas funktionalitet och sinsemellan inbördes relationer. 
Utformningen av dessa tekniker blev en fråga om att frambringa, upprätt-
hålla och återskapa den naturligt sociala människan, den normala indivi-
den, vars beteende svarade mot den naturliga ordningen. Frågan om den 
naturliga ordningen och medlen för att integrera individer i en lämplig 
form av uppträdande blev under -talet centrala frågor för en allt stör-
re expertis inom exempelvis medicin, psykiatri, psykologi, kriminologi 
och pedagogik.⁴⁷
 Analysen av det liberala styrets rationalitet ger i första hand ett ramverk 
för vidare undersökningar. Det finns anledning att peka på de möjlighe-
ter som perspektivet ger för att analysera det tänkande som involverades i 
reformverksamheter under -talet. Hur beskrev man problem, disku-
terade principer och satte upp målsättningar? Hur förväntades nya refor-
merande program fungera och vad skulle de åstadkomma? Genom att utgå 
från Foucaults systemanalys av liberalism är det möjligt att visa på paral-
leller och överlappningar mellan verksamheter som annars inte skulle vara 
uppenbara. Undersökningar har visat hur det liberala styrets rationalitet 
under -talets första hälft och mitt aktualiserades kring en mängd nya 
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institutioner; sparbanker och museer, offentliga bibliotek och avloppssys-
tem, småbarnskolor och välgörenhetsmetoder. Förhoppningar om att un-
derbygga och stabilisera de relationer som det liberala styrets rationalitet 
förutsatte återkom ständigt.⁴⁸
 På samma sätt som för många andra frågeställningar som utgått från 
Foucaults forskning, har diskussionen om det liberala styrets rationalitet 
blivit mycket bred. Det största intresset återfinns snarast inom sociologi 
och politisk teori. Eftersom intresset där ofta varit av ett mer övergripan-
de slag, har man i första hand återanvänt tidigare undersökningar snara-
re än att arbeta vidare med nya. Det finns anledning att understryka vik-
ten av fler historiska undersökningar. Det liberala styrets rationalitet är en 
historiskt specifik modell så till vida att den bygger på avgränsade histo-
riska förlopp snarare än en makrohistorisk utveckling. Som Nikolas Rose 
påpekar är perspektivet utpräglat empiriskt och tar fasta på möjligheten 
av att analysera ”a kind of  experimental moment in thought, a moment 
when thought tries to realize itself  in the real”.⁴⁹
 I det slags verksamheter som studeras här finns det anledning att kom-
ma ifrån polariseringen mellan politisk och ekonomisk konservatism res-
pektive liberalism. Som man påpekat i svensk forskning är det svårt att 
skilja ut en sådan ideologisk skiljelinje när det gäller ”socialpolitiska” dis-
kussioner och åtgärder vid -talets mitt.⁵⁰ Att studera diskussioner och 
åtgärder utifrån ett mer generellt systemperspektiv om naturligt självregle-
rande områden, som ekonomin, samhället, individen och familjen, snara-
re än att ställa dem mot en ekonomisk eller politisk liberalism, möjliggör 
nya analyser. Både när det gäller beskrivningar av problemen i samhället 
och hur de skulle kunna hanteras, finns det anledning att tro att det libera-
la styrets rationalitet även i Sverige kunde vara ideologiskt överskridande.
 Slutligen en kommentar om detta perspektiv på makt. Foucaults ut-
gångspunkter karaktäriseras ibland som en modernitetskritik, där emanci-
pationen demaskeras och avslöjas som en allt trängre bur för den discipli-
nerade moderna människan. Det är ett missförstånd. Det centrala med en 
analys av detta slag är inte att det moderna samhället genomsyras av mera 
maktutövning utan att andra former av makt institutionaliseras, inte minst 
olika former av reflexivitet och självreglering. Det fascinerande med den 
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process som kallas moderniteten förblir optimismen, idéerna om jämlik-
het och de nya möjligheter som öppnades. Det är denna optimism som 
gör historiska analyser angelägna.



 



 

Kapitel 

Cellfängelset

Allestädes, der civilisationen på ett verksamt sätt utvecklat sig 
[…] har studiet af  fängelserna och deras beklagansvärda in-
vånare blifvit föremål för en omsorgsfull uppmärksamhet och 
djupa forskningar. Man har insett, att det för samhället icke 
är nog att från sig kasta sitt afskum i vissa dertill begagnade 
aflopp, men att desamma måste rensas och göras sundare.¹

Frågan om fängelsets utformning rörde civilisationens fortsatta utveck-
ling. Den utförliga översiktsartikeln ”Om fängelserna i Europa och 
Amerika samt de särskilta der antagna korrektionella och repressiva syste-
merna”, i Sveriges Statstidning  slog omedelbart fast ämnets principiella 
betydelse. Artikeln var bara en av många som framhöll att fängelsernas or-
ganisering var avgörande för samhällets fortbestånd. Diskussionerna om 
fängelsets utformning – eller för att använda samtidens term, vilket system 
som skulle användas för fångarnas reformering – fick från -talets sista 
år utomordentligt stort utrymme i den svenska samhällsdebatten. De nya 
fängelsernas reformerande princip byggde på att individualisera fången, det 
vill säga att genom isolering göra denne till individ.
 Artikeln i Sveriges Statstidning är ett exempel på hur fängelsefrågan blev 
synnerligen publik; den publicerades ett år senare även i Lördagsmagasinet, en 
populär veckotidskrift inriktad på underhållande läsning.² Tidnings- och 
tidskriftsartiklar, debattskrifter och omfattande översikter gavs inte bara 
stor uppmärksamhet i samhällsdebatten, de återcirkulerade på ett intrikat 
vis en växande mängd framställningar av de nya fängelsesystemen i USA 
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och Europa. Inte sällan innehöll exempelvis dagstidningarnas artikelserier 
en detaljrikedom som var snarlik den i kommittébetänkanden och offici-
ella rapporter.³
 De nya fängelserna befann sig i samhällsutvecklingens framkant. Man 
menade att de var ett resultat av upplysningens spridning, de materiella 
framstegen och humanitetens utveckling, eller med det allt vanligare sam-
lingsuttrycket, civilisationens framåtskridande. Men det fanns också en bak-
sida. Civilisationens utbredning ökade behovet av fängelser. Liksom andra 
diskussioner om nya reformerande institutioner var artikelns problembe-
skrivning underbyggd av ett moderniseringsperspektiv; samhällets fortbe-
stånd hotades av civilisationens inverkan på individerna. Genom en stän-
digt ökande rörlighet av varor, människor och idéer, och de ”retningar” 
som detta medförde, skapade civilisationen nya behov och stegrade män-
niskors passioner på ett sätt som fordrade nya institutioner.

Frågan [om fängelsereformer] är, nemligen att från smitta befria ett sam-
hälle, hvars smittsamma elementer oupphörligt ökas af  civilisationen, att 
rena hvad den moraliska verlden innehåller mest orent, att hejda det för-
derf  som samhällsorganisationen föranledt, och hindra detsamma att kas-
ta sig tillbaka på samhället. Medan upplysningens och konsternas framsteg 
sätta passionerna i låga, reta ärelystnaden, våldet och begären samt öka de-
ras antal gäller det icke att motverka detta framskridande, men att göra dess 
oundvikliga följder overksamma.⁴

Detta tal om olika former av smitta blev mycket vanligt i -talets dis-
kussioner om samhällets problem i allmänhet och om fängelserna i syn-
nerhet. I artikelserien gjordes direkta jämförelser med frågan om medlen 
för att upprätta ”sundhet”, som diskuterades intensivt i medicinska sam-
manhang efter den första europeiska koleraepidemin under -talets 
första hälft. Artikelns uttalat positiva hållning till de nya fängelsesyste-
men formulerades som en retorisk fråga: borde inte straffet vara ”en mo-
ralisk sundhetslära, en regim, för att återställa brottslingens själs- och för-
ståndssundhet?”⁵
 I diskussionerna om fängelset gick det egentligen inte att skilja på in-
dividernas livsföring, moral, eller psykiska och fysiska hälsa. Kropp och 
själ stod i relation till varandra som kommunicerande kärl, sinnesintryck, 
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känslor och vanor kunde relateras till hela registret av moraliska tillstånd. 
Nödvändigheten av nya fängelser inskärptes ständigt genom hänvisningar 
till de fördärvande konsekvenserna av de så kallade gemensamhetsfängel-
serna, liksom av skam- och kroppsstraffen. De befintliga fängelserna var 
smitthärdar där fångars moral utvecklades negativt, där fördärvliga rela-
tioner knöts och farliga sammangaddningar kunde ske. I artikeln om de 
nya förbättringssystemen var slutsatsen att ”samhället” måste handla för 
att avvärja det hot som de befintliga fängelserna utgjorde såsom ”bränn-
punkter för nya samhällsstridiga passioner”.⁶

*

Fängelset blev under - och -talen en stridsfråga där den retoriska po-
lariteten mellan gammalt och nytt spelades ut. De nya fängelsernas konse-
kventa organisation och långtgående ambitioner blev för pedagogiska opti-
mister en modell för möjligheterna att ordna samhället förnuftigt. De som 
var mer tveksamma kunde peka ut frihetsstraff i nya fängelser som ett ex-
empel på hur abstrakta teorier och orimliga förhoppningar ledde till ett 
kostsamt och för samhällsordningen vanskligt experimenterande. Det är 
överhuvudtaget svårt att föreställa sig det utrymme som fängelseinstitutio-
nen fick i den europeiska samhällsdebatten. I diskussionen om fängelsets 
utformning och syften aktualiserades en rad övergripande aspekter av de 
hot man såg i osedligheten, pauperismen och brottsligheten. Hur uppkom 
problemen, varför spreds de så snabbt och vad kunde man göra åt dem?
 Ansträngningarna för att reformera fångar fick sina mest långtgåen-
de och konsekventa uttryck i cellfängelsernas absoluta isolering. I Sverige 
började sådana byggas i snabb takt från -talets mitt. Själva konkre-
tionen i fängelsets utformning, det handfasta byggandet av nya fostrande 
instanser i sten och murbruk samt den precisa bestämningen av de livsbe-
tingelser som individerna skulle underkastas, gjorde det till en i principi-
ella spörsmål ovanligt åskådlig plats. Utformningen av nya fängelsesystem 
blev en del av diskussionerna om möjligheten att forma moraliskt och po-
litiskt tillräkneliga individer. Fängelset blev bokstavligt talat ett mikrokos-
mos för det reformerande fältets övergripande frågor.
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 Den svenska fängelsediskussionen under - och -talen ska här un-
dersökas som en fråga om brottens art och utbredning, om den brotts-
lige individen och om fängelsets reformerande principer.⁷ I centrum står 
framförallt de pedagogiska överväganden som debatterna inbegrep. Det 
är i tidigare forskning väl etablerat att diskussionerna genomgick stora 
förändringar vad gällde förväntningarna på fängelsets reformerande ka-
pacitet. Frågan om reformerande medel etablerades som en central ut-
gångspunkt från omkring . Under -talets andra hälft fick de en än 
mer framskjuten position. Uppfattningen att fysisk isolering gav ett verk-
ningsfullt frihetsstraff fick stort genomslag omkring –.
 Undersökningen syftar till att närmare analysera två övergripande frå-
geställningar. För det första, vilka överväganden gjordes kring medlen för 
att åstadkomma reformering av de dömda? Här argumenterar jag bland 
annat för att den fullständiga isoleringens genombrott bör sättas i sam-
band med de nya beskrivningarna av brotten som en i bokstavlig mening 
epidemisk företeelse. Isoleringen relaterades inte bara till de fördärvande 
gemensamhetsfängelserna, utan till samhällsproblem av ett nytt slag: snab-
ba förändringar i livsföring bland de lägre klasserna. För det andra, hur 
skulle de reformerande medlen frambringa och upprätthålla förändring i 
fångens tänkesätt, beteende och moraliska kapaciteter? Här argumenterar 
jag för att förhoppningen med isoleringen var att åstadkomma en själv-
reglerande kapacitet hos den straffade, att göra denne till en individ som 
förmådde upprätthålla sin frihet efter frigivningen. Undersökningen av 
de pedagogiska övervägandena är på detta sätt en analys av vad fångar-
na saknade och vad ett konsekvent utformat fängelsesystem skulle fram-
ställa.

Fängelsets historia
Förändringar i ett samhälles sätt att utöva bestraffningar ger utomor-
dentliga möjligheter till kulturhistoriska analyser. Det är därför knap-
past förvånande att frihetsstraffets och fängelsets uppkomst i USA och 
Europa under decennierna kring sekelskiftet  allt sedan -talet 
blivit ett stort forskningsfält. Forskningen om fängelsets historia har fått 
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stor uppmärksamhet inom kulturvetenskaperna genom de generella per-
spektiv den ger på det moderna samhället. Vid sin uppkomst var fängel-
set en normativt viktig plats, inte minst för utformningen av maktrelatio-
ner och auktoritetsformer, även i relation till utvecklingen i det omgivan-
de samhället. Detta är inte minst argumentet i de senaste decenniernas 
mest uppmärksammade och mest inflytelserika arbete, Michel Foucaults 
Övervakning och straff: Fängelsets födelse ().⁸
 I det följande används termen fängelse på det sätt som blivit gängse i 
forskningen, för det frihetsstraff som utformades för att förändra fången, 
medan cellfängelse avser den institution där fångarnas fysiska separering 
blev avgörande. I forskningen har man framförallt ställt fängelsets upp-
komst och tidiga historia i relation till övergripande samhällshistoriska 
perspektiv. En vanlig fråga har varit varför fängelset blev en central straff -
form. Utifrån historiematerialistiska utgångspunkter har man exempelvis 
diskuterat relationen mellan fängelsets uppkomst å ena sidan, och löne-
arbetets och fabriksproduktionens etablering å den andra. Många under-
sökningar präglas av en stark socialhistorisk orientering. Man har kartlagt 
villkor och praxis i fängelserna: hur arbete, sjukvård, undervisning och 
disciplinära bestraffningar organiserades och förändrades för olika grup-
per av fångar. Utgångspunkterna har ofta formulerats som en kritik av 
fängelsereformatorernas egen framstegshistoria och analyserna har strävat 
efter att besvara frågor som rör hela fängelseväsendet under en viss tid.⁹
 Somliga mer specifika frågor har ägnats förhållandevis lite uppmärk-
samhet. Exempelvis har få ingående analyser gjorts av hur problembeskriv-
ningar, pedagogiska överväganden och målsättningar kring fängelset dis-
kuterades under -talets första hälft. Åtskilliga forskare har påpekat 
hur den intensiva debatten och den allmänna optimismen om fängelsets 
potential under - och -talen gjorde decennierna till ”penologins 
guldålder”, men som regel har man stannat vid översiktliga beskrivningar. 
Att frågor av detta slag inte ägnats mer uppmärksamhet är en smula över-
raskande med tanke på den betydelse Foucaults analys fäster vid institu-
tionernas utformning och på det genomslag hans arbete fått.¹⁰ Det be-
gränsade intresset för pedagogiska överväganden visas i den återkomman-
de kritik som riktats mot Foucault, att han ägnar programskrifter för stor 
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uppmärksamhet och inte studerar verksamheten i fängelserna. På detta 
sätt har de flesta analyser utgått från hans karaktärisering av fängelsets pe-
dagogik och rationalitet, men inte närmare analyserat diskussionerna om 
dess utformning.¹¹
 Några arbeten sedan -talets slut har ägnat de pedagogiska över-
vägandena större uppmärksamhet. Det mest omfattande är Michael 
Merenzes analys av fängelsets uppkomst i Philadelphia: en viktig plats för 
upplysningsidéerna i Nordamerika och i fängelsets historia. Det var här-
ifrån man i Europa hämtade sin förebild i det absoluta isoleringssystemet, 
det som infördes i Sverige under -talet. I Laboratories of virtue: Punishment, 
revolution and authority in Philadelphia, – () visar Merenze fram-
förallt vilken betydelse överväganden kring straffets publika effekter hade 
på fängelsets utformning. Samma skeende har Thomas L. Dumm utgått 
från i Democracy and punishment: Disciplinary origins of the United States () 
för att, utifrån politiskt teoretiska kunskapsintressen, analysera fängelsets 
uppkomst som en fråga om att dana självstyrande medborgare. Mer över-
siktligt orienterande är William James Forsythes The reform of prisoners –
 () som beskriver förändringarna i synen på frihetsstraffets medel 
och mål i Storbritannien. Men i många undersökningar av fängelset och 
straffdiskussionerna under -talets saknas de pedagogiska aspekterna i 
det närmaste helt.¹²
 I svensk historisk forskning har fängelset ägnats ett växande intresse 
under senare decennier. Fängelsediskussionen under - och -talen 
har i första hand blivit föremål för inventerande studier.¹³ Den senaste och 
hittills mest omfattande genomgången har gjorts av Roddy Nilsson i En 
välbyggd maskin, en mardröm för själen (), som bakgrund för en bred un-
dersökning av det svenska fängelsesystemets utveckling under -talet.¹⁴ 
I äldre forskning har den intensiva diskussionen under dessa decennier 
ofta sammanfattats som en kamp mellan två nya fängelsesystem: den full-
ständiga isoleringsprincipen i ”Philadelphiasystemet” och den partiella 
isolerings- eller tystnadsprincipen i ”Auburnsystemet”. Debattskrifter har 
framförallt analyserats för att se vilka som förespråkade det system som 
senare infördes. Båda systemen stod dock i kontrast till de äldre fängelser-
na; diskussionerna gällde vad som borde träda i deras ställe. Att karakte-
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risera det som en dragkamp mellan två system riskerar att dölja de frågor 
som inbegreps.

Fängelset och den pedagogiska optimismen
Fängelset utvecklades i Storbritannien och USA under decennierna kring 
sekelskiftet . Diskussionerna bestod under lång tid främst av enstaka 
lokala initiativ och mer storskaliga projekt realiserades först under -
talet. Det var under de följande decennierna som utvecklingen gick snabbt. 
Redan från -talet anlades cellfängelser på bred front i flera europeiska 
länder. Fängelsets snabba utveckling som strafform och som verktyg för 
att reformera individer var intimt relaterad till upplysningens pedagogiska 
optimism. Det fanns flera bakomliggande tendenser i fängelsets utveck-
ling, men tilltron till individens formbarhet var ett centralt inslag. Hur såg 
då den snabba utvecklingen ut?
 I en mängd teoretiska diskussioner och reformistiska verksamhe-
ter under -talets andra hälft betraktades individens konstitution 
i första hand som ett resultat av tidigare erfarenheter och handlingar. 
Moralfilosofer och pedagoger förde John Lockes kritik av medfödda 
mänskliga egenskaper vidare. I Frankrike argumenterade så kallade sen-
sationalister som Condillac och Condorcet för att människan forma-
des av sinnesintrycken, medan moralfilosofer som Hume och Bentham 
i Storbritannien med en variation på samma princip menade att beteen-
det grundlade hennes egenskaper. De principiella frågorna i modellerna 
förblev kontroversiella. Om individen var helt igenom formbar avskaffa-
de det i förlängningen den fria viljan och slutade i ateism. De flesta intog 
i praktiken inte fullt så radikala ståndpunkter utan pragmatiska mellan-
ställningar.¹⁵
 Gemensamt för dessa modeller över människans natur var den betydel-
se som lades vid omgivningens inflytande. Möjligheten att avpassa indivi-
dens sinnesintryck och handlingar gav medlen för att uppfostra och refor-
mera henne. Optimismen om människans formbarhet avsåg inte bara bar-
nets fostran, utan också möjligheten att omforma individer senare i livet. 
Fängelset var bara en av flera nya institutioner för detta. Samma optimism 
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om människans föränderlighet tog sig även uttryck i nya behandlingsfor-
mer för sinnessjuka. För att kunna korrigera en skadlig påverkan på indi-
viden eller dennes beteenden, behövde man kunna kontrollera hennes om-
givning, sinnesintryck och känslomässiga tillstånd.¹⁶
 I Storbritannien uppmärksammades tillståndet i fängelserna under 
-talet, bland annat till följd av John Howards undersökningar av ett 
stort antal fängelser. Under de följande decennierna utvidgades diskus-
sionen från att avse en reformering av villkoren i fängelset till att gälla en 
reformering av fångarna. Skillnaden däremellan var betydande. De mest 
optimistiska visionerna handlade om att utforma en institution som bok-
stavligen framställde individer. Beteckningen the penitentiary eller ”förbätt-
ringsfängelset” introducerades omkring . Reformeringspotentialen 
återkom i olika former under de följande decennierna och utvecklades 
längst i Jeremy Benthams fängelseskrifter under -talet. Enskilda de-
battörer, ämbetsmän och arkitekter påverkade utformningen när nya fäng-
elser anlades, men fängelset förblev kring  i praktiken en förvarings-
institution. Diskussionerna fick så småningom mer samlad karaktär, ex-
empelvis genom det år  instiftade Society for the improvement of prison dis-
cipline. Det var först några år senare som det första konsekvent utformade 
förbättringsfängelset i Storbritannien anlades.¹⁷
 Fängelsets utveckling i USA ägde rum parallellt med den i Storbritan-
nien. Efter den amerikanska revolutionen kom frihetsstraff i stor utsträck-
ning att ersätta den brittiska lagstiftningens dödsstraff. Intresset för fäng-
elsets utformning var stort. Philadelphia, den nya republikens politiska 
och ideologiska centrum, blev platsen där fängelset utvecklades. På samma 
sätt som i Storbritannien varierade ambitionsnivåerna betydligt om vad 
fängelset skulle åstadkomma. En central person i de pedagogiska övervä-
gandena kring isoleringsprincipen var Benjamin Rush. Han var en fram-
trädande vetenskapsman, en av undertecknarna till självständighetsförkla-
ringen och den som införde den nya sinnesjukvården i USA. Rushs intresse 
för relationerna mellan politik, moral och pedagogik var synnerligen kon-
sekvent. Det nya politiska systemet krävde enligt honom individer som var 

”republikanska maskiner”, det vill säga politiska subjekt i balans genom 
inre kontroller och motvikter av det slag som republiken grundlades på.¹⁸
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 Med något kortvarigt undantag var de amerikanska fängelserna un-
der decennierna kring , på samma sätt som de brittiska, kompromis-
ser mellan pedagogiska ideal och ekonomiska överväganden inom ramen 
för de befintliga fängelsebyggnaderna. När idealen om isolering och dis-
ciplin i organisatoriskt konsekventa fängelser etablerades i Philadelphia 
och New York omkring  var det efter flera decenniers överväganden. 
Som Merenze har visat, utvecklades det nya fängelset både med hänsyn 
till effekterna på fångarna och på det omgivande samhället. Under -
talet blev isoleringsprincipen en självklar utgångspunkt för diskussioner-
na. Frågan gällde i vilken form isoleringen skulle organiseras och hur den 
kunde upprätthållas.¹⁹

Svenska diskussioner om förbättringsfängelset före 
I Sverige fick frihetsstraffet större uppmärksamhet genom de diskussioner 
om en ny kriminallagstiftning som följde på de konstitutionella föränd-
ringarna . Under de två följande decennierna kom frihetsstraff att få 
en dominerande ställning i debatterna på bekostnad av kropps- och skam-
straff, exempelvis i de arbeten som den tillsatta lagkommittén presentera-
de under -talet.²⁰
 Tendensen går att återfinna över hela Europa. Straffdiskussionerna 
präglades av de nya straffteoretiska principer som exempelvis den italien-
ske upplysningsförfattaren, ekonomen och statistikern Cesare Beccaria 
hade argumenterat för. Med utgångspunkt i kontraktsteoretiska över-
väganden skulle straff, enligt Beccarias argumentation, framförallt vara 
strängt reglerade samt proportionerliga i förhållande till brottet. De skul-
le vara förutsägbara, drabba alla dömda likvärdigt och inte vara strängare 
än vad som krävdes för att ha avskräckande verkan. Hans argumentation 
mot dödsstraffet baserades exempelvis inte bara på att det var naturrätts-
ligt tveksamt och alltför definitivt, utan också på att det inte var tillräck-
ligt avskräckande. Det verkade bara på omgivningen under en helt kort 
uppvisning.²¹
 Straffdiskussionerna i Sverige följde det allmänna mönstret att i allt 
högre utsträckning överväga frihetsstraffen utifrån den enskilde fångens 
moraliska förändring. Hos exempelvis Beccaria nämndes en sådan föränd-
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ring knappast alls. Straffet syftade till att återkvalificera den dömde som 
rättssubjekt samt att effektivt förmedla bestraffningens rationalitet i sam-
hället.²² När diskussionen om fängelset intensifierades i Europa och USA 
kring sekelskiftet  kompletterades detta syfte med att utveckla mora-
liska kapaciteter hos den straffade.
 Vid återkommande tillfällen i svenska kommittéarbeten under - 
och -talen fördes kravet på den dömdes moraliska förbättring fram 
som en del av frihetsstraffets rationalitet. Exempelvis kvalificerade sig den 
unge juristen Johan Gabriel Richert för att ingå i lagkommittén  med 
en promemoria där han fastslog att frihetsstraffet förutsatte förbättran-
de inrättningar. Principen om den straffades förbättring hade vid denna 
tid dock ingen framträdande roll; frihetsstraffet motiverades med hänvis-
ning till dess mångsidiga användbarhet och avskräckande kapacitet. När 
lagkommittén  presenterade ett första principbetänkande slog man 
fast att fängelsestraff var den naturliga följden av varje lagöverträdelse 
eftersom en sådan alltid innebar en kränkning av någon annans frihet. 
Frihetsstraffet drabbade alla dömda lika och dess möjlighet till proportio-
nerlig avpassning, genom att strafftiden graderades, innebar betydande av-
skräckande möjligheter. Man fastslog att fängelset förenade alla de egen-
skaper som krävdes av ”ett rättvist och användbart straff ”.²³
 Under -talet hade fängelset etablerats som en central strafform i 
den svenska juridiska diskussionen och de befintliga inrättningarnas or-
ganisering tilldrog sig nu stort intresse. Intresset för fängelset som en re-
formerings- eller förbättringsprincip ökade betydligt. Flera redogörelser 
över de nya fängelserna i England och USA publicerades.²⁴ År  till-
sattes en kommitté för en förbättrad fångvård som i sitt betänkande tre 
år senare förordade en omorganisering av befintliga korrektionsinrätt-
ningar – med fångarnas moraliska förbättring som övergripande mål-
sättning. Institutioner med namnet korrektionsinrättningar hade etable-
rats under det föregående decenniet för personer som dömts försvars-
lösa, det vill säga egendomslösa som saknade fast försörjning.²⁵ I regel 
hade de försvarslösa i arbetshusen inte dömts för något brott. Men i så-
väl praxis som diskussioner om fängelset gjordes inte någon strikt åt-
skillnad mellan brottslingar och försvarslösa. Fängelseinstitutionen skul-
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le möjliggöra en liknande behandling för bägge grupperna: en noggrann 
reglering av förhållandena under frihetsstraffet och ständig sysselsättning. 
Diskussionerna om fängelsets organisering och utformning sammanföll 
med tillkomsten  av en central förvaltning av fängelserna i Sverige: 
Styrelsen öfver rikets fängelser och arbetsinrättningar (Styrelsen).
 Det ökade intresset för området blev vid mitten av -talet tydligt 
då mer utförliga skrifter publicerades om hur fängelserna skulle organi-
seras för att verka på rätt sätt. Den förste ordföranden i Styrelsen, Carl 
Axel Löwenhjelm, publicerade  debattskriften Tankar om correctionssys-
temet och fångvården där den första meningen fastslog att straffets ändamål 
var fångens förbättring. I resonemanget användes utförliga referenser till 
organiseringen av fängelser i framför allt USA och England. Löwenhjelm 
lyfte, på ett i Sverige vid denna tid ovanligt sätt, fram fysisk isolering ge-
nom ett cellsystem som det mest verkningsfulla korrektionsmedlet. Ut-
gångspunkten var att befintliga fängelser fördärvade snarare än förbättra-
de fångarna: ”nuvarande belägenhet är lika skadlig för samhället, som för 
dem sjelfve, emedan de försämras istället för att förbättras”.²⁶ Problem-
formuleringen kring fängelset var vid denna tidpunkt stabiliserad kring 
pedagogiska överväganden; befintliga institutioner bedömdes utifrån de-
ras inverkan på fångens karaktär.
 Debatten om fängelset började också bli en angelägenhet för en bredare 
offentlighet. En av de mest initierade debattskrifterna vid denna tid skrevs 
av ämbetsmannen Johan Adolph Gerelius, som i Correctionssystemet eller cri-
minallagens högsta tendens () ägnade de nya fängelsesystemens grundva-
lar och potential en utförlig framställning. I sin diskussion om korrek-
tionsprincipen infogade Gerelius i text och noter ett myller av referen-
ser till samhällsteoretiska arbeten. Författare ur den skotska upplysningen, 
franska moralfilosofer och brittiska fängelseteoretiker underbyggde hans 
förespråkande av det reformerande fängelset. I argumentationen återkom 
också referenser till andra reformistiska frågeställningar och principer, 
framförallt Bell-Lancasters växelundervisning för skolor, en pedagogik 
som Gerelius hade försökt introducera i Sverige några år tidigare.²⁷
 Gerelius ägnade mycket utrymme åt olika bestraffningsformers verk-
ningar och orsakerna till brott, men framförallt uppmärksammade han oli-
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ka åtgärder för att motverka brott. Sådana låg inom räckhåll, menade han. 
För de obemedlade klasserna, ”massan av nationen”, var det förvisso svårt 
att beträda ”pligternas bana”, men genom att befordra deras goda anlag 
och tidigt bekämpa grogrunden för laster skulle ”de moraliska sjukdo-
marnes cur” inledas. Dessa åkommor hade, menade Gerelius, utvecklats 
på samma sätt som de fysiska och liksom dessa kunde de botas. Med rik-
tigt utformade fängelser och noggrann åtskillnad mellan olika slags fångar 
kunde man ”begagna effecten af  associationslagarne för idéer, vanor och 
imitation”. Talet om de moraliska åkommorna relaterades direkt till peda-
gogiska överväganden: detaljregleringen av fångens liv innanför murarna 
syftade till att göra verkningsfulla ingrepp. Gerelius påpekade att den ända-
målsenliga korrektionsinrättningen, som han efter de utländska förebilder-
na kallade penitentiary, kunde betraktas som ”en skärseld – purgatoire – der 
individen renas, icke blott med fysiska, utan ock med moraliska medel”.²⁸
 Gerelius gav en utförlig och detaljerad redogörelse av förbättringsfäng-
elserna i USA och England, som ställdes i kontrast till äldre strafformer. 
Han fördömde särskilt verkningarna av offentliga straff. Utifrån egen erfaren-
het kunde han ge exempel på deras bristfälliga pedagogiska effekt. Under 
en studieresa i England  stod han i publiken vid en offentlig avrättning 
och kunde studera reaktionerna. Resultatet var högst otillfredsställande. 
Gerelius förklarade att han lämnat platsen ”förundrad öfver hvarje stor 
och fri nation, som ännu icke kunnat eller velat inse, att hampa och stål fö-
rekomma inga brott, förbättra ingen medborgare, förädla intet samhälle”. 
Hans pedagogiska överväganden liknade de som vägledde utvecklingen av 
fängelserna i Philadelphia: publiken tog inte till sig straffet på avsett vis. I 
sämsta fall riskerade straffet att få motsatt verkan eftersom sympatierna 
kunde hamna hos den dömde. Gerelius entusiasm inför de nya fängelserna 
gällde både deras potential att reformera fångarna och inrättningarnas en-
tydiga pedagogiska verkningskraft i det omgivande samhället.

Vid sidan af  dessa våldets forntida monumenter, hvilket upphöjdt rum in-
taga deremot icke de nya correctionsinrättningarne, som, jemte det de be-
reda en ljusare framtid för brottslingen, framställa för allmänheten, ett skåde-
spel, som väcker den sublimaste känsla af  lagens värdighet, på en gång ver-
kande och varnande.²⁹
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Gerelius entusiasm för fängelsets principer – isoleringen, övervakningen 
och den minutiösa regleringen – grundades på deras positiva inverkan på 
fången. Fängelset var det civiliserade samhällets möjlighet att förekomma 
brott på det enda sätt som fanns, genom uppfostran. En riktig straffprincip 
kännetecknades på följande sätt: ”Genom en ömsesidig inflytelse af  ytt-
re och inre krafter, gör den hvarje individ, inom sig, till ett eget helt; utom 
sig, till en harmonisk del af  – det hela – samhället.” Gerelius återvände i 
sin text upprepade gånger till hur fängelset i ett mikrokosmos framställ-
de de grundläggande relationerna för samhället i stort. Det korrekt ut-
formade fängelsets fostrande princip skulle användas för att upprätthålla 
den inre disciplinen. Han tycks även ha menat att den pedagogiska princi-
pen för fängelsets inre ordning var tillämpbar på hela samhället; fängelse-
systemet fordrade ”att ett subordinations-, inégalitets-, vexeluppsigts- och 
vexelundervisningssystem följes – hvarigenom samhällets idé kan tillfyllest 
åskådliggöras”.³⁰ I Gerelius vision var fängelset den ideala uppfostringsin-
rättningen.

Avskiljningens former under -talet
Frågan om fängelsets inverkan på fångens karaktär växte i Sverige omkring 
 till en mer omfattande diskussion. I huvudsak fördes debatten som 
en kritik av rådande förhållanden, men framåtsyftande pedagogiska över-
väganden blev allt vanligare. Det var framförallt i två sammanhang som 
fängelset diskuterades: i Styrelsens återkommande bedömningar av befint-
liga inrättningar samt i de diskussioner om frihetsstraffen som fördes i an-
slutning till arbetet med en ny strafflag. De bedömningar och förslag som 
de två fortlöpande arbetena innebar, och den kritik som dessa i sin tur 
väckte, ger prov på hur fängelsets pedagogik uppfattades: varför fångarna 
skulle skiljas från varandra och vilka effekter det kunde förväntas ha.
 Den kvalitativa förändringen mot ett systemperspektiv på frihetsstraf-
fets organisering kan spåras i den begreppsliga utvecklingen. Termen för-
bättringshus och dess synonym korrektionshus finns enligt Svenska Akademiens 
ordbok belagda första gången  respektive . De tillhör en äldre dis-
kussion där allmänna förhållanden i byggnaden stod i centrum. Vanliga 
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beteckningar blev senare korrektionsinrättning eller korrektions- respektive för-
bättringsanstalt, som alla introducerades , samma år som termen kor-
rektionsstraff finns belagd. En ytterligare förskjutning mot en principiellt 
grundad institution utgör orden fängelsesystem från  respektive korrek-
tionssystem från , och under de två följande åren introducerades avled-
ningarna korrektionell respektive korrektionist, som understryker systemkarak-
tären.³¹ Kopplingen mellan engelskans penitentiary och svenskans korrektions-
inrättning – som användes på de befintliga arbetshusen – uppfattades också 
från omkring , till skillnad mot tidigare, som en missvisande samman-
blandning. De svenska inrättningarna motsvarade enligt detta synsätt inte 
beteckningen – de hade få likheter med vad man nu ofta skilde ut som pe-
nitentiär- eller förbättringsfängelset.³² Fängelsestraffet hade också i språket ut-
vidgats till att avse en systematiskt organiserad reformering.
 Inrättandet av Styrelsen resulterade i återkommande översikter av de 
svenska fängelserna. I slutet av  lämnade Styrelsen en första redovis-
ning av tillståndet i rikets fängelser och av sitt eget arbete. Rapporten före-
språkade mer genomgripande förändringar utifrån ett tydligt reformistiskt 
ideal. Bland annat konstaterade man att ”korrektionsinrättningar” förvisso 
inrättats , men att dessa, ”genom sin sammansättning och de inskränkta 
medel” som de förfogade över, hade haft sin största nytta som ”väckelse till 
större och ändamålsenligare correctionsanstalters upprättande”. Styrelsen 
försvarade de åtgärder man vidtagit sedan sin tillkomst med att målsätt-
ningarna genomgående hade varit fångarnas moraliska förbättring.³³
 Styrelsen menade att en omorganisering skulle grundas på ”öfvertygel-
sen om cellers eller ensliga fängelsers nyttiga inflytelse på menniskosin-
nen, som böra straffas, rättas och förbättras”. Isolering användes traditio-
nellt som ett disciplinärt medel, men nu kom avskiljningen allt mer att bli 
fundamentet för att kunna kontrollera och studera fångarna. De byggna-
der som fängelserna var inrymda i gjorde det svårt att få större föränd-
ringar till stånd. Men här återkom de tre slags former av isolering som 
diskuterades i samtiden: ) genom så kallad klassifikation, då man upprätta-
de en moralisk isolering genom att förvara fångarna gruppvis efter grad 
av fördärv; ) genom tystnad, då man med disciplinära medel förhindra-
de varje form av kommunikation; ) genom fysisk avskiljning då varje fånge 
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förvarades enskilt i cell. I sin översikt konstaterade Styrelsen att det bara 
i ringa mån hade varit möjligt att upprätthålla klassifikation. Man hade 
kompenserat detta med att förstärka disciplinen för att ändå kunna ”föra 
och leda den blandade hopen till sedlighet, ordning, lydnad, arbetsamhet 
och månhet om sitt eget väsende, så i moraliskt som i physiskt hänseen-
de”. För det fortsatta arbetet hade man också utarbetat ett nytt system för 
klassifikation.³⁴
 En betydande reformistisk optimism var utgångspunkten i många av 
Styrelsens skrivelser under -talets första del. Generellt fanns få tvek-
samma eller kritiska inlägg kring de nya fängelseprinciperna och Styrelsens 
inriktning fick stöd från flera håll.³⁵ När en officiell skrivelse publicerades 
i Juridiskt arkif  framhöll utgivaren att den ”på ett tillfredställande sätt” 
visade möjligheterna och nyttan ”af  öfvergången från straffs- till förbätt-
ringssystemet”. För att poängtera att en rad verkningsfulla förändringar re-
dan utförts och ytterligare andra påbörjats, lyfte Styrelsen fram hur fång-
arnas arbete omorganiserats i korrektionsinrättningarna. Förändringarna 
vidtogs, förutom i mer avgränsat ekonomiskt och administrativt syfte, för 
att möjliggöra att ”de fångnes antal förvandlas ifrån, så till sägande, i sam-
hället obrukbare varelser, till derstädes brukbare”. En välorganiserad in-
rättning var mindre kostsam och lättare att administrera, men framförallt 
skulle den bidra till att minska ”massan af  brottslingar, vanartige och lätt-
jefulla personer, som nu uppfylla rikets fängelser”.³⁶
 I debatten kring en förändrad strafflagstiftning fördes betydligt fler kri-
tiska synpunkter kring fängelset fram. Kommittéarbetet var mycket ut-
draget. När lagkommittén  presenterade sitt förslag till en ny strafflag 
hade det gått två decennier sedan den tillsattes. Frågan om straffmedlen 
fick i förslaget en radikal utformning: de fysiska bestraffningarna skul-
le helt avskaffas och ersättas av fängelse. Kommittén var högst kortfat-
tad i argumenteringen för frihetsstraffet och hänvisade allmänt till vikten 
av brottslingarnas förbättring. Hur fängelset skulle organiseras sades det 
mycket lite om. Man refererade helt kort till erfarenheterna från nya straff-
inrättningar i Europa och Amerika, vilka visat att fångarna skulle hållas 
åtskilda under natten för att förhindra gemensamhetens fördärv och för 
att ”öfwer sin lefnad göra betraktelser”.³⁷
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 Frihetsstraffet var väletablerat i den straffrättsliga diskussionen men 
kommitténs radikala utsträckning av dess tillämpning väckte kritik. Invänd-
ningarna gällde framförallt förslaget att kroppsstraffen helt skulle av-
skaffas. En utförlig kommentar utifrån sådana pedagogiskt konservati-
va utgångspunkter skrevs av fyra professorer i Uppsala: Samuel Grubbe, 
P. D. A. Atterbom, Lars Georg Rabenius och Jakob Edvard Boëthius. Upp-
salaprofessorerna menade att frågan om fångens förbättring måste ges en 
underordnad ställning i relation till de principiellt överordnade bevekelse-
grunderna om rättvisa och avskräckning. En annan inbördes ordning skulle, 
påpekade de, innebära en förväxling mellan en juridisk uppfattning av straf-
fen och en pedagogisk. Författarna menade att det rörde sig om två olika auk-
toritetsdomäner. Uppfostran hörde till familjen medan den juridiska straff-
teorin sammanhängde med ”statens idé”. Frihetsstraff tjänade inte straffets 
främsta syfte, att upprätta rättvisa och att verka avskräckande.³⁸
 Kritiken mot fängelset hade inte bara sin grund i olika straffteoretis-
ka utgångspunkter utan också i olika uppfattningar om vad frihetsstraf-
fet kunde åstadkomma. En kommentator påpekade att man förvisso kun-
de önska att ”den lägsta menniskoklassen i Sverige uppnått den grad af  
moralisk bildning” som gjorde kommitténs förslag lämpligt, men att den 
föreslagna förändringen bara kunde äga rum ”steg för steg, och i jemn-
bredd med folkets stigande bildning”.³⁹ Invändningen från professorer-
na i Uppsala var att frihetsstraffen inte var lika omedelbart verkande och 
därmed avskräckande som kroppsstraffen på ”den klass af  nationen, från 
hvilken de fleste förbrytare utgå”.⁴⁰ Bildningskriteriet återkom också i de-
ras bedömning av den nya strafformens tillämpning. De frågade sig om 
man, förutom den avpassning av frihetsstraffets ”intensitet” efter kön, ål-
der och arbetsförmåga, som kommittén föreslog, också inte borde ”göra 
något, ehuru ej alltför stort, afseende på hans bildning, uppfostran m.m.?” 
För fången ”af  högre bildning och mera vårdad uppfostran” innebar rim-
ligen, påpekade författarna, sällskapet med ”råa, förvildade brottslingar” 
ett strängare straff än för ”den helt och hållet obildade”.⁴¹
 När lagkommittén bemötte kritiken fick fängelsets utformning och 
verkan, till skillnad från det ursprungliga förslaget, en omfattande be-
handling. Flera av kritikerna hade påpekat att pentitentiärsystemen för-
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visso lovade mycket gott, men dels var fängelserna inte någonstans fullän-
dade i enlighet med teorin, dels var de svenska fängelserna organiserade 
på annorlunda sätt än dessa utländska förebilder varför utsikterna till för-
bättring av fångarna var små. Lagkommittén svarade med en utförlig re-
dogörelse för fängelsets utveckling i Amerika och Europa. Man påpekade 
att man av den stränga reglering som rådde i dessa fängelser förstod att 
de inte bara var förbättrande, utan också i hög grad avskräckande. Sedan 
man redovisat dessa historiska och ”theoretiska” grunder som förslaget 
vilade på, konstaterade man att ytterligare ett viktigt bidrag till diskus-
sionen kunde göras. Det var den nyligen publicerade beskrivningen av de 
amerikanska fängelserna av fransmännen Gustave Beaumont och Alexis 
de Tocqueville. Därpå följde ett långt referat av den positiva redogörelsen 
för det amerikanska pentitentiärsystemet.⁴²
 Kommittén påpekade som svar på kritiken att den stränga isoleringen 
eller ”afsöndringen” förvisso tjänade som avskräckning, men att det var 
de reformerande principerna som stod i centrum. Man betonade exem-
pelvis att det, för att uppnå förbättring även vid korta strafftider, var nöd-
vändigt att fängelsestraffet ”tillämpas i all den widd penitentiärsystemet fordrar”. 
Lagkommitténs svar på den framförda kritiken gavs en dramatisk avslut-
ning. Ett nytt fängelsesystem, om än inte närmare preciserat till sin ut-
formning, framställdes som ovillkorligt.

Om det af  commiteen föreslagna straffsystem ej genomföres i hela dess 
widd och werkställes i all dess stränghet, önskar commiteen högeligen, att 
det icke må antagas. Opinionen skall i sådant fall olyckligtwis komma att 
förblanda detsamma med correctionsinrättningar, som äro werkliga wexel-
underwisningsskolor i brott, och hwilkas lärlingar, genom ofta förnyade 
gröfre förbrytelser, åstadkomma allmän osäkerhet i samhället. Genom den 
åt ett fängelse gifna benämning af  correctionshus uträttas, tywärr! intet. Om 
det ej är så inrättadt och styrdt, att correction kan äga rum, skall det nöd-
wändigt blifwa ett corruptionshus.

Kommittén avslutade med att förklara sig oförmögen att föreslå ända-
målsenliga straffmedel istället för frihetsstraff; om förslaget inte kunde 
antas förklarade man sig vara övertygad om att ”den goda saken” så små-
ningom ändå skulle nå framgång.⁴³
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 Lagkommitténs förslag fullföljdes inte och det kom att dröja till  
innan en ny strafflag antogs efter ett halvt sekels diskussioner. Att lagtexten 
inte förändrades hindrade dock inte att det svenska straffsystemet i prak-
tiken genomgick dramatiska förändringar. Antalet fångar ökade exempel-
vis mycket snabbt. Med hänsyn tagen till befolkningsökningen fyrdubbla-
des antalet internerade från -talets första decennium till -talet.⁴⁴ 
Frihetsstraffens snabba ökning – som också inbegrep försvarslösa i korrek-
tionsinrättningar – föregick både lagändringar och byggandet av nya cell-
fängelser. Uppfattningarna om fängelset och dess kapacitet förändrades 
även de högst påtagligt före de formella institutionella förändringarna.
 Diskussionerna om fängelset och hur fångens förbättring skulle åstad-
kommas, fördes från -talets första hälft nästintill uteslutande med 
stor optimism i det professionella forumet Juridiskt arkif. En tidig arti-
kel slog fast att utgångspunkten i ”brottslingarnes moraliska förbättring” 
hade blivit ”ett oundgänligt villkor” för en ”ändamålsenligt organiserad 
straffanstalt, serdeles för frihets-, eller fängelsestraffet”. Man konstatera-
de att en rad åtgärder hade vidtagits i Sverige och att det fanns anledning 
att hoppas på goda resultat, om man fortsättningsvis visade de ”inre för-
bättringsmedlen” samma omsorg som de ekonomiska ”anordningarne”. 
Grunden till fångarnas förbättring lades genom klassificering, religiös un-
dervisning och ändamålsenlig sysselsättning. Men även materiella omsor-
ger och förplägning var viktigt; om man ville ”åstadkomma deras mora-
liska sundhet” så fick ”det kroppsliga icke eftersättas”.⁴⁵
 När Styrelsen  lade fram ett förslag om fångarnas ”ändamålsen-
liga förvarande och behandling”, konstaterade man att det ökade antalet 
fångar, och trängseln i fängelserna, gjorde det omöjligt att ens upprätt-
hålla en mindre ändamålsenlig klassifikation. Inom ett och samma fäng-
else förvarades fångar ”af  de mest olikartade slag”.⁴⁶ Man menade att alla 
möjligheter att inrätta nya anstalter måste tas tillvara och föreslog nya for-
mer av inrättningar för försvarslösa och att möjligheten till deportationer 
till andra länders kolonier skulle undersökas. Genom att avlasta fängel-
serna skulle det vara möjligt att upprätthålla sysselsättning och klassifika-
tion av de kvarvarande fångarna. Att Styrelsen vidtagit olika mått och steg 
för att utvidga fängelsernas förbättrande kapacitet var inte bara självbe-
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röm, det var också något som andra framhöll. I en utförlig kommentar till 
Styrelsens ämbetsberättelse underströk en skribent i Juridiskt arkif fängelse-
frågornas betydelse och vikten av ”allmän uppmärksamhet och medbor-
gerligt deltagande” i desamma. Kombinationen av isolering och gemen-
samhet bedömdes här vara nödvändig för förbättringsarbetet. En fullstän-
dig isolering skulle helt undanröja frestelser och handlingsfrihet, vilket 
man i sin tur menade omöjliggjorde all ”verklig förbättring”.⁴⁷
 De amerikanska penitentiärfängelserna och den långtgående poten-
tial för reformering som man tillskrev dem, återkom allt oftare i den 
svenska debatten under -talet. Fängelsedebatten involverade succes-
sivt fler länder. Beaumont och Tocquevilles uppdrag att studera de ame-
rikanska fängelserna följdes av fler officiella studieresor, från bland annat 
Storbritannien, Preussen och Frankrike, som alla förekom i de svenska 
diskussionerna. Även svenska resenärer ägnade reformeringsfängelserna 
betydande uppmärksamhet. Carl David Arfwedson redogjorde i sin om-
fattande resebeskrivning Förenta Staterna och Canada, åren ,  och  
() för principerna i ett särskilt kapitel. Entusiasmen inför de två sys-
temen var stor och han infogade andras omdömen och egna intryck från 
sina besök i de ”hospitaler för moraliskt sjuka patienter” som ”i detta 
ögonblick” ådrog sig ”hela Europas uppmärksamhet”.⁴⁸ Det intensifiera-
de intresset för fängelset vid denna tid märks även på den institutionella 
nivån. Styrelsen ombildades  till ett statligt ämbetsverk med en gene-
raldirektör i ledningen.⁴⁹
 Förskjutningen mot mer omfattande pedagogiska anordningar tog 
sig även uttryck i att de svenska fängelsernas administration kritiserades, 
bland annat utifrån jämförelser med de amerikanska. I en längre artikel-
serie i Sveriges Statstidning  framfördes ett häftigt försvar av en anonym 
författare som uppenbarligen stod Styrelsen nära. Denne ville ge sin bild 
av situationen som kontrast till den som hade framförts i vissa dagstid-
ningar. De kritiska bedömningarna riskerade att förvilla ”allmänna be-
grepp” och skapa misstroende, vilket författaren menade till och med 
kunde åstadkomma ”söndring i samhällsförhållandena, och slutligen sam-
hällets upplösning”. Att reformera fången var till att börja med ingen lätt 
uppgift, det insåg varje person som granskade ”samfundslifwets inre mo-
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raliska förhållanden”. Författaren höll med om att de amerikanska fäng-
elserna lämnat goda resultat, men att de svenska trots små resurser var i 
stånd att svara mot lagkommitténs föreslagna principer. En genomgripan-
de nybyggnation enligt de amerikanska principerna skulle dessutom vara 
mycket kostsam.⁵⁰
 De amerikanska förbättringsfängelserna blev den självklara utgångs-
punkten för jämförelser. När Gustaf  Fredrik Åkerhjelm som nyss av-
gången ordförande för Styrelsen sammanfattade det första decenniets ar-
bete , hänvisade han till de principer och medel som användes i de 
amerikanska reformfängelserna. Han medgav att Styrelsen förvisso re-
dan  borde ha föreslagit en plan för ”korrektionsinrättningars an-
läggande i Sverige, för det moraliska och ekonomiska syftemålet till alla 
delar lika med det här omtalade ändamålsenligaste Nordamerikanska”. 
Anledningen till att så inte blivit fallet var att det först hade krävts närma-
re undersökningar av förhållandena i fängelserna liksom av förutsättning-
arna för de förändringar man önskade genomföra.⁵¹
 Under -talets andra hälft hade fängelset etableras som en nödvän-
dig institution. Hur den skulle utformas fanns det olika uppfattningar 
om, men det övergripande syftet var väl etablerat. Ett återkommande ar-
gument var att jämföra fängelset med sjukhus och karantänsinrättningar. 
Åkerhjelm bemötte exempelvis kritiken mot kostnaderna för nya fängelser 
med att de skulle betraktas som en säkerhetsåtgärd som samhället, för det 
gemensamma bästa, måste bekosta.

Det är med tillkomsten och förökningen af  brottslingar och lättingar, som 
med tillkomsten och förökningen af  epidemiskt sjuka, att begge slagen 
smitta […] måste vårdas på allmän bekostnad, hvarförutan de från dem ut-
gående härjande verkningar blifva för allmänt kringgripande.

En aldrig så organiserad fångvård var otillräcklig för att helt avskaffa or-
sakerna till de moraliska sjukdomarna, konstaterade Åkerhjelm, men en 
verkningsfull straffanstalt kunde behandla ”det utbrutna onda”. Liknelsen 
med sjukhusets uppgifter gällde också fängelsets organisering: det var vik-
tigt att utforma det så att man kunde göra ingående bedömningar av var-
je individ för att upptäcka och utskilja ”de tillfälliga moraliska patienter-
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na från de chroniska”. Personer med tillfälliga moraliska åkommor kunde 
”återgå i samhället” efter att deras tillstånd förbättrats.⁵²

Brottens epidemiska ökning
Under -talet utvecklades fängelset från att vara en administrativ 
fråga bland andra till att uppta en plats i samhällsdebattens mittfåra. 
Diskussionen genomgick två samtidiga förändringar. Den första har re-
dan belysts: det avgjort större intresset för fängelsets pedagogik, det vill 
säga vilka förbättringsprinciper det skulle utformas kring. Den andra för-
ändringen är att brottens orsaker och utveckling blev en framskjuten fråga. 
I diskussionerna under tidigt -tal fick brottsligheten som sådan liten 
uppmärksamhet. Frågorna om fängelsets reformerande princip och om 
brotten var också sammanlänkade. Sedan fängelset etablerats kom diskus-
sioner om fängelsernas organisering att relateras till brottslighetens orsa-
ker. Frågorna var många. Varför ökade antalet brott? Vilka var de bakom-
liggande orsakerna till denna utveckling?
 Som framgått var de befintliga fängelsernas gemensamhet den främsta 
utgångspunkten för diskussionen från -talets mitt och några år in på 
-talet. Under -talets gång började många att diskutera mer ge-
nerella förklaringar. Problemen lokaliserades bland annat i konsekven-
serna av civilisationens utbredning, vilket innebar intrikata diskussioner 
om brottslighetens orsaker. Brotten blev, tillsammans med osundheten, 
pauperismen och lasterna, ett tecken på samhällets urartning och patolo-
gi snarare än ett juridiskt begrepp. Brottslighetsproblematiken samman-
kopplades särskilt med städerna; det var där som tillfällena, begären och 
frestelserna fanns, samtidigt som anonymiteten där var störst.⁵³
 De lägre klassernas barnuppfostran uppfattades särskilt som ett växan-
de problem. Redan i en diskussion om fängelserna  fann sig Styrelsen 
föranledd att diskutera hur det bristande ansvaret för de egna barnen 
kunde avhjälpas. Förslaget var att bilda ett sällskap som kunde förmedla 

”begrepp om de patriarchaliska pligternas värde och nytta”. Tillsammans 
med reformerande fängelser och ändamålsenliga strafflagar skulle man på 
detta sätt verka för att sprida ”ljus och moralitet bland de folkclasser, der 
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det förra förvillar utan ledning, och den sednare, der den finnes, ofta sak-
nar stadga och öfvertygelse”.⁵⁴
 Beskrivningen av brottsligheten som en smitta var en metafor med 
långtgående innebörder. I diskussionerna om brottens orsaker, spridning 
och behandling knöt man ständigt an till denna metaforik. Liksom de 
härjande koleraepidemierna var brotten ett skrämmande och svårförklar-
ligt fenomen som – liksom i fallet med koleran och sundhetsregleringen i 
städerna – bara kunde hanteras genom kartläggning, förebyggande regle-
menten och institutioner för behandling. De vanliga liknelserna av fängel-
ser med sjukhus återkom också i argument för enskilda aspekter av fängel-
sets utformning. Klassifikation av fångarna efter moraliskt fördärv kunde 
exempelvis beskrivas som ”karantänsinrättning”.⁵⁵ När vetandet om brot-
ten och fångarna – temat för nästa kapitel – byggdes upp i Sverige paral-
lellt med fängelset betonade man ofta dess släktskap med det medicinska 
vetandet. Ett argument för kriminalstatistiken var att jämföra den med 
medicinsk statistik. I en av de tidigaste artiklarna på svenska om det nya 
statistiska området framhölls likheten:

Likasom i den fysiska verlden, så utbryta ock i den moraliska tid efter an-
nan farsoter; politiska febrar, hvilka understundom gripa så fort och vidt 
omkring sig, att man stannar i villrådighet, om de kringspridas genom 
smitta (contagiositet d. ä. tankarnes meddelande), eller genom ett sjuk-
domsämne, hvarmed atmosferen är uppfylld (således epidemiskt).⁵⁶

Beskrivningar av hur brotten stadigt ökade i antal blev under -talet ett 
stående inslag i europeisk samhällsdebatt. Civilisationens framåtskridan-
de ökade tillfällena till brottsliga handlingar, samtidigt som den materiel-
la utvecklingen ökade individernas begär. Det var de arbetande klasserna 
som bedömdes vara utsatta för störst prövning. De två mest uppmärksam-
made så kallade moralstatistikerna, Adolphe Quetelet och André-Michel 
Guerry, menade att brotten inte berodde på bristande materiella tillgång-
ar. Enligt Quetelet utmärktes inte de fattigaste distrikten av ett stort antal 
brott. Som orsak utpekade han istället människors oförmåga att ”tillfred-
ställa alla de behof  hon skapat”, vilket särskilt fick konsekvenser bland de 
lägre klasserna när inkomsterna sinade.⁵⁷
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 De moraliska och materiella orsakerna till brottens ökning ansågs för-
stärka varandra. I sin rapport om de amerikanska fängelserna argumen-
terade Beaumont och Tocqueville för att samhällsoron hade ett moraliskt 
ursprung vid sidan av den materiella nöden. De menade att den uppkom 
ur en sinnesaktivitet och energi som, i avsaknad av rätt föremål och omgiv-
ning, ”förtär samhället i brist på annat byte”.⁵⁸ En betydande pessimism 
när det gällde utvecklingens moraliska konsekvenser kunde samsas med 
en betydande optimism om civilisationens materiella framsteg. En av de 
som konstaterade denna dubbelhet var Carl af  Forsell. I den andra uppla-
gan av sin populära Statistik öfver Sverige () konstaterade han:

[E]rfarenheten intygar, så väl i Norra Amerika som i England, Schweitz och 
Tyskland, att brottens antal tilltaga i mon af  upplysningens och kulturens 
allmänna framskridande. Samhällslifvets utveckling föder en mängd nya be-
hof, som, för att tillfredställas, drifva till brott. Hon mångdubblar alla sam-
hällsförhållanden. Hon är själen i all handel, lif  och rörelse; hon skapar såle-
des mellan individerna tusende anledningar och tillfällen till list och bedrä-
gerier, som icke finnas hos en okunnig, isolerad och rå befolkning.⁵⁹

Frågan om sambanden mellan samhällets utveckling och ökningen av 
brotten kom att ingå i en civilisationsteori som till stora delar var gemen-
sam för liberaler och konservativa. Skillnaderna kom istället till uttryck i 
de åtgärder som förespråkades och i de förhoppningar som ställdes på re-
sultaten av dem. En utpräglad pedagogisk optimism uttrycktes företrädes-
vis av personer med en liberal samhällsuppfattning.
 I de svenska fängelsediskussionerna fanns framskjutna personer som 
stod för en i grunden konservativ syn på problemens orsaker. Utifrån 
en sådana utgångspunkt beskrev exempelvis Styrelsens nya generaldirek-
tör Claes Livijn situationen  i artikelserien ”Reflexioner om antalet af  
brottslingar och korrektionister, orsakerna dertill, och fängelsernas be-
skaffenhet”. Livijn återkom upprepade gånger till en diagnos av brottens 
ökning med grund i vad han inledningsvis kallade ”tidehvarfvets allmän-
na karakter och syfte”. Problemen härledde han bland annat till ett mer 
utbrett missnöje bland människorna om sin ställning, en stegrad njut-
ningslystnad, upplösningen av patriarkaliskt ansvar och tendensen att allt 
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i samhället omvandlades till varor. Uppfostran var en övergripande pro-
blematik som Livijn, liksom så många andra, återkom till när det gällde 
brottens utveckling. Han konstaterade att den bristande uppfostran i de 
lägre klasserna var särskilt allvarlig i städerna.⁶⁰
 Samtidigt som Livijn pekade ut bristande uppfostran som ett av de 
största problemen, menade han att det fanns en generell pedagogisk över-
tro. Genom en allmän uppfostringsiver hade människan ”tilldanat en 
konstmessig anstalt, beräknad på de förhållanden, hvari en stigande upp-
lysning intrasslar menniskan”. Livijns pedagogiska skepsis gällde i första 
hand undervisningens utsträckning i samhället: ”gränsen för den bild-
ningsgrad, man i allmänhet bör söka att bibringa de arbetande klasserna”. 
Det enda motmedel som stod att finna var dock, konstaterade han, just 
uppfostran. Det förbättrande fängelset var en fråga om att få alla fostran-
de medel att samverka: ”byggnadssätt, säkerhetsanstalter, tillsyn, arbeten, 
religiös riktning, undervisning, straff, belöningar, näringsmedel, hälsovård 
och lösgifvande”. För generaldirektören fanns det, trots en skepsis till för-
hoppningarna på fängelset, inte just några andra alternativ.⁶¹
 Uppfostran och undervisning var som framgått inte alltid detsamma. 
Förespråkare av en utsträckt undervisning till de lägre grupperna beto-
nade betydelsen av undervisningens former snarare än dess faktiska inne-
håll. En riktigt utformad undervisning innebar en verkningsfull fostran.⁶² 
I diskussionen om brottens utveckling återkom frågan om undervisningen. 
Sambandet mellan brott och undervisning diskuterades exempelvis i en ar-
tikel i Lördagsmagasinet , där Francis Lieber, en tyskfödd men i Amerika 
verksam politisk skriftställare, bemötte uppfattningar i Storbritannien om 
att allmän undervisning var otillräckligt för att motverka brottens ökning. 
Bland annat hade man i det brittiska parlamentet använt Beaumont och 
Tocquevilles undersökning av de amerikanska fängelserna för att stödja 
denna uppfattning. Det var också slutsatser som hade föranletts, konsta-
terade han med syftning på Quetelet och Guerry, av ”skickliga och skarp-
sinniga statistiska författares skrifter”.⁶³
 Lieber utgick från teorin om de moraliska konsekvenserna av samhäl-
lets materiella utveckling. Han konstaterade att ”en tillökning af  brott 
nödvändigt måste vara förbunden med ökad civilisation, helt enkelt der-
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före, att civilisationen med hvarje steg mångfaldigar tillfällena för men-
niskans verksamhet”. Lieber konstaterade att det var svårt att närmare ut-
reda omständigheterna kring brottens ökning, men han slog ändå fast att 
undervisning var värdefull i de lägre klasserna när en sådan kunde mot-
verka försummad uppfostran. I de flesta skolor gav lärarens arbete med att 
upprätthålla ordning i sig viktiga resultat, genom att ge åtminstone några 

”dygd- och sedereglor” till eleverna”. Lieber konstaterade att läxor alltid 
inverkade på barnens ”moraliska sinne”. I hans pedagogik hade även un-
dervisningens innehåll viktiga moraliska konsekvenser. Aritmetik var ett 
exempel på en kunskap som förvisso var ”likgiltig i moraliskt hänseende”, 
men som ändå påverkade eleven genom att utgöra ytterligare ”en länk i 
den kedja, som sammanbinder individen med samhället”.⁶⁴
 Diskussionerna om de befintliga fängelserna och samhällets oordnade 
och hotfulla platser hade tydliga paralleller. Staden som livsmiljö blev till-
sammans med de befintliga fängelserna utpekad som en smitthärd för den 
ökande brottsligheten. De blev bägge platser där ”massan” levde ett liv 
utan kontroll och där det moraliska fördärvet spreds. De befintliga fäng-
elserna diskuterades som platser där moralisk ”förblandning” och ”för-
skämning” ägde rum. På ett analogt sätt ansågs bristande ordning, upp-
fostran och sundhet i städernas fattiga grupper leda till beteenden och 
tänkesätt där benägenheten att begå brott blev en ofrånkomlig konse-
kvens. När fängelsediskussionen under -talets senare del växte i om-
fång och intensitet i Sverige, var dess förutsättning inte i första hand prin-
cipiella juridiska diskussioner. Som visats framfördes den största skep-
sisen till fängelsets kapacitet snarare i anslutning till de legala frågorna. 
Viktigare var genomslaget för uppfattningen att radikala förändringar 
krävdes för att hantera hotet från en okontrollerad ökning av brottslig-
het.⁶⁵ Den metodiskt utformade och exakt organiserade fängelsebyggna-
den blev en handfast motbild till hur samhällskrisen framställdes.

Individualiseringens medel och risker
Debatten om fängelset nådde sin största intensitet i Sverige, liksom i 
många andra europeiska länder, under åren omkring . I centrum för 
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diskussionerna stod medlen för frihetsstraffets reformerande kapacitet. 
Den avgjort största frågan gällde vilka effekter det gav att isolera fång-
arna fysiskt från varandra. Från -talets slut – när brottslighetens ut-
veckling beskrevs i allt mer akuta termer – tog många ställning för den 
fysiska isoleringen, eller vad som man kallade ”det absoluta isoleringssys-
temet”. Samtidigt utvidgades diskussionen kring isoleringsprincipen från 
att gälla frihetsstraffets användbarhet eller gemensamhetsfängelsets oord-
ning och moraliska fördärv, till att omfatta frågeställningar om individens 
konstituering.

Absolut isolering – reformeringens fundament
Erik Gustaf  Geijer var en av dem som under -talets slut förordade 
den absoluta isoleringen. Han menade att fängelset förvisso bara i en be-
gränsad utsträckning kunde tjäna till reformering av vuxna fångar, men 
att klassifikation och tystnad samtidigt var otillräckliga för att förhindra 

”den moraliska pestsmittan”. Geijer konstaterade att den fysiska isoleringen, 
”detta sista steg in i ensamheten”, innebar korrektionsprincipens tredje sta-
dium efter klassificering och tystnad. För honom var ensamcellens avgö-
rande fördel att den utgjorde det enda ”yttre” tvångsmedlet som samtidigt 
var ett ”inre” sådant; den fullständiga isoleringen verkade på ett tvingan-
de sätt för att ”vända förbrytarens uppmärksamhet tillbaka på sig sjelf ”.⁶⁶ 
Utifrån denna ståndpunkt var cellen inte bara en rumslig avskiljning av 
fången, den var villkoret för att isolera fångens tänkesätt och beteende så 
att denne tvingades att se sig själv skild från omgivningen.
 Det förekom kritik av de långtgående förhoppningarna man fäste vid 
isoleringen. En insänd artikel i Aftonbladet  menade att man i diskus-
sionerna om dessa ”experiment” inte gav tillräcklig akt på de svårighe-
ter det innebar att ”omskapa brottslingars sinnesbeskaffenhet”.⁶⁷ Kritiken 
var dock marginell i förhållande till den långtgående optimismen: invänd-
ningen om att isoleringen inte framkallade resultat med någon slags au-
tomatik visar på styrkeförhållandena omkring . Förespråkarna av den 
absoluta isoleringen hämtade sina förebilder från de amerikanska fängel-
serna, på samma sätt som man gjorde i Frankrike, England och Tyskland. 
Man kan säga att de amerikanska fängelserna tjänade som en absolut re-
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ferenspunkt under dessa år, där både förespråkare och kritiker av den ab-
soluta isoleringen sökte belägga sina ståndpunkter.
 I Sverige diskuterades de amerikanska fängelserna främst utifrån ut-
ländska rapporter, på samma sätt som lagkommittén  svarade sina 
kritiker med att hänvisa till Beaumont och Tocqueville. Ett arbete som 
fick stort inflytande i den svenska debatten omkring  var den preus-
siske fängelseresenären Heinrich Julius’ rapport i två band Nordamerikas 
sittliche Zustände: Nach eigenen Anschauungen in den Jahren ,  und  
(). Julius hade vid -talets början varit kritisk till idéerna om fäng-
elset som ett reformerande straffmedel snarare än som något avsett att 
framkalla lidande och fruktan hos fången. Han inskärpte då åtskillnaden: 

”Hvarje straffanstalt skall till följd deraf  vara ett tukthus, icke ett uppfost-
ringshus”. Julius tidigare kritik mot synen på straff som uppfostran lik-
nade den som juridiska fakulteten i Uppsala riktade mot lagkommitténs 
förslag, det låg inte inom statens auktoritetsdomän att bedriva en sådan: 

”Staten straffar handlingar, ej tänkesätt.”⁶⁸
 I Julius reserapport fanns inte längre några invändningar mot att ge 
fängelset rollen av uppfostringsanstalt. Att Julius hade gjort en helom-
vändning i frågan, efter att på plats kunnat studera förbättringssystemen, 
påpekades ofta av isoleringsprincipens förespråkare. Sedan Julius antagit 
den grundläggande principen, avslutades den omfattande översikten av det 
amerikanska samhället och dess fängelser med frågan om vilket av de två 
fängelsesystemen som bäst kunde överföras till Europa. Där exempelvis 
Tocqueville och Beaumont i sin rapport inte hade tagit konsekvent ställ-
ning för endera, förespråkade Julius entydigt den absoluta isoleringen.⁶⁹
 I Sverige hade Julius positiva rapport om isoleringsprincipen bland an-
nat inflytande på debattskriften Om straff och straffanstalter som den svenske 
tronföljaren Oscar publicerade . I skriften gavs penitentiärsystemens 
historiska uppkomst och införande stor principiell betydelse. Deras upp-
komst infogades i samtidens ansträngningar för en ”ömmare vård om de 
lägre klassernas upplysning och välstånd”. Men framförallt utgjorde de 
ett svar på frågan om villkoren för landets ”ordning och lugn” och hur 
den allmänna säkerheten skulle upprätthållas. Den kunglige debattören 
fastslog att penitentiärsystemen utgjorde brottmålslagstiftningens ”full-
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ändning”. Skriftens avslutning, ”Om penitentiärsystemets tillämpning i 
Sverige”, var en argumentation för den absoluta isoleringen. Som slutgil-
tigt argument för de mycket stora kostnader som ett införande av syste-
met skulle innebära, hänvisade Oscar till ”den tilltagande brottsligheten 
och den deraf  allt mera hotade allmänna säkerheten”.⁷⁰
 Kronprinsens entusiasm inför isoleringen var typisk för uppfattningar-
na under dessa år, och exempel på principen ägnades stor uppmärksamhet 
i flera sammanhang.⁷¹ När ”penitenssystemet” beskrevs utifrån situatio-
nen i Schweiz och Frankrike i Sveriges Statstidning  framhölls byggnadens 
utformning och tekniska lösningar som förbättringens fundament.

Det första villkoret för penitenssystemets framgång är en passande lokal; 
denna bör vara så inrättad, att rymning, så vidt möjligt är, må vara före-
byggd; den bör vara sund samt konstruerad på ett sätt, som gör den stän-
diga och jemna uppsigten öfver det hela och dess delar lätt och beqväm. 
[– – –] I detta hänseende bör en synnerlig uppmärksamhet egnas åt det så 
kallade panoptiska byggnadssättet, i hvilket Direktorn från sitt centralka-
binett kan öfverse hela huset, dess korridorer, verkstäder och arbetssalar, 
och från detta kabinett, genom uti murarna anbragta språkrör, är i tillfälle 
att meddela underuppsyningsmännen och verkmästarne sina anmärkningar 
och befallningar, utan att af  korrektionshjonen höras.⁷²

Även om debattskriften inte innehöll några ovanliga ståndpunkter skapa-
de den en större uppmärksamhet kring isoleringssystemet. Ett flertal ar-
tiklar kring villkoren för fångarnas reformering publicerades under året.⁷³ 
Företrädare för Styrelsen publicerade flera bedömningar där man med ef-
tertryck förespråkade den absoluta isoleringen.⁷⁴ Även den nya kommit-
tén för strafflagens förändring förordade isoleringsprincipen. Men det 
mest konkreta stödet var det stora anslag som riksdagen – bevilja-
de för att bygga nya svenska fängelser.⁷⁵
 De tekniska övervägandena för att kunna upprätthålla isoleringen och 
den ständiga övervakningen var omfattande. Cellfängelserna var på rit-
bordet tekniskt avancerade byggnadskonstruktioner vad gällde uppvärm-
ning, ventilation och sanitetsanordningar, allt för att upprätthålla ordning 
i fängelset och undvika distraktioner. De svenska cellfängelsernas kon-
struktion utarbetades av arkitekten Carl Fredrik Hjelm, som knöts till 
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Styrelsen och gjorde studieresor i Europa under -talets första hälft. 
Återkommande frågor var hur isoleringen skulle förbli absolut, exempel-
vis hur kommunikation genom knackningar i rör och väggar skulle för-
hindras. I praktiken blev fängelserna varken i Sverige eller andra länder de 
rationella maskiner som man i de mest optimistiska planerna föreställde 
sig. Isoleringen förblev dock en grundläggande princip när man utforma-
de rutiner och mindre storslagna tekniska lösningar.⁷⁶
 I de många artiklar och översikter som följde under -talets första 
hälft fick nu även europeiska fängelser stort utrymme vid sidan av peni-
tentiärsystemets utveckling i USA. Trots det stora stödet för isolerings-
principen ingick redogörelserna i ett polemiskt sammanhang. När Dagligt 
Allehanda  publicerade en artikel om ”moraliska resultater” i en ny 
fransk inrättning på isoleringens grund, förklarade man att de tjänade 

”såsom bevis” mot den kritik som riktats mot ”de nya idéerna om fängel-
seväsendet”. Man anmärkte särskilt på att ”till och med en liberal tidning” 
utan kommentar hade återgivit Charles Dickens kritik av isoleringsprin-
cipen.⁷⁷ Vid -talets mitt blev skrifterna och artiklarna om fängelset 
återkommande inventeringar av isoleringens effekter på fångarna, ord-
ningen i fängelset och kostnaderna för detsamma. Isoleringsprincipen do-
minerade helt bland de centrala fängelsedebattörerna i Europa, men även 
tillskyndare påpekade att man inte fick hysa allt för höga förhoppningar 
om resultaten, som optimistiska framställningar kunde beskriva som en 

”total fysisk-moralisk omgjutning av hela människan”.⁷⁸

Isoleringssystemets medel och mål
Fängelsediskussionens omfattning under -talets första hälft innebar 
en stor återcirkulation av debattskrifter och rapporter. De diskuterades i 
original, recenserades, refererades, översattes och kom att ingå som delar 
av allt mer omfattande sammanställningar i ett stort system av korsvisa re-
ferenser. Till en artikel i Juridiskt arkif  som diskuterade invändningarna 
mot isoleringsprincipen, bifogade utgivaren en sammanställning av arbe-
ten som publicerats under de tre föregående åren. Listan upptog ett drygt 
fyrtiotal europeiska och amerikanska titlar, vissa i flera volymer.⁷⁹
 I samband med att diskussionen växte kom auktoriteter och översätt-
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ningar att tjäna som resurser. Oscars skrift till förmån för isoleringssys-
temet uppmärksammades exempelvis inte bara i Sverige, utan översattes 
på grund av författarens status till åtminstone sju språk. I Tyskland över-
sattes skriften av Julius, vars eget arbete hade varit en viktig förebild för 
den svenska skriften, och han försedde den även med kommentarer. Den 
kommenterade översättningen låg sedan till grund för ytterligare översätt-
ningar och åberopades även i svenska diskussioner.⁸⁰ Rundgången var stor 
mellan olika länder och den svenska debatten blev i hög grad en del av den 
europeiska. Särskilda periodika, som den av ledande tyska fängelsedebat-
törer utgivna Jahrbüchern der Gefängnisskunde und Besserungsanstalten, skapades; 
en omfattande trafik av ämbetsmän och författare på studieresor pågick 
och kring decenniets mitt organiserades de första internationella kongres-
serna för fångvård, där förespråkarna för isoleringsprincipen var helt do-
minerande.⁸¹ Cellfängelset blev en vetenskaplig, experimentell verksamhet 
där observation, utvärdering och avpassning av korrigerande medel inte 
bara låg till grund för reformeringen av de enskilda fångarna, utan även 
för kartläggningar och kontinuerliga utvärderingar av systemet.⁸²
 Cellfängelsets utrymme i samtidsdebatten var så stort att det i sig väck-
te kritik: en artikel menade  att ”fängelsestudiet” upptog ”uppmärk-
samheten till en grad” att det riskerade lämna frågan om att minska be-
hovet av fängelser obeaktad.⁸³ Intresset gav även material för satiriska an-
märkningar. En skeptiker menade att riktigheten i kritiken först i efter-
hand skulle vara möjlig att påvisa: fängelsereformen var nämligen att likna 
vid en ohejdbar ”cholera, som skall göra sin rund kring verlden”.⁸⁴ Den 
fiktive franske resenär som genom Karl af  Kullbergs Minnen från en vistelse 
i Stockholm åren – () skildrade det svenska samhället, konstate-
rade att fängelseteorier där hade blivit högsta modeläsning och att ”snart 
sagdt alla, som kunna läsa och skrifva” hade ”kastat sig öfver denna gren 
av menskligt vetande”. I ett av stadens fängelser stötte resenären på två 
män som ”af  nit för vetenskapen, med tumstock mätte dimensionerna af  
arresterne och, med viss min af  sakkännedom, luktade i latrinerne”, men 
som vid samtal inte kunde redogöra för ståndpunkterna hos de många 
teoretiker de refererade till.⁸⁵ Cellfängelset var i skeptikernas perspektiv 
en konstruktion som tilldrog sig orimligt stort intresse.
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 På vilka sätt var den absoluta isoleringen grunden för förbättring? Hur 
skulle individens isolering göra fängelset till en maskin som framställ-
de moraliskt tillräkneliga subjekt? Det argument som ofta användes un-
der -talet var att isoleringen omöjliggjorde fördärvande inverkan från 
andra fångar. Den fysiska isoleringen ansågs dessutom äga en rad företrä-
den framför klassificerings- och tystnadsprinciperna. För det första be-
dömdes den ge fängelsestraffet ett allvar och en obeveklig karaktär som 
både underlättade reformeringen och gav straffet en avskräckande kapa-
citet.⁸⁶ Även när förbättring var en väl etablerad utgångspunkt påminde 
åtskilliga författare om vikten av att frihetsstraffet verkligen uppfattades 
som ett straff och verkade som avskräckning.
 Framförallt skulle isoleringen tjäna som systematiskt stöd för de reforme-
rande ambitionerna. Det ständiga talet om ”system” och ”princip” i de 
här sammanhangen kan ses som synonymer till de mer sällan använda ter-
merna ”maskin” eller ”fabrik”, det vill säga en inrättning som framställ-
de och producerade saker. Isoleringen karaktäriserades som grunden eller 
mekanismen för arbetet med att framställa den reformerade individen. 
När någon på den första fångvårdskongressen presenterade en alternativ 
organisering av fängelset som en traditionell patriarkalisk fostran, kallad 

”Obermayers system” efter den föreståndare som använde sig av den, me-
nade anhängarna av den absoluta isoleringen att organisationen inte ut-
gjorde ett ”system” eftersom dess princip var ”Obermayer sjelf ”. Det fost-
rande arbetet grundades i fängelsedirektörens personliga egenskaper och 
eftersom det inte existerade någon ”fabrik der man kan köpa Obermayers 
likar”, så bevisade ”denna enstaka företeelse […] ingenting mot cellsyste-
met”.⁸⁷
 I en skrift som översattes till svenska  sammanfattade Louis Mathu-
rin Moreu-Christophe, generalinspektör över franska fängelser, diskussio-
nerna om, initiativen till och erfarenheterna av förbättringsfängelset i en 
plädering för isoleringen. Genom exempel på de initiativ som tagits runt 
om i Europa – och vederläggningar av kritiken mot isoleringsprincipen – 
ville Moreau-Christophe understryka vikten av att isolering infördes i alla 
franska fängelser.⁸⁸ Han konstaterade att cellen i sig inte var ”ett univer-
salmedel till afhjelpande af  allt ondt”, men menade att den hade en obe-
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stridlig fördel i att den lade grunden för helt olika behandlingar av fång-
en beroende på dennes ”fysiska och intellektuella krafter”. Cellen var, på-
pekade författaren, ”endast det erforderliga kärlet, hvari medlet tillredes. 
Kärlet bör vara detsamma öfver allt och för alla, men läkemedlet, som det 
innehåller, bör förändras efter de relativa behofven hos hvarje serskildt in-
divid.”⁸⁹ Även debattörer som var mer reserverade till isoleringens företrä-
de konstaterade att den gav fler möjligheter ”att använda individualisering 
på så sätt, att hvarje enskild fånges behandling kan afpassas efter dess in-
dividualitet”.⁹⁰
 Reformeringens grundläggande drag diskuterades sällan på ett mer 
sammanhängande sätt, men kan sammanfattas på följande vis. Genom 
isoleringen tvingades den dömde att se sig som en individ. Skild från den 
skadliga samvaron med likasinnade skulle fången börja betrakta sig själv 
i relation till omvärlden och reflektera över vad man kallade ”sitt eget vä-
sende”. Fängelsets genomorganiserade tillvaro vad gällde ordningsrutiner, 
klädsel, renlighet och reglerad diet innebar ett ständigt iakttagande av sig 
själv. Detta regelverk och de disciplinära reglerna för att upprätthålla det 
bedömdes ha pedagogisk potential genom sin åskådlighet. I rapporte-
ringen om det engelska modellfängelset Pentonville uppehöll man sig inte 
bara utförligt vid konstruktionens alla tekniska nymodigheter, man be-
skrev också utförligt på vilket sätt fången skulle förstå rationaliteten i sys-
temet. Detta skedde exempelvis genom att man delade ut tryckta fängelse-
stadgar där rättigheter och skyldigheter var angivna.⁹¹
 Det arbete som skulle utföras i cellerna, fortfarande under sträng isole-
ring, var avsett att tjäna som efterlängtad sysselsättning. Geijer konstatera-
de att isoleringen på denna punkt ibland måste kompletteras med tvångs-
medel: ”Hvarest ensamheten ej drifver till arbete och läraktighet, såsom 
af  sig sjelf  vanligen sker, straffas fången med förminskad diet eller mörk 
cell.”⁹² Den omsorg om sig själv som fången skulle lära sig, grundades på 
att hålla fångens kropp och beteende i sträng disciplin. Det hårda arbetet 
härdade kroppen, vilket tillsammans med tillräcklig föda och medicinsk 
tillsyn var fördelaktigt för fångens mentala och moraliska hälsa. Åsynen av 
arbetets resultat skolade fångens arbetsmoral, medan frånvaron av världs-
liga nöjen innebar att också små belöningar värdesattes. Isoleringen från 
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andra än vakter, läkare och präst, liksom frånvaron av all förströelse och 
läsning vid sidan av vissa religiösa skrifter, skulle väcka fångens håg till re-
flexion över sitt tidigare liv. Isoleringen innebar att personalen kunde be-
döma varje enskild fånge, utan störande inflytande från omgivningen, och 
vidta nödvändiga åtgärder. En rad faktorer förväntades på detta sätt sam-
verka, där vissa opererade negativt eller avskräckande och andra positivt 
eller uppbyggande.
 Nästa steg i reformeringen var att etablera individens moraliska kapa-
citeter. Regleringen av tillvaron genom scheman, rutiner, regler och före-
skrifter skulle inte bara upprätthålla disciplinen, utan så småningom även 
resultera i att den internaliserades. Ordning, lydnad och renlighet skulle, 
åtminstone på lite längre sikt, resultera i självkontroll, förutseende och 
planeringsförmåga, medan arbetet och de ekonomiska rutinerna skulle 
fostra arbetsamhet, sparsamhet och moderata behov. Fängelset skulle ska-
pa en vana, som helst skulle utvecklas till ett behov, av ordning och stän-
digt arbete, vilket bedömdes nödvändigt för att fången skulle kunna upp-
rätthålla ett liv utan brott efter fängelsestraffet. Detta sammantagna fost-
ringsarbete, det som i andra reformerande diskussioner beskrevs som 

”grundläggande bildning”, möjliggjordes av isoleringen. Fången skulle 
idealt sett tillägna sig en förmåga till självreflexion som framställde en ny 
ordning i dennes konstitution. Med samtidens språkbruk kan man beskri-
va det som en ”inre polis”, det vill säga en moralisk ordning och det som 
vidmakthöll denna ordning.⁹³

Individualiseringens risker
Att fullständigt kontrollera fångens tillvaro genom isolering ansågs även 
vara förenat med risker. En återkommande synpunkt var att det var en 
alltför sträng form av frihetsstraff. Mörklagd isolering hade använts som 
en tillfällig disciplinpåföljd i många fängelser och den långvariga isole-
ringen ansågs av somliga ha en sådan genomgripande inverkan på fången, 
att den framkallade sinnessjukdomar och ledde till dennes död. Skeptiker 
åberopade ständigt statistik över sinnessjukdomar, självmord och dödlig-
het i amerikanska fängelser. Invändningarna föranledde utförliga diskus-
sioner om vilka uppgifter som var riktiga, rättvisande och hur de skulle 
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tolkas. I den svenska diskussionen återkom frågan om sinnessjukdomar 
och självmord vid upprepade tillfällen efter det att isoleringsprincipen 
etablerats omkring .⁹⁴
 Den konservativa tidningen Svenska Minerva publicerade  ett refe-
rat från en italiensk naturforskarkongress, där dödligheten i cellfängelser 
framställdes som alarmerande. När den Skandinaviska kongressen för na-
turforskare och läkare arrangerades i Stockholm, höll den norske läkaren 
Frederik Holst ett föredrag för att motbevisa påståendet. Holst var syn-
nerligen väl insatt i fängelsefrågorna och redovisade egna insamlade upp-
gifter från flera resor som visade att den italienska kongressens slutsatser 
var felaktiga. På punkt efter punkt framställdes isoleringssystemets ”såväl 
sanitära som moraliska” inverkan som mer fördelaktig än andra fängelse-
systems; dessutom hade isoleringsfängelserna lägst överdödlighet. Holst 
hänvisade till att auktoriteter som den ledande franske psykiatrikern 
Esquirol hade undersökt förekomsten av sinnessjukdomar i de nya fängel-
serna och visat att oron var ogrundad. Många fall av sinnessjukdom i cell-
fängelserna hade dessutom visat sig vara botbara. Andra hade bedömt att 
en längre strafftid i isolering än ett par, tre år var olämpligt, men Holst 
menade att strafftiden utan risk kunde utsträckas till tolv år. Han mena-
de att även livstidsstraff vore tänkbara, inte minst eftersom de flesta fallen 
av sinnessjukdom tycktes uppstå i början av straffet. Den absoluta isole-
ringen var i varje avseende överlägset andra system.⁹⁵
 Frågan om cellvistelsens alltför starka inverkan på fången återkom stän-
digt i fängelsediskussionen under -talet.⁹⁶ Försök gjordes att avsluta 
diskussionen genom professionella utredningar. År  tillsatte Svenska 
läkaresällskapet efter en förfrågan om cellfängelsets medicinska effekter 
en kommitté i ämnet, som kom fram till samma positiva bedömning som 
Holst. Man påpekade att många av de rapporterade fallen av sinnessjuk-
dom kunde förklaras med att amerikanska läkare dit räknade ”allehanda 
hastigt öfvergående sjukliga själstillstånd”.⁹⁷ De psykiska effekterna för-
klarades även av fångens bildning och moraliska tillstånd. Tillfälliga sin-
nesförvirringar var att förvänta hos personer som saknade nödvändiga 
förutsättningar för fysisk, moralisk – och därmed också psykisk – hälsa.
 Carl Sondén, ledande läkare inom svensk sinnessjukvård, tog upp te-
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mat i en översikt av den psykiatriska kunskapens tillstånd . Förvisso 
var fallen av vansinne mångfaldigt fler i cellfängelserna än i samhället i 
stort, men förklaringen var inte isoleringen eller tystnaden. Sondén mena-
de liksom åtskilliga utländska författare, att fångarna

genom försummad eller förvänd uppfostran, genom uselhet, liderlighet och 
lättsinne i lefnadssättet, genom sjunken moral, slocknad religiositet och 
jemväl genom hjernans och nervsystemets felaktiga organisation eller sjuk-
liga stämning, mer än andra, bättre organiserade och i allo lyckligare menni-
skor, ega inom sig sjelfva en stor predisposition för vansinne.⁹⁸

Det var individens ”organisering”, eller om man så vill inre ordning, som var 
avgörande för cellvistelsens konsekvenser. Hos den fördärvade skulle iso-
leringen återskapa ordningen, vilket oundvikligen var en svår omställning. 
Relationen mellan bildning eller civilisation och cellstraffets effekter var 
en given faktor i diskussionerna. Rapporter från amerikanska fängelser 
om cellfängelsets nedbrytande effekter bemöttes av isoleringens föresprå-
kare med att detta i huvudsak drabbade ”negrer”. I isolering kunde dessa 
inte få utlopp för sina ”tygellösa passioner” och drabbades följaktligen av 
en övergående sinnesförvirring.⁹⁹ Plågsamma reaktioner på omställningen 
till isolering var att vänta, men för ett moraliskt tillfrisknande på längre 
sikt var det en nödvändig process.

Att upprätta individens självreglerande kapaciteter
Utgångspunkten för min undersökning var att analysera de överväganden 
som gjordes kring medlen att åstadkomma en reformering av de dömda 
och hur denna skulle åstadkommas och upprätthållas. Som framgått do-
minerades den svenska fängelsediskussionen redan från omkring  av 
pedagogiska överväganden. De flesta inflytelserika instanser förordade det 
reformerande frihetsstraffet och isoleringsprincipen fick snabbt ett stort 
stöd. Under -talets andra hälft var cellfängelset väletablerat. I den 
omfattande diskussionen var man nästintill genomgående positiv till iso-
leringen och optimistisk om dess konsekvenser. Vid denna tid invigdes 
också en rad nybyggda cellfängelser i svenska städer och andra påbörja-
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des. Hur ska fängelsediskussionens övergripande utveckling karaktärise-
ras? Hur ska cellfängelsets principer karaktäriseras när det gäller relatio-
nerna mellan individen och samhället?

Fängelset som normalinstitution
Fängelsets etablering innebar att det blev en normalinstitution i samhälls-
debatten. Både frihetsstraffet, förbättringsprincipen och isoleringen som 
modell hade under -talet blivit så självklara att mycket av övervägan-
dena kring dem försvann. Fängelset hade då dessutom blivit en normal-
institution när det gällde det reformerande området i stort. Förespråkarna 
såg förbättringsfängelset som ett exempel på möjligheten att förändra 
samhällets tillstånd. När en större svensk reserapport, läkaren Charles 
Emil Hagdahls beskrivning av fängelserna i Tyskland, Schweiz, Frankrike, 
Belgien och England, mycket utförligt refererades i Dagligt Allehanda , 
inledde man på följande sätt:

Det är en för betraktaren af  händelsernas gång, en ren och dyrbar glädje, 
när han i lösningen af  tidens stora samhällsfrågor ser en ny seger beredd åt 
humaniteten, och derjemte en underpant gifven för ett snabbare och säkra-
re framskridande på samhällsförbättringarnes bana öfverhufvud.¹⁰⁰

Hagdahls rapport var genomgående optimistisk och gav bland annat lug-
nande besked om hälsotillståndet i de nya fängelserna. Rapporten var där-
vidlag bara en i raden. Cellfängelset hade etablerats som ett exempel vilket 
bar med sig löften om en förnuftigt organiserad framtid.¹⁰¹
 Det reformerande fängelset representerade en nya tidsålder där veten-
skap, rationalitet och ordning garanterade utveckling och säkerhet. De 
befintliga, inkonsekventa och kaotiska gemensamhetsfängelserna stod för 
ett oordnat och potentiellt farligt tillstånd som motverkade sina egna syf-
ten. Hagdahl refererade i sin översikt till Moreau-Christophes jämförelse 
mellan fängelsernas organisation och det faktum att man i Frankrike, för 
den allmänna säkerhetens skull, hade förbjudit bildandet av sammanslut-
ningar om mer än tjugo personer. På samma gång grundade man fören-
ingar av uppemot tusentalet brottslingar i gemensamhetsfängelserna. Från 
dessa brottens ”vexelundervisningsanstalter”, dessa ”antisociala klubbar”, 
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återfördes flera tiotusentals frigivna fångar varje år, konstaterade Moreau-
Christophe.¹⁰² Vilket omdömesgillt samhälle bidrog till sin egen under-
gång?
 Paradoxen var att då det reformerande frihetsstraffet och isoleringen eta-
blerats, hamnade frågan om hur reformeringen skulle äga rum i bakgrun-
den. Den absoluta isoleringsprincipen omfattades av de flesta, om inte an-
nat för att det åtminstone var ett avskräckande straff. Men framförallt me-
nade man att kroppsstraff var otillräckliga. De erbjöd ”intet medel att, i en-
lighet med den bestraffades individualitet, genom en fortsatt och vist beräk-
nad verksamhet ombilda hans sinnelag”.¹⁰³ Diskussionerna under -ta-
let kretsade framförallt kring byggnadstekniska frågor i snävare mening och 
hur man kunde bestämma isoleringens eventuellt negativa konsekvenser.
 Bristen på sammanlevnad med andra var nödvändig för att vända indivi-
dens uppmärksamhet till sig själv, men denna introspektion och avsaknad 
av umgänge riskerade att fördärva fångens psykiska och fysiska hälsa.¹⁰⁴ I 
utvärderingar av de nya fängelserna beskrevs båda effekterna. En citerad lä-
kare menade att isoleringen var användbar eftersom den återförde fången 

”till sig sjelf, [den] leder hans verksamhet till betraktande af  sin egen indivi-
dualitet, sina pligter och åligganden”. Omdömet kontrasterades omgående 
med ett annat medicinskt utlåtande, som konstaterade att isoleringen för-
visso var ”ett förträffligt medel” för att ”försvaga fångarnes animaliska re-
telse”, men att den samtidigt försvagade nervsystemet i en sådan utsträck-
ning att det resulterade i en ”försvagad moralisk och psykisk kraft”.¹⁰⁵ 
Isoleringen var en balansakt för att upprätta fångens egenskaper så att den-
ne efter frigivningen kunde motstå alla retningar och frestelser.¹⁰⁶
 Att den absoluta isoleringen var strängare än andra former av frihets-
straff, var både anhängare och kritiker överens om. Genomgående före-
slog man att strafftiderna skulle räknas ned i samband med att isolerings-
principen infördes. Somliga menade att de kunde minskas till hälften och 
ändå vara effektiva. Även bland isoleringens förespråkare rådde skiftande 
meningar om hur länge isoleringen kunde utsträckas utan risk för fång-
ens fysiska och mentala hälsa. De under -talet återkommande dis-
kussionerna om sinnesrubbningar och dödlighet visar att en betydande 
osäkerhet kvarstod. I nya fängelser, som det uppmärksammade engelska 
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modellfängelset Pentonville, utfärdades instruktioner om hur man skul-
le rapportera och hantera fångar vars sinnestillstånd hade rubbats, och 
hur de beroende på tillståndet skulle flyttas mellan fängelse och dårhus.¹⁰⁷ 
Riskbedömningarna av isoleringens effekter var en logisk konsekvens av 
dess användbarhet som förbättrande straff.
 Cellfängelsediskussionen handlade sålunda mycket om allmänna prin-
ciper och förutsättningar och sällan om fängelsets tänkta finmekanik. En 
disciplinär organisation av fångarnas kroppar utgjorde grunden. Men 
det vidare steget till att åstadkomma förändringar av den enskildes käns-
lor, tänkesätt och sinnelag var man som regel kortfattad kring. I de admi-
nistrativa beskrivningarna framträdde en generell, allmängiltig fånge: den 
som skulle reflektera över ”sitt väsende”, vänjas vid arbete och ordning, 
stimuleras moraliskt, kureras medicinskt och som för dessa ändamål skul-
le undersökas, regleras, övervakas, ledas och bestraffas. Trots att en mängd 
inskränkningar, disciplinära straff och sjukdomar beskrevs, blev enskil-
da fångar sällan närmare beskrivna. I mängderna av tabeller, konstruk-
tionsritningar och sammanställningar stod själva organisationsprinciper-
na i centrum. Fångarna var i första hand en population i vilken man, för 
att diskutera systemets relativa företräde, kunde mäta sjukdomsfrekvens, 
mortalitet och återfall. Förbättringen som sådan var en förutsättning för 
diskussionerna och var därför inte på samma sätt uppe för prövning.
 Individens isolering blev ett villkor för reformeringen, men hur åter-
skapandet skulle ske, och hur resultaten skulle upprätthållas, lämnades 
i många avseenden därhän. Isoleringsprincipen hade grundligt etablerats 
vid de två internationella kongresserna  och . Till kongressen året 
därpå var de svårare frågorna uppsatta på dagordningen: fysisk regim, ar-
bete, uppfostran, undervisning, samt disciplinär regim. Någon kongress 
kom dock inte att hållas eftersom revolutionsvåren  kom emellan.¹⁰⁸ 
Under -talet avtog cellfängelsediskussionen betydligt, i Sverige likväl 
som i övriga Europa. En av de ledande tyska skriftställarna på området 
såg vid -talets mitt tillbaka på utvecklingen.

I Tyskland hade före  prognosen för reformen i fängelseväsendet varit 
gynnsam. Överallt verkade ifriga fängelsekännare (Gefängnisskundige); de 
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bemödade sig redligt att genom grundliga undersökningar, hvaruti de afgö-
rande synpunkterna borde sökas, rikta de flesta tyska regeringars och em-
betsmäns ofullständiga kunskaper. [– – –] Allmänna opinionen blef  små-
ningom indragen inom kretsen af  de forskningar, som tillika angå en af  de 
vigtigaste sociala frågorna, och fängelsekännarnes församlingar i Frankfurt 
och Brüssel gåfvo deråt vidare impuls.¹⁰⁹

I den svenska fängelsediskussionen kan  knappast beskrivas som 
en skarp gräns även om debatten blev betydligt mindre intensiv efter 
. Trots det relativa lugnet hade en avgörande förändring ägt rum. 
Cellfängelset som institution och isoleringen som princip hade blivit en 
självklar realitet. I den fortlöpande diskussionen under -talet, som allt 
mer fördes bland specialister i anslutning till det juridiska systemet och 
fängelseväsendet, restes framförallt frågor om vilka erfarenheter som kun-
de dras av de svenska cellfängelserna och hur deras organisation kunde 
fullkomnas.¹¹⁰ Cellfängelset var inte bara spritt över hela landet, det hade 
också blivit en normalinstitution i svenska städer, ett tecken på moderni-
tet och framsteg mot vilken man kunde jämföra andra institutioner.

Individen och samhället
Målsättningen att förbättra fången var en diskussion som ständigt invol-
verade överväganden kring individens egenskaper och förmågor. Det var 
dock inte individen tagen för sig som diskuterades, omdaningen av fång-
en sattes ständigt i relation till världen utanför murarna. På detta sätt re-
laterade överväganden kring förbättringsprincipen kontinuerligt till sam-
hället utanför de nya fängelsebyggnaderna. Principen innebar en utvidgad 
ambition som ytterst rörde relationerna i samhället. Sett i detta större per-
spektiv, vad skulle det förbättrande frihetsstraffet återskapa och upprätt-
hålla? Vilken status hade individen i dessa sammanhang och hur relatera-
des denne till samhället?
 En smula paradoxalt spelade principiella rättsfilosofiska argument en 
tämligen undanskymd roll i diskussionerna om förbättringens principer. 
Överväganden om individen som rättssubjekt eller om staten och rätten 
förekom sällan. Uppsalaprofessorernas anmärkning på förbättringsprin-
cipen i lagkommitténs förslag, att uppfostran tillhörde kyrkans och famil-
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jens auktoritetsdomäner, snarare än statens, var förvånansvärt ovanlig un-
der de följande decennierna. Diskussionen utgick från principen om re-
formering och handlade istället om förutsättningarna för att åstadkom-
ma densamma. De som på principiella grunder kritiserade själva utgångs-
punkten tycks inte ha gjort sig gällande i någon större utsträckning.
 Argumenten för reformering genom isolering istället för avskräckning 
genom exempelvis kroppsstraff, motiverades nästan alltid med fängelsets 
praktiska konsekvenser. Det var exempelvis den fördärvade sedligheten, den 
tilltagande brottsligheten och den allmänna säkerheten som gjorde cell-
fängelset nödvändigt. Avskaffandet av gemensamhetsfängelsets fördärv 
och organiserandet av individens moraliska förbättring var försök att han-
tera problem som rörde alla. Om man utvidgar liknelsen med karantän-
anstalter eller sjukhus avsåg fängelset att åtgärda moraliska åkommor i 
ljuset av det allmänna bästa; kostnaderna för det ökande antalet fångars 
underhåll, den säkerhetsrisk som frigivna fångar utgjorde, risken för mo-
ralisk smitta omkring fängelserna. Att upprätta individens moraliska kapa-
citet var inte nödvändigtvis ett mål i sig utan ett medel för att upprätthålla 
ordning, säkerhet och välstånd.
 Den starka ställning som förbättringsprincipen fick påverkade även kri-
tikers straffrättsliga överväganden. Det förekom exempelvis försök att in-
foga penitentiärperspektivet i synen på straffet som ett mål i sig. I Om 
straffrättstheorien och penitentiärsystemet () fastslog Christian Naumann 
inledningsvis det orimliga i alla utgångspunkter som inte grundades i 
den rättvisa vedergällningen. Men till skillnad från andra som utifrån 
denna utgångspunkt kritiserat förbättringsprincipens nyttogrund, ville 
Naumann försvara den som en möjlig påbyggnad på det absoluta straffets 
grundvalar. Argumentet grundades dock även här i förbättringens prak-
tiska nödvändighet, som ett sätt för staten att utöva ett ofrånkomligt för-
myndarskap. Nauman frågade retoriskt om ”blott den abstrakta rättvisan” 
skulle gälla, då brotten som ”en lavin […] oupphörligt förökar sin mas-
sa”, och då samhällsutvecklingens konsekvenser

såsom en väldig ström nedbryta alla dammar, upplösa familjen och hela 
dess grundläggande moralitet, göra uppfostran vanmäktig, kyrkans dis-
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ciplin kraftlös, uppfylla verlden med proletariatets alla förskräckelser för 
samtid och framtid, kommunism och socialism.¹¹¹

Förbättringsprincipen kunde på detta sätt överskrida den liberala tradi-
tionen och inkorporeras i andra utgångspunkter. Samhällsutvecklingen 
krävde ett utvidgat uppfostringsarbete och cellfängelset var verktyget för 
detta.
 Hur omfattande skulle uppfostran vara, hur långt skulle fängelsets 
princip utvidgas i samhället? Foucaults Övervakning och straff kan ge intryck 
av att en direkt disciplin skulle utvidgas utanför fängelsets murar och att 
en tämligen mekanistisk syn från ett äldre dressyr- eller korrigeringstän-
kande levde vidare. Detta är dock ingen riktigt rättvisande beskrivning. 
Det är inte alldeles enkelt att avgöra i vilken utsträckning man räknade 
med att det fanns en direkt relation mellan den verksamhet fången orga-
niserades i och formandet av dennes kapaciteter. Mycket tyder på att man 
kring -talets mitt satte tilltron till att både fostra fångar genom kon-
sekvent disciplin och att skapa de villkor som gjorde att fången inledde 
sin egen reformering. Kombinationen av att internalisera yttre disciplin 
och att vända uppmärksamheten tillbaka på sig själv rymdes inom ramen 
för den fullständiga isoleringsprincipen.
 Som Roddy Nilsson påpekat blev ordning och disciplin fundamentet i 
de nya svenska cellfängelserna. Man lade även stor vikt vid att den döm-
de skulle bringas till bekännelse. Fängelseprästernas arbete med moralisk 
förbättring stod inte i kontrast till den hårda disciplinen, deras respek-
tive effekter skulle understödja varandra.¹¹² När den danske författaren 
Hans Christian Andersen på sin svenska resa  besökte det nyöppna-
de cellfängelset i Mariestad framhöll han isoleringens obönhörliga inver-
kan. Andersen konstaterade, med skräckblandad förtjusning, att den vit-
putsade byggnaden var ”en väl sammansatt machin till marridning för sjä-
len”.¹¹³ De omständigheter som man genom isoleringen placerade fång-
en i och de omfattande restriktioner man ålade denne var medel för att 
tvinga fången till reflexion över sitt tidigare liv och sin belägenhet, sam-
tidigt som olika slags disciplinära straff skulle inpränta behärskning och 
ordningssinne. De var alla medel som i förlängningen skulle bringa ett 



 Cellfängelset Cellfängelset  

grundläggande allvar till fångens tänkesätt. Moralisk väckelse och full-
ständig disciplin var två sidor av samma mynt; att frambringa individer 
med förmåga till självkontroll.¹¹⁴
 När fången frigavs skulle denne ha uppnått en jämvikt i tänkesätt och 
passioner och en kapacitet att betrakta sin situation, en grundläggande 
förmåga till självreflexion. I anslutning till att de nya fängelserna byggdes 
diskuterades hur reformeringsprinciperna skulle utsträckas efter frigiv-
ningen. En lösning på problemet som ofta återkom var att frivilliga fören-
ingar skulle stå för det fortsatta arbetet. Penitentiärsystemets inverkan be-
hövde understöd ”sedan den upphört att vara omedelbart verksam”, konsta-
terade en artikel i Juridiskt arkif . När fången åter inträdde i ”det bor-
gerliga samhället” efter frigivningen var det nödvändigt med både syssel-
sättning, fortsatt undervisning och uppsikt. Det rörde sig inte om en för-
längning av straffet, påpekade man, men det var statens plikt att bibehålla 
ordning genom förebyggande åtgärder. Detta arbete föll inom ”polisens 
område” och frivilliga föreningar kunde, i allas intresse, utöva en sådan 
nödvändig ”polismyndighet” över den frigivne; ”En, efter statsgrundsat-
ser tillåten, ja till och med påbjuden, polisuppsigt till den frigifnes bäs-
ta och borgerliga samhällets fördel”. Svårigheten var inte, påpekade man, 
att sätta upp förbättringen som ett ideal utan att i realiteten fortplanta de 

”verkningar, som korrektionssystemet i straffanstalterna intensivt fram-
bringar, […] in i det fria tillståndet”.¹¹⁵
 Det fria samhällets kanske tydligaste uttryck i samtiden, den frivilliga 
föreningen, var den instans som skulle garantera att isoleringens resultat 
upprätthölls. I Sverige tillkom sådana när nya cellfängelser anlades un-
der -talets slut: exempelvis bildade man i Stockholm den så kallade 
Skyddsföreningen . Den nya tidens uppoffringar för samhällets bäs-
ta var nödvändiga för att övervaka den frigivne fångens sköra moraliska 
balans. Cellfängelset var den mest extrema innovationen för att förbätt-
ra uppfostran bland de lägre klasserna, men det var på flera sätt en logisk 
konsekvens av nya politiska överväganden. Som Foucault påpekar finner 
man innovationerna frihet som abstrakt politiskt begrepp, frihetsstraffet och 
disciplinen intimt förbundna med varandra vid -talets slut.¹¹⁶ Frånvaron 
av allt det som utmärkte mänsklig gemenskap blev några decennier in på 
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-talet ett nödvändigt villkor för att frihetsstraffet skulle producera de 
kapaciteter som garanterade det fria samhällets fortbestånd. Isoleringen 
var nödvändig för att skapa den grundläggande relationen i samhället, in-
dividens relation till sig själv, som gjorde denne kapabel att upprätthålla 
ett liv i frihet.
 Om isolering var principen, den sammanblandade hopen i gemensam-
hetsfängelset råmaterialet och individen målet, vilka var då de övergripan-
de produkter som reformeringssystemet framställde? Ett av resultaten var 
samhället, men inte som det förnuftsvillkor eller juridiska fördrag som äld-
re straffteoretiska resonemang menade återupprättades och vidmakthölls 
genom bestraffningen. Det var lika mycket den naturaliserade storheten 
samhället, den sköra balansen av allas strävanden, beteenden och ömsesi-
diga beroenden. Det var konsekvenserna av civilisationen, de skadliga och 
epidemiskt spridande beteendena och tänkesätten som utgjorde proble-
men. Det krävdes omfattande åtgärder för att återupprätta de mest hot-
fulla gruppernas självstyrande förmågor och självreglerande kapaciteter så 
att de mängder av oöverskådliga relationer som utvecklades enligt en egen 
och hotfull dynamik kunde balanseras.



 



 

Kapitel 

Ett moraliskt vetande

När man vid genomläsningen [av brottsstatistiken] […] öf-
werraskas af  de utsigter den öppnar åt en förut nästan tillsluten 
rymd af  wår statistik, när man besinnar wigten och nödwän-
digheten för religionsläraren, lagstiftaren och statsmannen af  
att se detta samfundets och mensklighetens onda, på hvars bo-
tande det är deras bestämmelse att gemensamt arbeta, afhöljdt 
och framställdt i de olika skepnader, hwarunder det uppträ-
der, så wäcker det med skäl förundran, att en sådan handling 
så länge saknats i wårt upplysta land.¹

Publiceringen av den första svenska brottsstatistiken var någonting sensa-
tionellt. Tabellerna över brotten väckte stora förhoppningar om att kunna 
överblicka samhällsproblemens mest allvarliga yttringar, och de nya sta-
tistiska sammanställningarna fick omedelbart stor uppmärksamhet. I den 
tidningsartikel från  som citeras inledningsvis konstaterade man att 

”de flesta tidningar” redan hade publicerat utdrag ur den första samman-
ställningen, här kompletterades ett sådant med jämförande uppgifter ur 
den franska brottsstatistiken för samma år. Under de följande åren kom 
den svenska kriminalstatistiken – dit även den några år senare tillkomna 
statistiken över fångarna hörde – att uppmärksammas och åberopas i en 
rad sammanhang, inte minst för olika jämförelser om samhällets tillstånd 
och utveckling. Inledningscitatets entusiastiska konstaterande kan på det-
ta sätt ges en bokstavlig innebörd: kriminalstatistikens tillkomst innebar 
att ett nytt område öppnades, inte minst genom att sammanställningarna 
tycktes göra det möjligt att se samhällets problem.
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 De statistiska översikterna av brotten beskrevs bland annat som en 
”bokföring” av moralens tillstånd och utveckling i riket. I det följande ar-
gumenterar jag för att kriminalstatistiken inte bara var ett kameralt för-
tecknande eller ett passivt insamlande, utan att den i högsta grad bidrog 
till att etablera ett vetande om samhället och moralen under - och -
talen, till vilket en rad olika förhoppningar knöts. Det är följaktligen både 
uppbyggnaden och användningen av de kriminalstatistiska sammanställ-
ningarna som är föremål för undersökning. Statistikens särskilda status 
som avbildande medium i kraft av associationen till en vetenskaplig ex-
akthet var en av orsakerna till de stora förhoppningar som knöts till kri-
minalstatistiken under dessa decennier av snabb expansion.
 Som ett jämförande material använder jag införandet av det fotogra-
fiska mediet i svenska fängelser omkring , ett medium som på fle-
ra sätt är besläktat med det statistiska. Dessa två former av visuella arte-
fakter, statistiska tabeller och fotografiska samlingar är produkter av den 
process som ska analyseras.² Hur gick det till att bygga upp vetandet om 
brotten och fångarna och vad syftade det till? Vilka frågor fick en central 
plats i samlandet, och vilka ambitioner och förhoppningar knöts till arbe-
tet? Hur framställdes samhället och hur definierades dess problem genom 
framställningarna?
 Brottsstatistik var en av de offentliga statistiska serier som etablerades 
i många europeiska länder under - och -talen. Under dessa decen-
nier expanderade den officiella statistiken mycket snabbt, Ian Hacking ka-
raktäriserar tillväxten som ”en lavin av tryckta siffror”.³ Med förebild i 
den franska brottsstatistiken, vars första översikt publicerades , blev 
kriminalstatistik under de följande decennierna ett prioriterat område i 
en rad länder. Sverige var tidigt ute och föregick det statistiskt produkti-
va England med ett par år. I historisk forskning om -talets samhälls-
omvandling har kriminalstatistiken blivit ett flitigt använt material, sedan 
-talet inte minst inom socialhistorisk forskning.⁴ Mycket lite analys 
har dock ägnats sammanställningarna som sådana eller de historiska kon-
sekvenserna och betydelserna av kriminalstatistikens uppbyggnad.⁵ Detta 
gäller hela den så kallade moralstatistiken dit exempelvis statistik över 
självmord, oäkta barn samt läs- och skrivkunnighet räknades. Sett till den 
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uppmärksamhet som moralstatistiken i allmänhet och brottsstatistiken i 
synnerhet rönte i samtiden, och den betydelse den kan förväntas ha haft 
för att skapa bilden av samhället, är bristen på forskning anmärknings-
värd.⁶ Liksom de statistiska framställningarna under -talet har det 
fotografiska mediets tidiga historia kommit att ägnas en stadigt växande 
kulturhistorisk forskning.⁷ Men inte heller när det gäller fångfotografiets 
uppkomst har mer ingående historiska analyser gjorts.⁸
 I den följande undersökningen är perspektivet kulturhistoriskt och 
i någon mån vetenskapssociologiskt. Utgångspunkten är att den kart-
läggning av moralen som kriminalstatistiken syftade till, skapade nya 
positioner från vilka samhället kunde betraktas och diskuteras; statisti-
ken etablerade ett gemensamt vetande som på olika sätt kunde användas. 
Sammanställningarna betraktas inte bara som ett samlande av enskilda 
uppgifter: de etablerade och upprätthöll kategorier, gränsdragningar och 
problemformuleringar på området för vetande om samhället och mora-
len.⁹ Genom arbetet med att bygga upp de statistiska och fotografiska 
arkiven skapade man transportabla storheter som enkelt kunde förevi-
sas, jämföras, adderas till varandra och därmed återanvändas i en rad oli-
ka sammanhang. I dessa avseenden är de statistiska uppgifterna och foto-
grafiska avbildningarna det slags ”oföränderliga och lättrörliga tingestar”, 
eller immutable mobiles, som enligt Bruno Latour är grundläggande i veten-
skaplig kunskapsproduktion.¹⁰ Genom att vara ovedersägliga och på sam-
ma gång enkelt kombinerbara enskildheter blev de statistiska uppgifterna 
och fotografierna delar av ett snabbt expanderande och alltmer inflytelse-
rikt moraliskt vetande.
 Utifrån dessa perspektiv argumenterar jag för att uppbyggnaden av det 
moraliska vetandets material överskred funktionen av att förteckna inter-
na angelägenheter för administrativa eller kamerala ändamål på åtmins-
tone fyra sätt. För det första blev kriminalstatistiken en viktig del av ve-
tandet om samhällets problem genom att brotten och fångarna ständigt 
användes som utgångspunkt och exempel. På samma sätt som fängelset 
blev en utgångspunkt för diskussionerna om reformerande institutioner, 
blev kriminalstatistiken en utgångspunkt för diskussionerna om samhäl-
lets problem. För det andra var kriminalstatistiken som kommunikations-
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form och genre en viktig del av den nya svenska fängelseorganisationens 
institutionalisering genom att den stabiliserade verksamhetsområdet och 
höll samman de olika organisatoriska delarna. För det tredje tillskrevs de 
statistiska översikterna stort pedagogiskt värde. Sammanställningen, publi-
ceringen och spridningen av översiktsbilder för moralen i riket bedömdes 
i sig vara politiskt modererande och moraliskt fostrande. För det fjärde 
underbyggdes kriminalstatistiken av fallbeskrivningar som tjänade som 
typologiska exempel. När nästa realistiska avbildningsmedium togs i bruk 
genom fångfotografiet omkring , hade det typologiska exemplet ock-
så där stor betydelse.
 På ett sätt kan etableringen av ett moraliskt vetande genom kriminal-
statistiken te sig något paradoxal. Arbetet fortgick parallellt med och fick 
ytterligare betydelser genom att det reformerande fängelset etablerades i 
Sverige; en institution vars grundläggande princip var att isolera de döm-
da från varandra och från offentligheten. Samtidigt som stora ansträng-
ningar gjordes för att upprätthålla isoleringsprincipen blev fängelset som 
institution mer offentligt och ”öppet”. Denna utveckling mot en mera 
publik karaktär av fängelset – exempelvis genom kriminalstatistiken – kan 
förklaras med det stora intresset för cellfängelset som en ny och konse-
kvent inrättad infrastruktur för samhällets problem. De nya fängelserna 
blev attraktioner för resenärer och föremål för beskrivningar på samma 
sätt som andra spektakulära offentliga byggnationer som monument och 
museer. Fängelsemotivet återkom i reportage, reseberättelser och romaner 
och emellanåt hördes beklaganden om att cellfängelsernas isoleringspeda-
gogik gick förlorad genom de många besökarna.¹¹

Kriminalstatistikens uppkomst
Hur uppstod kriminalstatistiken och vilka förhoppningar hade man på 
översikterna av brotten och fångarna? Under de decennier då kriminalsta-
tistik började framställas i Europa, under det man i den historiska forsk-
ningen kallat ”entusiasmens era”, blev statistiska framställningar för ”all-
mänheten” en viktig angelägenhet. Ett skäl till statistikens uppburna ställ-
ning var att den uppfattades som motsatsen till politikens principiella stri-
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digheter och den allmänna opinionens svängningar. Man menade att sta-
tistik var ett nödvändigt verktyg för såväl regeringar att fatta beslut som för 
medborgare att kunna överblicka de allmänna angelägenheterna. De för-
hoppningar som knöts till statistiken stegrades på ett sätt som lätt gav upp-
hov till satir. Som Henrik Höjer har visat, liknade den svenska utvecklingen 
den i andra europeiska länder. Statistiska framställningar av en mängd om-
råden blev en uppmärksammad nymodighet och en populär genre.¹²
 En viktig förebild för nya officiella statistiska projekt under -talets 
första hälft var de administrativa principer som utvecklades i Napoleons 
Frankrike. Den administrativa omdaning som inletts under revolutions-
åren – med enhetlighet i organisatoriska indelningar och klassifikation 
som vägledande princip – drevs på ytterligare av den kartläggning som 
prioriterades i den franska krigsorganisationen. Långt mer än tidigare blev 
en fullständig kännedom om samhällets tillgängliga resurser, med kartan 
och statistiken som huvudsakliga medier, ett ledande strategiskt ideal för 
krigföringen.¹³ Efter napoleonkrigen kom dessa ideal att föras vidare i oli-
ka civila institutioner, exempelvis blev militärläkare involverade i den fort-
satta kartläggningen av det franska samhällets tillstånd.¹⁴
 När den första brottsstatistiken uppstod i Frankrike byggde den på 
ambitionen att kunna fatta beslut på grundval av suverän överblick och 
säker kunskap. I den franska brottsstatistikens första volym  framhöll 
man det upplysta styrets beroende av att etablera säkra fakta.

Exact knowledge of  the facts is one of  the prime needs in our form of  go-
vernment. Such knowledge makes for enlightened deliberations, which it 
simplifies and places on a solid foundation by substituting the sure and po-
sitive guidance of  experience for theoretical vagueness.¹⁵

Den franska brottsstatistiken väckte omedelbart uppmärksamhet och 
uppgifter ur den inkluderades direkt i schematiska översikter av tillståndet 
i riket. Den kom att tjäna som modell för brottsstatistik i Europa, grun-
den för den snabbt växande moralstatistiken. Intresset för det moralsta-
tistiska området var synnerligen stort. Den franska vetenskapsakademin 
förklarade  att det skulle placeras in i ”the highest rank of  the various 
branches of  general statistics”.¹⁶



 Ett moraliskt vetande Ett moraliskt vetande  

 Sverige var tidigt ute bland de europeiska länderna när man  be-
stämde att en officiell brottsstatistik skulle framställas årligen med jus-
titieministern som ansvarig. Även den svenska fångstatistiken, som ini-
tierades då Styrelsen öfver rikets fängelser och arbetsinrättningar omor-
ganiserades till ämbetsverk , var ett jämförelsevis tidigt och omfat-
tande statistisk kartläggningsarbete. Brotts- och fångstatistiken koppla-
des ofta samman med varandra även om de formellt inte samordnades, 
men tillsammans utgjorde de den svenska kriminalstatistiken. Dess till-
komst sammanföll med en generellt större aktivitet på det statistiska om-
rådet under -talet, bland annat tillkom olika näringsstatistiska sam-
manställningar vid denna tid. Intresset för kriminalstatistikens översikter 
blev dock särskilt stort eftersom de var de enda officiella serier – vid sidan 
av den äldre befolkningsstatistiken – som rörde tillståndet i befolkningen 
och samhällets ordning.¹⁷
 Redan under -talets första år var det brottsstatistiska området 
ett återkommande tema i den svenska diskussionen om brott och straff. 
Juridiskt arkif publicerade artiklar i anslutning till ämnet i snart sagt varje 
volym. I en översikt av brottsstatistiska strävanden i sex länder  fram-
hölls potentialen i att åstadkomma en statistik över brotten. Det var ännu 
stor skillnad, konstaterade Karl Salomo Zachariae, mellan hur långt man 
i olika länder hunnit på området. Exempelvis låg man i det anglosaxis-
ka området ännu långt efter Frankrike. Men brottsstatistikens målsätt-
ning rådde det ingen tvekan om: det var inget mindre än en vetenskap 
om brottens orsaker. Fastän detta var ett stort och svårt arbete, var re-
dan de brottsstatistiska tabellerna i sig ett slags resultat, konstaterade 
han; de riktade ”regeringens uppmärksamhet” på att utforska orsakerna. 
Brottsstatistiska tabeller liknade därvidlag tabeller över sjukdomar och 
dödsorsaker; de gjorde det inte möjligt att omedelbart finna botemedel 
eller att minska antalet dödsfall, men de gav en bild av hotet liksom en an-
tydan om vilka medel som kunde förbättra situationen. Zachariae konsta-
terade att båda slagen av statistik förvisso endast uppehöll sig vid ”abnor-
ma” fenomen, men att de just därför hade sitt grundläggande värde: ”det 
ena upplyser en nations hela moraliska och det andra hela dess fysiska sundhets-
tillstånd”.¹⁸
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 Den moralstatistiska diskussionen återkom i flera former i Sverige un-
der -talet. Den inkluderade olika slags statistiskt material, men utgick 
direkt från den nya brottsstatistiken. Adolphe Quetelet, som snart blev 
en av de mest inflytelserika statistikerna i Europa, etablerade sig med be-
arbetningar av den franska brottsstatistiken. Redan en av hans första ar-
tiklar vid -talets början översattes omgående i Juridiskt arkif. De frågor 
som de moralstatistiska diskussionerna bedömdes kunna belysa, utvidga-
de räckvidden för hela den statistiska genren. I sin diskussion om brottens 
orsaker  argumenterade Quetelet för att det ”som rörer menniskosläk-
tet, betraktadt i massa, är underkastadt samma ordning som naturförhål-
landerne”.¹⁹
 Moralstatistiken erbjöd således särskilda möjligheter till samhällsre-
flexion.²⁰ Michel Donnelly har betonat hur den statistik som under -
talet avlöste de äldre politiskt aritmetiska intressena bidrog till att etablera 
samhället som en autonom sfär, med en egen dynamik och egna regelbun-
denheter.²¹ Det förefaller som om de frågor som moralstatistiken involve-
rade i hög grad bidrog till denna utveckling. När Carl af  Forsell, den mest 
produktive svenske författaren av statistiska översiktsverk vid denna tid, 
argumenterade för den generella nyttan av statistik , inledde han med 
ett citat från Quetelets brottsstatistiska undersökningar som tog fasta på 
hur den erbjöd ett särskilt perspektiv på samhället.

Ju större antal individer man observerar, desto mer utplånas den individu-
ella viljan och serien av generella faktum, som är avhängiga av de processer 
i enlighet med vilka samhället existerar och bevaras, tar överhanden.²²

Forsell argumenterade vidare för statistikens nytta genom att referera 
till den statistiska sektionen vid ett årsmöte i British Association for the 
Advancement of  Science. Mötets förhandlingar visade vilken betydelse 
man gav statistiska undersökningar som rörde moralen. Forsell lyfte bland 
annat fram exempel på statistik om trångboddhet och skolgång för att 
åskådliggöra möjligheterna. Statistikens värde visades enligt honom inte 
minst av hur sammanställningarna fick direkta konsekvenser för reforme-
rande initiativ.
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De fakta som genom dessa undersökningar kommo i ljuset, gåvo flere för-
ståndiga och vältänkande män anledning att eftersinna huru saknad arbets-
förtjenst, sorglöshet, lättja, okunnighet, samt den hos de på samhällets läg-
sta trappsteg stående arbetande folkklasserna ofta förekommande oförmå-
ga att sköta sig sjelfva skulle afhjelpas.²³

Syftet med moralstatistik var att åstadkomma diagnoser och initiera oli-
ka former av verksamheter. Dess roll i samhällsdebatten och betydelse för 
tillkomsten av nya statistiska institutioner var under dessa decennier en 
slags självförstärkande process. Ytterst var denna utveckling ett led i kon-
solideringen av hela fältet av reformerande verksamheter i Europa.
 I Sverige var förhoppningarna på de nya statistiska ambitionerna ome-
delbart stora.²⁴ En svensk brottsstatistik motiverades med värdet av att 
kunna överblicka moraltillståndet i riket. Det var omfattande uppgifter 
som skulle samlas in. I uppdraget ingick inte bara att föra samman upp-
gifter om antal brott för olika lagöverträdelser. Sammanställningen skul-
le visa skillnader för region, kön och ålder, liksom mellan stad och lands-
bygd. Andra mer enskilda uppgifter, exempel och bedömningar som kun-
de vara värdefulla efterfrågades och sammanställdes.²⁵ Fångstatistiken 
kom i hög grad att vara involverad i fängelseadministrationens målsätt-
ningar, och framförallt i frågan om fängelsernas utformning. Den första 
tryckta ämbetsberättelsen  var i första hand en legitimering av orga-
nisationen och en argumentering för vikten av att reformera fängelsesys-
temet.²⁶ När fångstatistiken började produceras  som ämbetsberättel-
sens första del – ”Om fångar i allmänhet och särskilda slag af  dem” – var 
den inte bara en förteckning av antalet fångar i Sverige. Den blev en be-
ståndsdel i fängelsesystemets omorganisering.²⁷
 Styrelsens argument angående fängelsets utformning var redan före 
fångstatistikens inrättande strukturerade efter praktiskt empiriska snarare 
än principiellt juridiska utgångspunkter. Man motiverade förändringsför-
slag genom beskrivningar av situationen och de problem som bedömdes 
vara förenade med rådande förhållanden. När Styrelsen  besvarade frå-
gan om fängelsernas omorganisering motiverade den sitt svar utifrån ett 
sådant empiriskt ideal:
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För att i systematisk ordning komma till de förslagspunkter, hvilka 
Styrelsen nu går att i underdånighet framlägga, har Styrelsen trott dem så 
mycket helldre böra föregås af  några statistiska upplysningar öfver ämnet, 
som det är dessa sednare förhållanden, hvilka på en gång bilda motiverna 
till och formen af  förslagen.²⁸

Man angav trenden för antalet fångar i relation till befolkningen i stort 
med kompletteringar från brottsstatistiken. Styrelsen menade att orsaker-
na till den snabba ökningen av antalet fångar förvisso inte var möjliga att 
beräkna ”med ziffror” men att de kunde bestämmas ”i följd af  flerårige 
practiske undersökningar”. Trots ett blygsamt inslag av tabeller i Styrelsens 
svar var samlandet av uppgifter i en ”statistisk” form eftersträvansvärt. 
Attraktionen i statistiska sammanställningar var stor och inom några år 
framställdes mer utförliga kvantitativa uppgifter över fångarna.²⁹
 Möjligheten att kunna komplettera den befintliga brottsstatistiken med 
en fångstatistik ingav förhoppningar. Ett debattinlägg om fängelsernas or-
ganisering  formulerades som ett svar på Styrelsens årsberättelse. Man 
konstaterade att ”de psychologiska resultater” som Styrelsen kunde sam-
la i fängelserna var synnerligen värdefulla och att de därför borde bli ”syf-
tesenligt ordnade och offentliggjorda”. Brottsstatistiken innehöll förvis-
so ”bara facta”, men dessa skulle, menade författaren, efter ”vetenskapligt 
ordnande i samband med de företeelser i denna väg, som correctionsan-
stalterna gifva vid handen” inte ”kunna undgå att lemna resultater” av stor 
betydelse för lagstiftningen och fängelsers utformning.³⁰ Fångstatistiken 
växte på detta vis fram i argumentationen för en annan fängelseorganisa-
tion, samtidigt som argumenten för en sådan byggde på beskrivningar av 
fångpopulationen. Relationen mellan fängelset och fångstatistiken för-
stärktes av att de nya fängelsesystemen ständigt uppgavs vara organiserade 
på empiriska grundvalar.
 Med de årliga ämbetsberättelserna vände sig Styrelsen till det politiska 
beslutsfattandet. Årsberättelserna cirkulerade även i en mer allmän debatt, 
bland annat genom omfattande utdrag i tidningarna.³¹ Vid sidan av för-
ordningar och tjänsteskrivelser utgjorde berättelserna en del i uppbyggna-
den av den centrala fängelseadministrationen. De var en av få möjligheter 
att internt bygga upp en överblick och underbygga den lokala verksamhe-
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ten med ett övergripande perspektiv. Kartläggningen av det samlade fäng-
elseväsendet från en central blickpunkt var den ena sidan av ett nytt refor-
merande landskap. Redogörelser av lokala tjänstemän som återgavs i den 
nationella berättelsen angav de lokala organisationernas platser och roller 
i detta nya fängelseväsende, något som inte minst blev viktigt när ett stort 
antal omdiskuterade cellfängelser anlades under - och -talen.

Att skapa en gemensam överskådlighet
Att åstadkomma en statistisk överskådlighet var inte alldeles enkelt. 
Uppgifter om brott och beskrivningar av fångar fanns inte tillgängliga för 
att sammanställas eller ens för att samlas in. Att skapa brotts- och fångsta-
tistikens fakta och att sammanställa dem krävde ett omfattande arbete i 
flera steg. Det fanns till att börja med ingen självklar gränsdragning kring 
vilka fakta som var särskilt angelägna, inte heller några upparbetade ruti-
ner för insamling och inrapportering. Framställningen av kriminalstatis-
tik krävde att en ny statistisk infrastruktur skapades genom instruktioner, 
blanketter och rapporteringsprinciper.
 När justitieministern Mathias Rosenblad  summerade brottsstati-
stikens fem första år konstaterade han att arbetet med att ”ordna” alla de 
insamlade uppgifterna varit svårt. Ute i landet fanns olika sätt att göra be-
räkningar, och de utskickade formulären hade brister när det gällde brot-
tens ”art och klassifikation”. Somliga av de inskickade underlagen hade va-
rit mycket bristfälliga, menade justitieministern. En brottsstatistisk över-
sikt i tabellform krävde att de inrapporterade uppgifterna var möjliga att 
jämföra, kombinera och därför numeriskt kvantifierade efter identiska ka-
tegorier. Justitieministern tvingades konstatera att underlagen inte hade va-
rit av den beskaffenhet som ”en tabellarisk noggrannhet i zifferväg fordra-
de”.³² Att åstadkomma en brottsstatistisk översikt var kort sagt ett stort 
företag. Det krävdes mycket arbete med att föra samman materialet, lika-
så krävdes det en ny medvetenhet bland de inblandade. Materialet bestod 
av uppgifter som till stora delar inte funnits tidigare. De hade inte ansetts 
viktiga nog att notera, än mindre att sammanställa och rapportera in.
 De ansvariga menade att de flesta svårigheter med att sammanställa 
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en nationell brottsstatistik efterhand övervunnits. Formulären hade för-
bättrats och med större vana följde rapportörerna instruktionerna bätt-
re. Dessutom hade de enskilda ansträngningarna ute i landet ökat, exem-
pelvis hos de domare som kompletterade de inskickade uppgifterna med 

”sakrika meddelanden”. Man menade att entusiasmen för rapportering-
en ökade i takt med att brottsstatistiken etablerades som en årlig översikt 
över moralens tillstånd och utveckling. Dess värde berodde i hög grad av 
dess kumulativa kvalitéer. Genom de årliga översikterna skapades en opar-
tisk resurs – med samtidens terminologi kunde man ha använt ordet ”ar-
kiv” – för framtiden. Man konstaterade att de slutsatser som kunde dras 
av sammanställningarna förändrades, men deras ”värde och nytta” fast-
slogs växa i takt med ”de jemförelser och betraktelser, hvartill deras inne-
håll progressivt föranleder”.³³
 Efter -talets mitt stabiliserades brottsstatistikens form med ytterli-
gare tillägg till de befintliga kategorierna. I  års översikt konstaterades 
att nya blanketter använts eftersom de tidigare, även efter modifieringar, 
bland annat inte gav närmare kännedom om ”de gröfre brottens upphov 
och anledningar, individernes stånd och ålder, christendomskunskap, or-
sakerna till sjelfmord, etc.”. De grövre brotten ägnades särskild uppmärk-
samhet, eftersom man menade att de ”åt hela brottmålsstatistiken gifva 
både större fullständighet och ett ökadt moraliskt intresse”. Mängden 
uppgifter och svårigheterna att ”i statistiken upptaga och sammanfoga så 
stora massor av fakta”, gjorde det inte möjligt att infoga mer omfattan-
de beskrivningar av brottens förövare utöver de grövsta lagöverträdelser-
na, men dessa uppgifter var också av störst moralisk betydelse.³⁴ I översik-
ten för år  skedde ytterligare några smärre förändringar. Bland annat 
tillkom en sammanställning med uppgifter om antalet och andelen oäk-
ta barn i städer och på landet, uppgifter som förklarades vara mycket vär-
defulla eftersom inget ”så mycket utmärker moraliteten hos ett folk, som 
lefnaden inom familjerne”.³⁵ I de följande översikterna förblev kategorier 
och uppställningar i huvudsak desamma och under flera år inleddes de 
inte heller med några utförligare kommentarer.
 När justitieministern år , efter de första tio årens arbete, förkla-
rade brottsstatistikens principiella betydelse inför Vetenskapsakademien 
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återkom det kumulativa perspektivet. Liksom utomstående bedömare 
konstaterade han att det statistiska arbetet för varje år blev ”mera upp-
lysande” och ”resultaterna intressantare”. Men också värdet av själva den 
brottsstatistiska infrastrukturen framhölls i den retrospektiva redogörel-
sen. Justitieministern menade exempelvis att lagstiftningen kunde förbätt-
ras tack vare ”det omedelbara samband, som nu är knutet mellan regering-
en och alla domstolar genom deras årliga uppgifter och berättelser”. Men 
det mödosamma arbetet med att skapa statistisk översikt ledde inte en-
bart till en kommunikationsform. I ministerns redogörelse återfinns ock-
så förhoppningar om att kunna stabilsera rättssystemet genom att väcka 
en slags självreglerande reflexivitet genom statistiken. Ministern uttryckte 
det som att arbetet med att samla uppgifter från domstolarna – och för-
modligen också det överskådliga resultatet – även ”på dem sjelfa” innebar 

”en icke onödig kontroll”.³⁶
 Fångstatistiken beskrev åtskilliga förhållanden, men uppmärksamma-
des till en början i första hand för utvecklingstendensen när det gällde an-
talet fångar. Serien som beskrev det växande antalet fångar återkom i snart 
sagt varje kommentar kring fängelsefrågor under -talets andra hälft. 
Frågan om brottslighetens generella ökning hade i olika tidigare samman-
hang beskrivits som välkänd, men i de nya statistiska tabellerna tillhanda-
hölls precisa uppgifter om ökningens storlek, om skillnader mellan olika 
delar av landet och för olika brottskategorier. Samma generella förändring 
ägde rum i statistiken över fångarna. I den första av Styrelsens tryckta be-
rättelser från  saknades helt uppgifter om fångarnas antal och deras 
numerära förändring över tid. En allmän historisk tillbakablick utan någ-
ra preciseringar var det enda underlag som erbjöds för att slå fast ”den 
stora jemnt växande massan af  förbrytare och brottslingar inom riket”. 
Fångarna beskrevs här heller inte bara som en ”massa” – genom sina olik-
heter i brottsligt avseende och personlig karaktär karaktäriserades de ock-
så som ”den blandade hopen”.³⁷
 Fångstatistikens successivt alltmer precisa beskrivning av fångarna lik-
nar ambitionerna med det nya fängelset. Att ”klassificera” fångarna – ter-
men användes i bägge fallen – var ett övergripande medel. Fängelsets iso-
lerande organisation syftade till att göra det möjligt att bedöma fång-
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ars karaktär genom att analysera biografiska uppgifter och beteenden. 
Fängelsestraffets handfasta och absoluta differentiering i rummet, mot-
svarades av fångstatistikens differentiering av fångarnas karaktäristika i 
överskådliga tabeller. Genom de båda institutionerna skildes bestånds-
delarna i ”den blandade hopen” ut för betraktande, bedömning och oli-
ka slags åtgärder. Fängelsearkitekturens nya ideal om en central översikts-
punkt i varje byggnad hade en motsvarighet i fångstatistiken där man ska-
pade en central betraktandeposition varifrån alla sammanblandade fäng-
elsepopulationer i riket kunde inspekteras.
 De avgörande frågor som strukturerade fångstatistiken gällde vad som 
utmärkte gruppen ”fångar”. Genom en sådan karaktärisering ville man 
försöka förklara orsakerna till deras snabba ökning.³⁸ I de första sepa-
rat tryckta fångstatistiska redogörelserna efter instruktionen  beskrev 
Styrelsen sina åsikter ”om de mest verksamma orsakerna till den betydliga 
tillökning, som årligen äger rum i fångpersonalen”.³⁹ Redogörelsen följdes 
upp genom allt längre serier av årsvisa jämförelser. Utvecklingen av anta-
let fångar sammanställdes länsvis i tabeller, för bland annat ålder, tidigare 
yrken, brottskategorier och födelseorter. Svårigheterna att åstadkomma en 
enhetlig statistik över fångarna visade sig på samma sätt som vid brottsta-
tistikens tillkomst exempelvis i bruket av kategorier. Underlagen från fäng-
elserna angav exempelvis i åtskilliga fall att orsakerna till frihetsberövandet 
var ”liderlighet, vanart och olofligt kringstrykande”, något som Styrelsen 
påpekade istället måste föras samman under den korrekta kategorin ”bris-
tande laga försvar”.⁴⁰ Moraliska karaktäriseringar och juridiska kategorier 
var uppenbarligen svåra att skilja åt för många ämbetsmän.
 Uppbyggnaden av såväl brotts- som fångstatistiken innebar ett grund-
läggningsarbete för att göra centrala problem i samhället synliga och där-
med tillgängliga för bedömning och åtgärder. Eftersom de statistiska över-
sikterna framställdes av de instanser som var ansvariga för att åstadkom-
ma förändringar, var framställningarna i praktiken en del i konsolidering-
en av dessa institutioner. De två statistiska seriernas betydelser överskred 
vida deras funktion av ämbetsberättelse, de blev exempelvis en central in-
stans för att upprätta klassificeringar av individernas moraliska rubbning-
ar. För att i förlängningen kunna göra samhället moraliskt sunt krävdes en 
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överblick över det allmänna tillståndet. Det omfattande samlandet av upp-
gifter var ett led i att kunna beteckna och bedöma dessa avvikelser.

Den statistiska individen – det moraliska exemplet
Intresset inom brottsstatistiken för de extraordinära brotten, de som till-
hörde den ”första klassen”, baserade sig på uppfattningen om att orsaker-
na till dessa brott var exemplariska. De avtäckte grunden för de mest långt-
gående moraliska avvikelserna och representerade långt mer än den enskil-
da handlingen. De föregivna ”bevekelsegrunderna” eller ”orsakerna” till 
de grova brotten utgjorde en katalog av till synes svårligen särskiljbara ka-
tegorier som exempelvis ”egennytta”, ”nöd” respektive ”obetänksamhet”. 
Att bestämma en enda orsak till varje brott fixerade den enskilda hand-
lingen i brottens moraliska typologi. På detta sätt utgjorde beskrivningen 
av den individuella handlingen ett helt centralt material i den statistiska 
översikten av brotten i nationen. Den exemplariska fallbeskrivningen, vad 
man kan kalla den statistiska individen, var en central komponent i över-
gripande beskrivningar samtidigt som den representerade det reformeran-
de interventionsområdet.⁴¹
 Den exemplariska individens betydelse gällde i synnerhet i de fångsta-
tistiska översikterna. Då isoleringsfängelser började byggas under -
talet blev deras fysiska och moraliska effekter centrala frågor i fångstati-
stiken. Till en början pendlade beskrivningarna av brottens utbredning 
och effekterna av det nya fängelset mellan djup pessimism och påtaglig 
optimism. Man konstaterade att fångstatistiken visade ”att brottsligheten 
i riket under nämnde tidsrymd på ett fasansväckande sätt tilltagit” och att 
detta inte kunde hejdas av ett nytt straffsystem.⁴² Något år senare var opti-
mismen om de kunskaper som kunde samlas om cellfängelsets moraliska 
och fysiska verkningar på fångarna mycket stor:

Flera af  rikets länsfängelser hafva under året och kort innan dess början, 
från gemensamhetsfängelser blifvit förvandlade till cellfängelser efter ny-
are principer och med organiserad helsovård, hvilket såväl för denna lem-
nat och kommer att lemna välgörande resultater, som de komma att äfven 
inom vårt land öka de bidrag af  erfarenheten, som Europa för närvaran-
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de är sysselsatt att samla öfver dessa fängelsers inflytande i kroppsligt och 
moraliskt afseende.⁴³

Fångstatistiken kom mot -talets slut att innehålla mer utförliga upp-
gifter samt tjänstemäns bedömningar av olika ”fall”. Varken i talet om kri-
minalstatistiken eller i de faktiska översikterna gjordes någon åtskillnad 
mellan fallbeskrivningar, omdömen från tjänstemän och översikter med 
kvantitativa uppgifter. De utgjorde alla ett material vars värde, trots den 
uppenbara fascinationen för siffror i den samtida statistiska diskussionen, 
inte ytterst bedömdes utifrån möjligheten till kvantifiering. Termen stati-
stik användes fortfarande ofta som en kvalificering av termen beskrivning. 
I Zachariaes tidiga översikt av brottsstatistik nämndes en mindre brit-
tisk skrift vars författare hade avtjänat ett straff i det omtalade fängelset 
Newgate. Skriftens värde förklarades vara de detaljerade beskrivningarna 
av de andra fångarna som han haft möjlighet att studera ”efter naturen”.⁴⁴ 
Denna dubbelhet i kriminalstatistiken, med mycket noggranna procentu-
ella uträkningar av ökningen av antalet fångar å ena sidan, och till synes 
slumpmässigt valda beskrivningar av enstaka individer som tilldelats sta-
tus av ”fall” å den andra, var i samtiden inte någon motsägelse.
 Från och med  gavs redogörelser och bedömningar från tjänstemän 
stort utrymme. Cellfängelsefrågan fick en framskjuten roll i landshöv-
dingarnas beskrivning av moralens och fängelseväsendets utveckling i res-
pektive län. Beskrivningarna inkluderades därefter i översikterna och var 
uppenbarligen formulerade för att legitimera den nya satsningen på cell-
fängelser. Förhoppningarna var högt uppskruvade och de äldre fängelser-
na kritiserades med stående konstateranden om ”den moraliska smittan av 
gemensamhetsfängelserna”.⁴⁵ Beskrivningarna av moralens utvecklingen i 
samhället var typiska i det att det var svårt att skilja på orsak och verkan. 
Detta förstärkte bilden av en mycket hotfull utveckling som riskerade att 
bli okontrollerbar. En landshövding påpekade att han delade ”en ingalun-
da ny åsigt, nemligen att brottslighetens tillvext till en väsendtlig del här-
rör från den sig mer och mer utbredande pauperismen, samt att brottslig-
heten i sin ordning återverkar till förökande af  nämnde samhällsonda”.⁴⁶
 När den nya cellfängelseorganisationen diskuterades var fallbeskriv-
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ningar helt centrala. Fängelseläkarna och fängelseprästerna skulle bedöma 
fången för att kunna besluta om nödvändiga åtgärder. Att återupprätta 
moralen och karaktären hos fången var en process som beskrevs som iden-
tisk med att tillfriskna från en fysisk åkomma. Relationerna mellan fysisk 
sjukdom, moral och mentala åkommor hos fången var komplexa och när 
en av dessa aspekter skulle förklaras återkom ofta de andra. I fallbeskriv-
ningarna återkom samma övergripande frågor som i ordnandet av tabel-
lerna. Hur såg moralkonjunkturen ut, vilka var dess orsaksfaktorer, hur 
skulle fångarna karaktäriseras och hur inverkade fängelset på dem? Det 
gemensamma för gruppen ”fångar” var det som diskuterades i såväl fall-
beskrivningarna som i de övergripande karaktäriseringarna. Som svar på 
det ökande intresset för det nya systemets effekter tjänade fallbeskrivning-
arna som exempel på fångarnas karaktäristiska brister och tillkortakom-
manden.⁴⁷
 Bedömningar av brottens och fångarnas ökade antal befästes genom 
enskilda exempel. De enskilda fallbeskrivningarna utgjorde därför en del 
av den övergripande analysen av samhällets problem. Genom sådana be-
skrevs institutionens verkningar på de individuella bristerna och fångens 

”biografi” fick därigenom en central plats som typologiskt exempel. Det 
enskilda exemplet gav tabellerna precision och konkretion. Vikten som 
tillmättes enskilda fall visade sig exempelvis i ämbetsberättelsernas ständi-
ga påpekanden om cellsystemets ofarlighet. Antalet sinnessjukdomar och 
självmord i de nya fängelserna ägnades där stor uppmärksamhet och snart 
sagt varje fall kommenterades och ”förklarades”.⁴⁸
 Kommentarerna om cellfängelsets pedagogiska potential och dess ef-
fekter på hälsa och moral var tagna för sig fragmentariska, men bildade 
tillsammans en ny helhet. Beskrivningarna formade sig till något av årli-
ga remissrundor kring dessa frågor där fysiska och moraliska förhållan-
den bedömdes. Fängelseläkarna förklarade som regel noggrant varje fall 
av mental ohälsa med fångens ”predisposition” som i sin tur berodde av 
individens livshistoria före fängelsevistelsen. Den mentala hälsans utveck-
ling kopplades i förklaringarna samman med individens bildningsnivå. En 
fängelseläkare konstaterade att ”cellsystemet verkar nedstämmande till en 
början, i synnerhet på de mest obildade”.⁴⁹
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 Genom föregivet typiska fall kunde hela problematiken med indivi-
dens konstituering genom isolering diskuteras i fångstatistiken. Sinnes-
sjukdomar kunde betraktas som ett övergångsstadium i den med nöd-
vändighet påfrestande processen. Styrelsens centralt utsedda läkare för 
fängelseväsendet konstaterade  att sinnessjukdomar i cellfängelserna 
kunde förklaras av fångens ”ovana att betrakta sina omständigheter”.⁵⁰ 
Även självmorden förklarades som regel med andra faktorer än fängelse-
systemets inverkan. Exempelvis kunde självmordet härledas till att fången, 
som i dessa förklaringsmodeller per definition också led av någon men-
tal eller moralisk åkomma, led av ”nervfeber”. I några fall härleddes sjuk-
domstillstånd till cellfängelsets verkan, exempelvis ”cellsjukdom”, orsa-
kad av långvarig vistelse i cell, eller ”cellfeber” som var av mera tillfälligt 
slag i den stora omställning som isoleringen innebar.⁵¹
 I de kriminalstatistiska översikterna fördes en rad olika uppgifter sam-
man. Vid sidan av övergripande trender och tendenser i utvecklingen la-
des stor vikt vid fallbeskrivningar. De grövsta brotten ägnades särskilt stor 
uppmärksamhet och man begärde för dessa in så kallade bevekelsegrun-
der eller orsaker att förteckna i brottsstatistiken. När cellfängelserna in-
rättats under -talets andra hälft, fanns en inrättning som kunde leve-
rera resultat om utvecklingen för olika individer. Beskrivningarna av en-
skilda moraliska tillfrisknanden var beskrivningar av förlopp som kunde 
sägas vara tillämpliga på hela samhället.

Samhällets tillstånd och fängelsets nödvändighet
Brotts- och fångstatistiken återkom från -talets sista år allt oftare i 
den svenska samhällsdebatten som exempel på det akuta moraliska till-
ståndet i landet. Likaså inkluderades kriminalstatistiska uppgifter i dis-
kussioner om institutionella reformer i allmänhet och om fängelseinstitu-
tionen i synnerhet. Den statistiska sammanställningen fick ett mer allmänt 
erkänt värde som legitimering av skilda ståndpunkter. Reformförslag löp-
te vid denna tid alltid risken att uppfattas som samhällskritik, och de of-
ficiella statistiska serierna blev därför viktiga som en neutral resurs att 
formulera argument utifrån.⁵² Dessutom tillskrevs de kriminalstatistiska 
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översikterna ett pedagogiskt värde i sig; genom sin utformning skulle de 
verka moraliskt fostrande. Men på vilka sätt användes de statistiska upp-
gifterna och hur karaktäriserade man deras betydelse och innebörder?
 Den statistiska genren var, åtminstone under -talets första hälft, 
inte ett självklart neutralt medium. Konservativa kritiker menade att 
statistiska uppgifter sönderstyckade en organisk helhet och stod för en 
materialistisk människosyn, där de ojämförbara individerna nivellerades 
genom att representeras av själlösa numeriska uppgifter. Den statistiska 
genren appellerade särskilt till sådana som vid denna tid allt oftare kallade 
sig liberaler. Under - och -talen fick kvantitativa statistiska uppgif-
ter successivt en självklar retorisk tyngd som innebar att de fordrade mot-
argument, som, även av sådana som var tveksamma till genren, ofta levere-
rades i form av ytterligare uppgifter.⁵³
 Att göra statistiken offentlig, att tillhandahålla en översikt över hela 
nationens tillstånd för att därigenom framkalla medborgerlighet, var ett 
inte ovanligt argument bland entusiaster under - och -talen. Detta 
ideal omfattade också kriminalstatistiska uppgifter. I en upplaga av Carl 
af  Forsells mycket uppmärksammade sammanställning Statistik öfver Sverige 
från  beskrevs samlandet, ordnandet och spridandet av statistik över 
brotten som en av regeringens ”mest förtjenstfulla handlingar”. Forsell 
menade att den ”intima bekantskap” som nationen vann i dessa svåra 
samhällsfrågor i längden skulle ”verka fördelaktigt och lugnande på det 
allmänna omdömet”.⁵⁴ Brottsstatistiken var enligt detta synsätt till sin na-
tur politiskt modererande och Forsells många sammandrag avsåg att yt-
terligare ge uppgifterna en välgörande cirkulation i samhället.⁵⁵ Vid -
talets mitt menade en kommentator att den svenska brottsstatistiken hade 
uppnått en sådan fulländning, att den överträffade ”de flesta länders” och 
även här framhölls betydelsen av brottsstatistikens spridning ”för bevaran-
det af  statens inre lugn”.⁵⁶
 Tolkningarna av de statistiska sammanställningarna var dock inte ga-
ranterat politiskt modererande. När den brittiske resenären Samuel Laing 
beskrev det svenska samhället i A tour in Sweden in  () för att avgö-
ra dess moraliska och materiella situation, gjorde han bruk av de i pres-
sen publicerade utdragen ur brottsstatistiken. Laing ägnade sig åt en jäm-
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förande analys med norska förhållanden som han tidigare skildrat. Han 
konstaterade att man där infört politiska institutioner som representera-
de de nya strömningar som gjort sig gällande i Europa efter franska re-
volutionen, medan Sverige var feodalt, statiskt och stillastående. Laings 
republikanska ideal gav uppgifterna i den svenska brottsstatistiken långt-
gående politiska innebörder. Han menade, med hänvisning till antalet 
oäkta barn och prostitutionens organisering i Stockholm, att det knap-
past gick att i någon europeisk stad finna en liknande ”low moral feeling 
in the governing and the governed”. Han konstaterade med förvåning hur 
de brottsstatistiska tabellerna visade att Sverige var det mest demoralise-
rade landet i Europa och menade att detta extraordinära moralstatistiska 
faktum krävde en förklaring.⁵⁷
 Det traditionella svenska samhället borde, påpekade Laing, enligt alla 
vedertagna uppfattningar frambringa mindre moraliskt förfall än manu-
fakturernas Storbritannien eller de största europeiska städerna. Att så inte 
var fallet visade han genom att referera till en mängd jämförande moral-
statistik. Orsakerna, menade Laing, kunde härledas till privilegieinstitu-
tionernas dominans på den allmänna opinionens bekostnad i det svenska 
samhället. Ett gott anseende bland allmänheten uppskattades heller inte 
tillräckligt. Meritokrati, offentlighet samt politiska friheter och närings-
friheter var några av de motmedel som krävdes. När Laing tolkade den 
svenska brottsstatistiken var det en utpräglat liberal kritik av rådande po-
litiska förhållanden.⁵⁸
 Laings tolkning av den svenska brottsstatistiken fick stor uppmärk-
samhet och föranledde många kommentarer. En utförlig kritik publicera-
des av den svenske ambassadören i London, Magnus Björnstjerna. Denne 
menade framförallt att Laing inte gjort jämförelsen med uppgifter från 
andra länder på ett riktigt sätt. Björnstjernas motargument blev i sig en 
statistisk utläggning kring Laings politiska implikationer. Var det inte så 
att den engelska brottsstatistiken under -talet visade att den demo-
kratiska utvecklingen stadigt ökade demoraliseringen?⁵⁹ Invändningarna 
var till del hämtade från anmärkningar som Geijer fogat till sin stora ar-
tikelserie ”Fattigvårdsfrågan” från . Geijer påpekade att brottsstatis-
tiska uppgifter var svåra att jämföra, och att ”det troligen ej finnes en 
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noggrannare brottmålsstatistik än den Sverige äger”. Med hänvisning till 
bland andra Quetelet menade han att jämförelser inte gav fullt så dystra 
slutsatser om den svenska moralen som Laing kommit fram till.⁶⁰ Redan 
i den därpå följande artikeln återkom dock Geijer till tolkningen av den 
svenska brottsstatistiken genom jämförelser med Norge och Danmark.⁶¹ 
Framställningarna av brotten blev ständigt satta i bruk för att diskutera 
tillståndet i samhället och för att tolka dess förändring över tid. Idealet 
om statistiken som en oomtvistbar grund för att moderera politiska dis-
kussioner var dock svårt att upprätthålla.
 Osäkerheten om hur kriminalstatisken skulle tolkas hindrade inte att 
den ofta åberopades. När Geijer publicerade sitt sista stora arbete om 
samhällets utveckling, Om vår tids inre samhällsförhållanden (), fortsatte 
han sin diskussion om de mest brännande frågorna. För att sammanfatta 
samhällsförändringarnas mest akuta uttryck förde han fram brottsstatisti-
ken och en nytillkommen politisk ståndpunkt som vittnesbörd.

Det onda kännes öfverallt, af  folket, af  regeringarna, och båda ha velat 
mellankomma, hvar på sitt sätt. Hos folket har det blott yttrat sig såsom 
känslan af  en sjukdom, som ej vet sitt eget botemedel. Proletären, hvars 
massa i det moderna samhället oupphörligt vexer, protesterar mot egendo-
men: han gör det i gerning, han har begynt göra det i lära och öfvertygelse. 
Brottmålsstatistiken lemnar bevisen på det förra: kommunismen, hvars enda 
trosartikel är fordran af  egendomens gemensamhet eller likhet, ger beviset 
på det sednare.⁶²

På ett självklart sätt tjänade de statistiska översikterna som referens för 
”det verkliga” i samhällsdebatten.⁶³
 I debatten om fängelset tillskrevs brotts- och fångstatistik ofta stor 
betydelse. Eftersom det reformerande fängelset karaktäriserades som ve-
tenskapligt tjänade de statistiska sammanställningarna flera viktiga upp-
gifter.⁶⁴ Många författare i fängelsefrågan återkom till det grundläggan-
de värdet av statistiska översikter i reformeringen av fängelseväsendet.⁶⁵ I 
de svenska diskussionerna om fängelset återkom ständigt uppgifter ur 
brottsstatistiken och ofta infogades utförliga tabeller från densamma.⁶⁶ 
Tabellerna tjänade även som en mer allmän referens för det påtagliga, fak-
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tiska och reella. När Styrelsens nyss avgångne ordförande diskuterade 
fängelserna  menade han att det relativt ringa antal personer ur de bil-
dade klasserna som ”inträda i brottmålsstatistikens kolumner” visade att 
bildning och försörjning skyddade mot moraliskt förfall.⁶⁷ I omdebatte-
rade frågor, som effekterna av isoleringsfängelset på mental och fysisk häl-
sa, presenterades ständigt statistiska översikter för att, med den produkti-
ve statistiske författaren Holst ord, ”låta facta själv tala”.⁶⁸ När en svensk 
debattör diskuterade fång- och fattigvården , fastslog han den akuta 
situationen utan närmare uppgifter, men med självklar hänvisning till sta-
tistiska framställningars auktoritet.

Hvar skall det stanna? hvar skall allt stanna i ett samhälle, der förvändhe-
ten inom två så hufvudsakliga rigtningar som fångars och fattigas under-
håll så förfärande räckt hvarandra handen för att snart sagdt göra all hjelp, 
äfvensom all säkerhet, omöjliga? Är det icke af  sakernas läge redan impe-
riöst nödvändigt att göra någonting, som i system afbryter utvecklingen i 
båda de ifrågavarande serierna?⁶⁹

De statistiska sammanställningarna användes som verktyg för att identi-
fiera problem och för att etablera vederhäftiga anspråk på dessas beskaf-
fenhet. Genom tabellerna tänktes man få tillgång till en auktoritativ och 
fullständig beskrivning av den akuta situationen.⁷⁰
 De statistiska framställningarna ingick i de mer akuta beskrivningarna 
av samhällets tillstånd under -talets sista år och var direkt betydelse-
fulla i argumentationen för nya fängelser.⁷¹ Kronprins Oscars inflytelse-
rika debattskrift Om straff och straffanstalter () ger prov på statistikens 
retoriska kraft i fängelsefrågan. Här åberopades åtskilliga uppgifter ur 
fångstatistiken för att visa hur snabbt antalet fångar växte. I hela riket 
hade antalet fångar under -talets andra hälft ökat nio gånger snabbare 
än befolkningen, medan antalet fångar i Stockholm hade fördubblats på 
tre år. Framtidsutsikterna var således dystra. Oscar använde uppgifterna 
om ökningstakten för en prognos fram till år , som visade att antalet 
fångar i hela riket då skulle ha fördubblats på tretton år. Oron för sam-
hällsutvecklingen under -talets sista år fick här en retorisk exakthet 
som tidigare inte hade varit möjlig. Oscar sammanfattade implikationer-
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na av de fångstatistiska jämförelserna med att åberopa sammanställning-
arnas på samma gång auktoritativa och uppenbarande egenskaper.

Denna tafla, som i sann gestalt framställer detta för mensklighetens lika sorg-
liga, som för samhällets lugn och trefnad vådliga förhållande, ådagalägger 
på ett ojäfaktigt sätt huru angeläget det är, att medelst ingripande och omfat-
tande åtgärder, söka utrota det onda, innan det hunnit sträcka sig till sjelfva 
statsorganismens lifsprincip.⁷²

De nya statistiska institutionerna fick här ligga till grund för den övergri-
pande administrativa organiseringen av fängelseväsendet. Oscar påpekade 
att det förvisso fanns många skäl till att fångvården skulle lyda under inri-
kesdepartementet, men att den likväl borde sortera under justitiedeparte-
mentet. Det enda argumentet för detta var: ”Till denna embetsmans befatt-
ning hör äfven att låta uppgöra brottmålsstatistiken, samt deraf  draga de 
slutsatser och den erfarenhet, som sprida ett nyttigt ljus öfver många, der-
med beslägtade, juridiska ärender.” Han konstaterade i en not att en sådan 
organisering av ansvaret sedan också hade skett.⁷³ Kriminalstatistiken var 
en institution som tillskrevs högst konkreta värden i ordnandet av världen.

Ett exemplariskt moraliskt vetande
Det allmänna intresset för fängelser och fångar blev mycket stort under 
- och -talen. Skildringar av fängelser ingick på flera sätt i den gen-
re av så kallad mysterielitteratur för vilken den franske författaren Eugène 
Sues exempellösa kommersiella framgång med romanen Les mystères de Paris 
(–) bildade skola.⁷⁴ Redan på första sidan slog han fast att det ock-
så i de stora städerna, civilisationens hjärta, fanns vilda folkslag som de 
James Fenimore Cooper skildrat, och som trots sin geografiska närhet var 
okända för det stora flertalet.

För läsaren skall denna utflygt bland menniskor, som befolka fängelserna 
och galererne, hvilkas blod färgat schavotten, åtminstone vara ny; men vi 
lägga till, att, [då] han först sätter sin fot nederst på den sociala stegen, och 
derefter följer oss uppåt, pinne efter pinne, skall atmosferen alltmer rena 
sig, ju längre berättelsen fortskrider.⁷⁵
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Läsaren skulle ”nedstiga” i en okänd värld som blev än mer sensationell 
då den kunde relateras till vardagliga företeelser i stadsrummet. I mysterie-
litteraturens lika okända som fantasieggande parallella samhälle var fäng-
elser och brottslingar självklara attraktioner. En flora av fängelseskild-
ringar kom också att bilda en egen genre där beskrivningar av dessa mil-
jöer renodlades.
 Den svenska översättningen av Sues roman publicerades  i se-
rien Läsebibliotheket på Hiertas förlag. Året därpå trycktes i samma serie en 
mindre artikel som beskrev fängelserna i Petersburg. Inledningsvis slogs 
fast att efter den franske resenären Adolphe Custines bok några år tidi-
gare ”hafva Petersburgs fängelser så ofta varit föremål för afhandling, att 
det nästan synes underbart att så tusenfaldigt kan skrifvas om en sak”. 
Men då beskrivningarna som regel gjorts utan att författarna besökt 
fängelserna, kunde artikeln bidra med detaljerade beskrivningar av mil-
jöer och fångar efter besök i stadens fem fängelser.⁷⁶ Några år senare ut-
kom i samma serie De civila fängelserna i Paris () där ett stort antal fäng-
elser skildrades. Förordet inleddes med ett programmatiskt citat: ”Vill ni 
bilda er en uppfattning om en epok, om ett samhällstillstånd? Nedstig då 
i ett fängelse.” Fängelserna var nödvändiga att besöka eftersom den som 
inte gjort det ”mödan värdt att nedstiga i nödens och brottets boningar” 
inte kunde förstå ”den stora stadens sociala betydelse”.⁷⁷ Men även i sen-
sationslystna skildringar gjordes gränsdragningar mot det rent kuriösa. 
Författaren, som skrev under signatur, konstaterade att framställningar-
na om fångenskapen ofta saknade sådant som väckte läsarens eftertanke: 

”Om de statistiska uppgifterna, istället för att tillfredställa en tom nyfi-
kenhet, upprättades i ett moraliskt syfte, skulle man fasa öfver följder-
na”.⁷⁸ Framställningar av dessa begärliga platser hade, oavsett om de var 
sedelärande eller inte, alltid föregivet moraliska implikationer.
 Fängelset befann sig i offentligheten, men sättet på vilket fångar re-
laterades till offentligheten bedömdes ha högst olika konsekvenser. När 
Johan Gerelius  förespråkade det reformerande fängelsets principer 
fördömde han samtidigt den tidigare tilltrodda pedagogiska effekten av 
offentliga bestraffningar. Han menade att offentligheten ”väcker de oför-
stådda begären” med vilka publiken också genom ”en lifligare framställ-
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ning” försonas. För att understryka den principiella betydelsen av detta 
pedagogiska förhållande konstaterade han att man i såväl England som 
Tyskland förbjudit uppförandet av två teaterpjäser där roller med brotts-
liga karaktärer väckt alltför stort deltagande hos publiken.⁷⁹ Att skildra 
brottslingar och fångar i skönlitterära sammanhang var inte okomplice-
rat. Det krävdes en distans till sådana subjekt för att skildringen skulle 
förbli uppbygglig och därför var exempelvis jagformen mycket vansklig. 
Exemplets förledande makt var central i - och -talens brittiska de-
batt om romaner med dessa motiv. De som befann sig på fel sida av den 
pedagogiska gränsen fick öknamnet ”newgate-novels” efter det beryktade 
fängelset med samma namn. I diskussioner av detta slag förutsattes publi-
ken vara riskabelt aktiv och handlande på ett sätt som krävde otvetydiga 
moraliska exempel. Kännedomen om brottsligheten och fångarna var ett 
pedagogiskt viktigt inslag i samhällsförståelsen, men det krävdes distans 
och otvetydighet för att framställningen skulle ha en besinnande och fost-
rande inverkan.⁸⁰
 Kriminalstatistikens publika karaktär och dess betydelse för att ”öpp-
na” fängelset samtidigt som stora resurser lades ned på att isolera fång-
arna var knappast någon pedagogisk paradox. Den nya straffideologin inne-
bar ständigt upprepade fördömanden av publika kroppsstraff. Till unge-
fär lika delar grundades detta på den bristande förbättringen av den be-
straffade och på den förråande effekt som offentliga bestraffningar ansågs 
ha på publiken. Offentliga bestraffningar var med nya pedagogiska över-
väganden olämpliga som exempel. Kriminalstatistikens öppnande av dom-
stolar och fängelser skulle, genom att förevisa de individer som fanns där, 
på samma sätt kunna innebära olämpliga framställningar om de inte gavs 
en lämplig form som moraliteter. När fångarna beskrevs som ett koncen-
trat av samhällets större problem blev den brottslige individen på ett nytt 
sätt en begärlig person att beskriva och presentera – också för att påverka 
samhället utanför fängelset.
 De kriminalstatistiska framställningarnas karaktär av att på samma 
gång vara deskriptiva och normativa, att inte bara ge en översikt av det 
moraliska tillståndet i samhället utan också tillhandahålla moraliska ex-
empel, var på flera sätt tidstypisk.⁸¹ Lorraine Daston har exempelvis på-
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pekat hur de moraliska och politiska vetenskaperna under -talets slut 
och -talets första hälft använde sannolikhetsläran för att föreskriva 
olika beteenden och handlingsalternativ. Den normerande tendensen var 
ett centralt inslag både då samhället ansågs lagbundet tack vare rationel-
la individer och när lagbundenheter lokaliserades trots irrationella indi-
vider.⁸² De moralstatistiska framställningarnas föreskrivande karaktär var 
inte heller beroende av några långtgående epistemologiska överväganden, 
utan snarare knutna till framställningarnas form. Deras värde som publi-
ka framställningar berodde inte minst av att objektivitetsanspråken fören-
ades med en tendens att naturalisera vissa sociala värden. Anders Ekström 
har påtalat hur statistikens ”öppnande” av medborgarnas beteenden och 
relationer i samhället från -talets första hälft har långtgående likheter 
med många andra samtida fenomen såsom museer, arkiv, monument och 
världsutställningar. Att göra det förflutna, samtiden och framtiden publikt 
tillgängligt genom nya medier av detta slag innebar en omfattande katego-
risering och meningsproduktion med ambitionen att vara såväl oomtvist-
bar som bestående. Enligt Ekström var öppnandet och ordnandet ”två 
aspekter av en och samma process”.⁸³
 De exempel på lagöverträdares biografier, karaktärer och beteenden 
som presenterades i kriminalstatistiken var uppenbart valda med tanke på 
deras uppbyggliga funktion. För de verksamma inom rätts- och fängelse-
väsendet, särskilt för förespråkare av ytterligare nya cellfängelser, var detta 
betydelsefulla exempel – men de var också viktiga som moraliska exempel 
för samhället utanför dessa institutioner. Även då individerna framställ-
des som numeriska uppgifter i tabeller över fastställda ”motiv” för brott 
fanns långtgående pedagogiska ambitioner. I justitieminister Rosenblads 
beskrivning av brottsstatistikens uppbyggnad konstaterade han att ett av 
dess mest värdefulla bidrag var att den gav uppgifter om brottslingarnas 
motiv för de grövre brotten; de angavs till och med vara ”omständligen 
uppgifna”. Värdet av en sådan ”lärorik” förteckning, menade han, bestod 
i att den visade följderna ”då människan öfverlämnar sig åt passionerna 
och är döf  för religionens och samvetets röst”.⁸⁴ Varje enskilt fall i krimi-
nalstatistikens väldiga förteckningar kunde på detta sätt tjäna som en mo-
ralitet, som ett föreskrivande exempel.
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 Exemplets makt över människorna var ett återkommande tema i debat-
ten om samhällets problem. Det var en faktor som inte minst återkom i 
förklaringarna till brottslighetens synbart hastiga ökning. Som övervägan-
dena kring publika bestraffningar och litterära framställningar av brotts-
lingar visar tillskrevs exemplet stor makt i såväl skadlig som uppbygglig 
riktning. När Styrelsen i en översikt  fastställde orsakerna till fångar-
nas växande antal ingick förekomsten av ”elaka exempel” och bristen på 

”varnande exempel” i samma uppräkning.⁸⁵ I synnerhet ingick sådana över-
väganden när brottens orsak lokaliserades till bristande uppfostran och 
moralisk skolning under uppväxtåren. Överhuvudtaget återkom likarta-
de förklaringar till brottens orsaker med en påtaglig konstans över dessa 
decennier.⁸⁶ Brotts- och fångstatistiken var genom förklaringsmodellerna 
nära förbunden med diskussioner om andra reformerande instanser som 
i formell mening befann sig långt från fängelseinstitutionen. På detta sätt 
blev exemplen i kriminalstatistiken relevanta för andra människors refor-
mering.
 Produktionen och spridningen av statistik i Sverige förändrades orga-
nisatoriskt från -talets mitt. Framförallt inrättades Statistiska Central-
byrån () liksom den sammanhållna publiceringsformen för de olika 
statistiska serierna i Bidrag till Sveriges officiella statistik. I samband med dessa 
förändringar blev det åter aktuellt att sammanfatta och argumentera för 
brottsstatistikens utformning och användningsområde. Nu menade man 
att uppgifterna i brottsstatistiken skulle bidra till ”bedömandet af  lagar-
nes verkan, allmänna rätts- och sedlighetstillståndet” och att de valts för 
att vara användbara till ”judicielt, statsekonomiskt eller rent vetenskapli-
ga ändamål”. Det framskymtar dock en del svårigheter i detta arbete. Att 
klassificera och ordna brotten så att målsättningarna kunde uppnås var 
svårt, konstaterade man. Ännu svårare var det att sammanställa uppgifter 
som skulle ligga till grund för behandling av fångar och dess ”verkan till 
afskräckande från brott eller de brottsligas sedliga förbättring”. Liksom i 
diskussionerna under -talet konstaterades att fång- och brottsstatisti-
ken kompletterade varandra.⁸⁷
 Trots den reserverade tonen uppvisade brottsstatistikens första årgång 
efter omorganiseringen ett antal nyheter. Exempelvis presenterades en ta-
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bell för den särskilt lärorika del av kriminalstatistiken som Rosenblad 
pekade ut: ”bevekelsegrunderna eller de öfriga anledningar” för brott av 
första klassen. Här differentierades tretton kategorier av fastställda anled-
ningar, exempelvis skildes ”öfverilning och obetänksamhet” från ”egen-
nytta, penningebegär och roflystnad”. De enskilda exemplen blev i denna 
form en betydligt mer anspråksfull karta över moralisk avvikelse. Till ex-
empel kategoriserades de så kallade motiven till samtliga sextiofyra fall av 

”barnamord” som ”förutgången brottslighet och utsväfningar” medan de 
två fallen av ”uppror” bägge berodde på ”andras förledande”.⁸⁸ Tabellens 
förklaringar var ett tolkningsraster som kunde tillämpas både på det om-
givande samhället och de brottsliga handlingarna, samtidigt som de tjäna-
de viktiga pedagogiska syften.

Bild 

En annan innovation i den nya brottsstatistiken var en kategori av 
brottspopulationen som tidigare inte hade skilts ut, men som här fram-
ställdes i åtta tabeller: de under året fällda som ”veterligen” undergått tidi-
gare straff. Denna uppställning förklarades vara ett försök att mäta straff-
systemets effektivitet. Gruppen delades upp i underkategorier med avse-
ende på bland annat civilstånd, kristendomskunskap, bildningsgrad och 
förmögenhetsvillkor, men inte heller i dessa tabeller blev individerna be-
skrivna, det rörde sig hela tiden om andelen fångar i varje kategori i rela-
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tion till hela gruppen av dömda.⁸⁹ För att kunna beskriva livsförlopp och 
orsaksförklaringar i flera led, något som genomsyrade det statistiska kun-
skapsintresset, var man i kriminalstatistiken fortfarande beroende av att 
framställa exempel.
 Den svenska brotts- och fångstatistiken byggde med tiden upp ett mo-
ralstatistiskt arkiv vars tillskrivna värde ökade för varje år eftersom det gav 
möjligheter till nya jämförelser. Svårigheterna med att göra jämförelser åter-
kom dock och det var inte bara vid de internationella kongresserna som 
ansträngningar gjordes för att befrämja jämförbarheten. Uppbyggnaden av 
kriminalstatistiken genom förordningar, instruktioner och utgivandet av 
nya blanketter var en kontinuerlig strävan efter att åstadkomma standardi-
serade och entydiga kategorier. Trots klagomål på bristande underlag och 
praktiska svårigheter var förhoppningarna högt uppskruvade. De enskilda 
årsberättelserna hade varit ett sätt att upprätta ett slags moraliska kartor, 
både att se samhället med och diskutera samhället genom. När hela serien av 
beskrivningar lades till varandra blev fängelserna och domstolarna än mer 
privilegierade platser för att bestämma samhällets problem.
 De mest ambitiösa sammanställningarna av det kriminalstatistiska arki-
vet påbörjades vid omorganiseringarna under -talets slut. Ambitionen 
var att genom en fullständig sammanställning nå en samlad analys av hela 
brottsstatistiken från  till och med . Arbetet beskrevs av de an-
svariga som mycket betydelsefullt, inte minst eftersom brottsstatistiken 
under de föregående decenniernas institutionalisering hade visat sig vara 
lämpad att ”lemna ojäfaktiga vittnesbörd”

om folkens lynne, sedlighet och belåtenhet, om samhällsförfattningens och 
de borgerliga lagarnes utveckling och verkningar, om välmågan och själs-
odlingen inom särskilda folkklasser, samt i allmänhet om hvad till statens 
andeliga kulturer hörer.

Kriminalstatistikens betydelse visades, fortsatte de ansvariga, av den om-
sorg och de resurser som dess ”författande och offentliggörande” hade 
givits bland ”alla hyfsade folk”.⁹⁰ Ett lands välordnade brottsstatistiska 
framställningar var inte bara till sitt innehåll utan också genom själva dess 
förekomst och utvecklade ståndpunkt i sig en civilisatorisk måttstock.
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 Det moralstatistiska arkivets mest emotsedda sammandrag kom dock 
att bli fördröjt. När den första volymen av arbetets tredje del ”Brottmål” 
publicerades konstaterade man att ”mängden och mångfalden” av intres-
santa uppgifter krävde ett avslutande häfte. I detta slutliga koncentrat skul-
le man bland en rad andra måttstockar på samhällets moraliska utveckling 
också presentera svaren på kriminalstatistikens övergripande frågor, man 
skulle ”sammanfatta de öfriga upplysningar, rörande brottens motiver, de 
för gröfre brotts sakfälldes lefnadsomständigheter”, och sist men inte 
minst ”orsakerna till brottslighetens till- eller aftagande”.⁹¹ Den ambitiösa 
deklarationen om en slutgiltig sammanställning av det kriminalstatistiska 
arkivet till trots kom något sådant sista häfte aldrig att publiceras.
 Trots de många praktiska svårigheterna att använda kriminalstatisti-
ken, nyttjades den även i fortsättningen som ett föreskrivande och exem-
plariskt moraliskt vetande som ständigt åberopades för generella slutsat-
ser. Tabellerna utgjorde i sig ett viktigt och användbart resultat och fastän 
de inte kunde läggas till varandra som de idealt sett borde, hindrade detta 
inte långtgående resonemang om samhället. Produktionen av statistiken 
var både arbetskrävande och komplicerad, men genom att framställa en 
moralisk överblick för ”allmänheten” kunde man identifiera och lokalise-
ra samhällets problem samtidigt som samhällsordningen stabiliserades.

Att se samhällets hemligheter
Den statistiska genrens tillskrivna förmåga att öppna tidigare tillslutna 
områden, avtäcka dolda fenomen och synliggöra problem förstods på ett 
högst konkret sätt i samtiden. När framställningarnas värde och använd-
barhet lovordades återkom ständigt de visuella aspekterna.⁹² Statistikens 
tabeller gjorde det möjligt för alla att med egna ögon se det som annars 
var fördolt eller osäkert. Tabellerna erbjöd visualiseringar av samhället och 
kriminalstatistiken erbjöd därför bilder av omdebatterade problem; den 
hade förevisande kvalitéer som inte stod mysterielitteraturens avslöjanden 
av ”samhällets hemligheter” långt efter. Den statistiska genrens attrak-
tionsvärde låg till stor del i föreställningen om en lika ovedersäglig som 
omedelbart tillgänglig överskådlighet.
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 Användningen av ”den tabellariska formen” hade, förklarade Carl af  
Forsell , i direkt proportionerlig grad gjort hans statistik över Sverige 

”gagneligare och transportablare”. Komprimeringen och omedelbarheten 
i den statistiska tabellen, att ”liksom i ett enda ögonkast” ge en översikt, 
var en förledande egenskap, menade han och förordade en viss försiktighet 
i tolkningarna.⁹³ Reservationer av detta slag hindrade inte att långtgåen-
de slutsatser drogs på de följande sidorna, statistikens framställningar tjä-
nade bokstavligt som kartläggningar av samhället. Liksom för varje kar-
ta var reduktionen av detaljer och framhävandet av valda karaktäristiska 
en central kvalitet. Attraktionen i de statistiska bilderna var tillräcklig för 
att de handgripligen skulle omvandlas till kartor, exempelvis framställdes 
faktiska kartor av den svenska brottsstatistikens tabeller. Utgivaren av en 
sådan karta konstaterade att den tillkommit ”för tydlighetens skull och 
enär blotta siffrorna lätt undfalla minnet”.⁹⁴
 I - och -talens europeiska samhällsdebatt återkom det visuellas 
kraft i olika försök att namnge, överblicka och visa på samhällets problem. 
Dessa inåtriktade kartläggningar organiserades av både frivilliga krafter 
och statliga organisationer. Som många forskare har påpekat hade dessa 
åtskilliga likheter med de kartläggningar som samtidigt bedrevs inom ex-
empelvis etnografin. Att skapa överblick genom kartläggningar var inte 
i första hand en ambition om att kunna kontrollera enskilda individer, 
även om det i förlängningen skulle möjliggöras av det vetande som grun-
dades i dessa jämförelseobjekt och typologier. I detta arbete var visuella 
medier som statistiska tabeller, kartor och snart också fotografiska sam-
lingar viktiga beståndsdelar. Kartläggningen av den egna nationen var en 
viktig del i den process där olika områden definierades som en uppsätt-
ning problem vilka bokstavligen kunde sammanfattas som olika ”frågor”. 
Infrastrukturerna för att organisera vetandet, exempelvis genom kriminal-
statistik, innebar samtidigt att problemområden och frågor etablerades 
som ”gemensamma”, ”samhälleliga” eller ”offentliga”. Den visuella fram-
ställningen av problemen var inte bara viktig för att de skulle kunna ses. 
Den medförde också att de etablerades såsom allmänna angelägenheter.
 Visualisering och klassificering var intimt sammanbundna i Europa un-
der - och -talen, både i teoretiska resonemang och i olika medie-



 Ett moraliskt vetande Ett moraliskt vetande  

former. Exempelvis skedde en förändring under sent -tal av karikaty-
ren och bildsatiren i den tidiga svenska bildpressen. En äldre, mer scha-
blonartad och allegorisk bildform ersattes av en i högre grad individuali-
serad sådan.⁹⁵ Det nya, individualiserande bildidealet stod inte i motsats 
till de olika slag av teoretiskt ”typtänkande” som var under stark tillväxt 
utan var snarare sammanflätat med dessa. Visuella typologiseringar kunde 
kombineras med en pedagogisk optimism och en långtgående samhällsre-
formism som inom den frenologiska analysen. Klassificering efter visuella 
kriterier var där en central del av de pedagogiska ambitionerna och det var 
inte någon slump att det fanns ett stort intresse för fängelset bland freno-
logins ledande namn.⁹⁶
 Att välja ut typiska exempel och att väga samman olika individers ka-
raktäristika stod inte nödvändigtvis i någon motsats till varandra. När 
Honoré de Balzac  skulle sammanfatta sin ambition med den långa 
svit av arbeten han kallade ”Den mänskliga komedien” tog han sin ut-
gångspunkt i ett mycket explicit typresonemang: ”frambringar inte sam-
hället […] lika många olika människor som det finns varieteter i zoolo-
gin?”⁹⁷ För att kunna skildra de många typerna och deras olika relationer 
till samhället menade Balzac att man behövde skapa ”typiska figurer ge-
nom att förena drag från flera homogena personligheter”.⁹⁸ Forskare har 
argumenterat för att denna mer ”statistiska” typ i Balzacs resonemang 
skilde sig från ett äldre litterärt ideal där ett enskilt drag hos den allego-
riska typen, oavsett samhälleligt sammanhang, beskrev personens karaktär. 
Men den mer statistiska typens alla särskiljande tecken var inte lika be-
tydelsefulla. Typologiseringen grundlades även här genom värdering och 
sammanvägning av olika drag i relation till individens omgivning, på sam-
ma sätt som den frenologiska karaktärsanalysen utfördes.⁹⁹
 I avbildningar av brottslingar under -talets första hälft återfinns 
samma tendens som för bildframställningen i stort. Utvecklingen gick 
från allegoriska schabloner till individualiserade bilder med anspråk på 
realism. Denna tendens återfinns inte bara i bildformerna utan också i 
kommentarerna och beskrivningarna av den avbildade, där intresset flyt-
tades från den brottsliga handlingen till den brottsliga individen och den-
nes biografi.¹⁰⁰ Sådana beskrivningar av typer med dokumentära och 
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realistiska anspråk var en attraktion i en mängd sammanhang vid -
talets mitt. Särskilt intresse tycks de som befolkade stadens undanskymda 
och okända delar ha visats. I mysterielitteraturens skildringar av fängelser, 
bordeller och andra socialt laddade platser i städerna var både typgalleri-
erna och de realistiska anspråken centrala. När en svensk variant av Sues 
framgångsrika formel trycktes som Samvetet eller Stockholms mysterier () var 
den inget undantag, fängelser och brottslingars beteenden skildrades med 
både etnografiska metoder och anspråk.¹⁰¹ Relationerna mellan klassifice-
ring respektive visuella och litterära typologiseringar var komplex, men de 
återkom i en rad sammanhang när det gällde att skilja ut moraliska kvali-
téer och bygga sociala typgallerier.¹⁰²
 Det visuella exemplets attraktionskraft återfinns i en av det svenska 
-talets många kortlivade tidningsprojekt, Tidning för rättegångar och polis-
ärender. Här presenterades misstänkta brottslingar som moraliska exempel 
i bildform. Miljön för de avbildade personerna, poliskammaren, var den 
dramaturgiska förutsättningen för det framställda exemplet. De tryckta 
referaten med bilder återgav ganska enkelt sammansatta moraliska ty-
per. Kortfattade biografiska uppgifter, den misstänktes porträtt tillsam-
mans med de misstänkta handlingarna och omständigheterna i målet fick 
karaktärisera exempelberättelsens individ. Under bröstbilderna i träsnitt 
sammanlänkades porträttet och biografin genom kommentarer: ”Hans 
på intet sätt rekommenderade ansigte utmärker, utan att karaktärisering-
en deraf  behöfva rådfråga Galls organlära, obehag, trotsighet, inbunden-
het och vana vid affärer i förbjuden väg”. Den sociala fantasins kategorier 
och stadens lockande hemligheter mättes upp genom de valda exemplen. 
Ett porträtt förklarades visa ”ett exemplar af  de mest tilltagsna tjufvar”.¹⁰³ 
Även dessa moraliska exempel förevisades med anspråk på en ny realism. 
Ett porträtt under rubriken ”Lovisa Julin” gavs omedelbart ett inledan-
de förtydligande i texten: ”förestående är mycket likt den namnkunniga 
Lovisa Julin”.¹⁰⁴
 ”Brottslingar” var som gruppkategori en viktig del av - och -
talens omfattande diskussioner om fängelseinstitutionens pedagogik. Till 
största delen var gruppen som skulle reformeras dock ganska vagt be-
skriven, som i den tidiga fängelseadministrationens tal om en odifferen-
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tierad ”massa”. När individuella exempel gavs var detta i första hand ett 
sätt att karaktärisera gruppen som sådan, inte främst för att differentie-
ra den. Detta förändrades inte heller påtagligt under kriminalstatistikens 
uppbyggnad. Bestämningarna av de moraliska bristerna delades förvisso 
upp i tabeller, men detta skedde nästan uteslutande för hela gruppen 
fångar. Det gjordes få försök att differentiera massan i olika undergrup-
per och i sin tur karaktärisera dessa, eller att aktivt väga samman typer av 
fångar. Några mer explicita försök att koppla samman yttre karaktäristika 
och förklarande resonemang är också svåra att finna. I flera avseenden var 
gruppen fångar i dessa sammanhang ännu påtagligt lite typologiserad vid 
-talets slut, även om förekomsten av olika typer ofta förutsattes i reso-
nemang och kommentarer.
 Liksom i många andra länder vid denna tid ägnade man i den svenska 
fängelsediskussionen inte frågan om att fastställa fångarnas identitet nå-
gon större kraft.¹⁰⁵ Att otvetydigt kunna identifiera personer dömda för 
brott var något som kunde presenteras som ett alternativ till dyra fäng-
elsereformer. I samband med diskussionerna om cellfängelsets införan-
de vid – års riksdag lades exempelvis en motion om brännmärk-
ning av återfallsförbrytare som en på längre sikt samhällsskyddande åt-
gärd.¹⁰⁶ Termen ”signalement” var inte bara ganska ny i svenskan, iden-
tifieringen av individen var också som praktiskt hantverk mycket lite ut-
vecklat. Blanketterna inom fängelseväsendet under -talet föreskrev att 
varje fånges signalement skulle nedtecknas, men detta tycks inte ha gjorts 
på något utförligt eller konsekvent sätt.¹⁰⁷ Det var först under -talets 
senare del som identifikationstekniker ägnades något större intresse i det 
svenska polis- och fängelseväsendet. Förmodligen kan detta relateras till 
den samtidiga intresseförskjutning som Roger Qvarsell konstaterat: från 
den hotfulla underklassen i stort till vad som bedömdes vara särskilt far-
liga individer.¹⁰⁸
 De brottsliga individernas hotfulla rörlighet var förvisso inte ett obe-
kant fenomen. I en svensk ämbetsmans rapport om polisväsendet i 
London  gavs ett uppbyggligt exempel på hur rörligheten kunde över-
vinnas om hela uppsättningen av nya transporttekniker togs i anspråk. 
Både järnvägen och telegrafen hade centrala och avgörande roller i sökan-
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det efter brottslingarna, men frågor om identifiering var lika frånvarande 
här som i den övriga rapporten om polisväsendets organisering i världens 
huvudstad.¹⁰⁹ Varken fängelsepraktikens löpande karaktäriseringar av en-
skilda fångar eller typkaraktäriseringar genom fångstatistikens tabeller var 
speciellt utvecklad. Fångarna förblev en tämligen homogen grupp vars 
mera specifika egenskaper belystes genom att framställa exempel.
 Intresset för att mera systematiskt fastställa identiteter ökade i Europa 
och USA förmodligen först efter fotografiets genomslag på bred front un-
der -talet. Det förefaller som om själva det intensiva talet om den fo-
tografiska teknikens avbildande kapacitet i sig genererade idéer om iden-
tifikationsmöjligheter. I diskussionerna om vad som uppfattades som ett 
paradigmatiskt nytt visuellt medium återkom ständigt högt uppskruvade 
idéer om dess potential och användbarhet. Redan i samband med att den 
nya innovationen  fick sin spektakulära första publika presentation, 
beskrevs inte bara teknikens uppkomst utan också mediets potential för 
olika användningsområden: ”det vida fält af  undersökningar” som skulle 

”öppnas” genom tekniken.¹¹⁰
 Den fotografiska teknikens säregna status innebar att den återkom-
mande beskrevs i populära sammanställningar över samtidens vetenskap-
liga framsteg och tekniska uppfinningar. Tillsammans med ångmaskinen, 
telegrafen, och eteranestesin fick fotografiet en utförlig behandling i två-
bandsverket Sednare tiders vigtigaste vetenskapliga upptäckter och uppfinningar (–
). Som alltid lyftes den fotografiska teknikens utvecklingshistoria fram, 
den förklarades ge ett bidrag till ”en totalåskådning, som väcker en dju-
pare känsla” eftersom berättelsen ”framställer alla de svårigheter, hvilka 
snillets kraft segerrikt öfvervunnit”.¹¹¹ Mot slutet framhölls fotografiets 
användbarhet för naturvetenskapen. Inte minst framhölls värdet av de rea-
listiska avbildningarna för ”resande naturforskare […] att i högst betyd-
lig grad öka sina samlingar”. Men den nya möjligheten att samla in och 
transportera exempel öppnade även möjligheter för vetenskaperna om 
människan.

Sålunda bör t. ex. den så intressanta men ännu föga utvecklade läran om de 
olika menniskoracernas granskning och jemförelse med hvarandra uti fo-
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tografien finna en källa till betydliga framsteg. Antropologiens ofullkom-
lighet beror förnämligast af  bristen på ett fullständigt museum af  säkra ty-
per; och häraf  inses äfven nyttan för denna vetenskap af  en dylik samling, 
utförd på fotografisk väg.¹¹²

Det fotografiska mediets kvalitéer, liksom möjligheterna att mångfaldiga 
de exakta avbildningarna, gjorde att förhoppningarna om fullständiga ty-
pologiska museer återkom i en rad olika inventeringsprojekt.¹¹³
 Några år senare var det fotografiska mediet på samma sätt som det sta-
tistiska nära förknippat med uppfattningarna om civilisationens utmär-
kande drag. I den omfattande redogörelsen i Industriens bok: Uppfinningarne 
och slöjderna skildrade från historisk och teknisk ståndpunkt (sv. övers. –) tyck-
tes den fotografiska tekniken närmast teleologiskt beskriva samma ut-
vecklingskurva som civilisationen. Bruket av det fotografiska mediet och 
dess nya användningsområden var i sig ett säkert tecken på civilisation, 
menade författaren, något som visades av de senaste världsutställningar-
nas ”glänsande profkarta” på detta.¹¹⁴ Författaren underströk detta med 
att exemplifiera hur den fotografiska tekniken hade tagits i bruk.

Dertill hör […] öfverhuvudtaget återgivandet af  märkvärdigheter på na-
turvetenskapens och medicinens område. Såsom något för det senare fal-
let anmärkningsvärdt och vigtigt märker man fotograferandet af  sinnessju-
ka personer. Till och med polisen har förstått att draga nytta af  konsten. 
Farliga bofvar blifva, utan att veta derom, fotografiskt porträtterade.¹¹⁵

Förhoppningarna om att kunna fastställa brottslingars identiteter på 
fotografisk väg var här inte skilda från ambitionerna att samla mora-
liska, medicinska och mentala typer. I olika försök att skapa samling-
ar av typkaraktäristika återkom brottslingar under hela -talet som 
ett centralt material. Intresset för att med hjälp av det fotografiska me-
diet åstadkomma klassificeringar och typologier kan knappast överskat-
tas. Förhoppningarna om moraliska typgallerier genom fotografiska sam-
lingar realiserades på en rad platser under - och -talen, exempelvis 
inom medicinen och psykiatrin. Men det fotografiska mediets sensatio-
nella kvalitéer blev inte mindre när det kombinerades med det stora intres-
set för fängelset som plats.
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Det moraliska exemplets visualisering
Fängelsedirektören vid Malmös nybyggda cellfängelse, Frans Theodor 
Hasselquist, byggde under åren – upp fotografiska samlingar av 
fångar vid fyra olika fängelser i södra Sverige. Upphovsmannen till dessa
 – även i ett internationellt perspektiv – mycket tidiga fångfotografiska 
samlingar var till för något år sedan inte känd. Inte heller har omstän-
digheterna kring samlingarnas uppkomst undersökts.¹¹⁶ Att Hasselquist 
började fotografera fångar i Malmö cellfängelse visar inte bara vilken 
experimentverksamhet det tidiga cellfängelset var. Samlingarna och deras 
tillkomst ger möjlighet att utvidga analysen av det moraliska vetandet som 
knöts till brotten och fångarna i Sverige vid -talets mitt.
 Förvånansvärt lite forskning har ägnats tidiga fångfotografier i Europa 
och USA. Då det diskuterats har man i första hand betraktat bevara-
de samlingar som primitiva föregångare till det sena -talets identi-
fieringstekniker, som organiseringen av ett växande register över dömda. 
John Tagg tar i en analys av fängelsefotografiets historia utgångspunkt i 
att det fotografiska mediet sammanföll med uppkomsten av ett modernt 
polisväsende, och han ser tidiga fångfotografier i första hand som ett över-
vakningsinstrument av specifika individer. Ett av de få tidiga exempel som 
Tagg ger – ett tjugotal icke-reproducerbara ambrotyper från Birmingham 
omkring , komponerade i en utpräglad studiogenre med påkostad in-
ramning – ger i själva verket anledning att anta att fotografier av fångar 
också framställdes med andra syften.¹¹⁷
 I det följande argumenterar jag för att det tidiga fängelsefotografiet 
inte bara var ett sätt att distribuera övervakningen av de straffade indivi-
derna.¹¹⁸ Det bör också ses i relation till ambitionerna kring det nya fäng-
elset och de kunskapsintressen som följde därav. Jag menar att uppkom-
sten av fångfotografiet, åtminstone i Sverige, karaktäriseras av en ambi-
tion att samla exempel eller typer och på flera sätt liknar det tidiga medi-
cinska eller antropologiska fotografiet.¹¹⁹ Liksom inom den med fängel-
sepedagogiken närbesläktade sinnessjukvården, där det fotografiska me-
diet infördes under -talet i England, var värdet av fångfotografierna 
i hög grad knutet till att de utgjorde delar av exempelsamlingar.¹²⁰ Det ti-
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diga fångfotografiet i Sverige har åtskilligt gemensamt med det exempla-
riska moraliska vetande som byggdes upp av kriminalstatistiken: olika 

”fall” framställdes som typiska och därigenom på olika sätt upplysande. 
Ambitionerna med kriminalstatistiken inskränkte sig inte till att fastställa 
exakta sifferuppgifter. På samma sätt var ambitionen med fångfotografi-
erna inte bara att åstadkomma ”realistiska” porträtt av individer.
 Det finns inga uppgifter om när och hur Hasselquists arbete påbör-
jades. Det fotografiska mediet expanderade i slutet av -talet snabbt 
över hela Europa och i Malmö fanns det sedan några år en fotograf  med 
permanent ateljé. Hasselquist hade uppenbarligen intresserat sig för den 
nya tekniken och inskaffat den ganska omfattande utrustning som kräv-
des.¹²¹ Att framställa fotografierna var ingen enkel sak och han var tvung-
en att tillverka negativmaterialet, framkalla och slutligen kopiera negati-
ven på egen hand. Både preparerandet av negativmaterialet och framkall-
ningen av negativen måste ännu ske i direkt anslutning till fotograferan-
det. Fotografiskt material kunde naturligtvis beställas, om inte annat från 
Köpenhamn, men framställningen av varje bild innebar ett avsevärt hant-
verksmässigt arbete. Eftersom fotografen behövde ha tillgång till mörk-
rum direkt på platsen var det mera komplicerat att fotografera utanför 
ateljéer.
 Någon gång under slutet av  eller början av år  sattes de första 
fotografierna in i albumet med titeln ”Photografierade fångar vid Malmö 
cellfängelse”.¹²² De första bilderna var omsorgsfullt gjorda. Kopiorna 
hade ett enhetligt tillskuret kvadratiskt format och fyra bilder klistra-
des upp på varje sida i albumet. De tycks inte vara några inledande ex-
perimentbilder utan har framställts när Hasselquist skaffat sig ett grund-
läggande handlag med tekniken. De cirka  fotografier som fylldes på 
under – framställdes vid många olika tillfällen och såväl bildernas 
komposition som kopiornas format och utföranden kom att variera på-
tagligt under albumets uppbyggnad.
 Kontrasten mellan det förströdda intresset för fångarnas signalement 
i samtiden och den stora samlingen fångar i albumet är slående. De in-
klistrade fotografierna är av tämligen olika slag och långt ifrån alla fångar 
i cellfängelset avbildades, det finns stora luckor i numreringen från fång-
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rullan. Den övervägande delen av fångarna är fotograferade sittandes och 
bilderna är i bröstformat. De många fotograferingstillfällena tycks inte 
ha inneburit att misslyckade fotografier alltid togs om. I flera luckor som 
lämnades återfinns bara namnet på den fånge som var tänkt att infogas. 
Kort sagt, systematiken och konsekvensen är inte speciellt påtaglig.
 Hur ska då detta album tolkas som artefakt? Det är uppenbart att 
Hasselquist experimenterade med det nya mediet när han byggde upp al-
bumet. I serien av fotografier finns det en påtaglig variation i format, från 
frimärksstora fotografier av fångars huvuden till avbildningar i helfigur. 
Det verkar som om Hasselquist prövade det fotografiska mediets möjlig-
heter. Vad var det då som Hasselquist åstadkom med bilderna? Det kan 
betraktas som ett handfast försök att föra samman exempel ur fångpopu-
lationen för att kunna överblicka den. Väl fixerade med hjälp av det fo-
tografiska mediet kunde fångarna samlas i denna enkla kontorsbok. På 
fängelsedirektörens skrivbord bildade denna samling en ny fängelsepopu-
lation som kunde granskas och undergå olika slags jämförelser. Trots de 
begränsade möjligheterna att använda fotografierna för identifiering, var 
den visuella potentialen i ett arkiv av detta slag uppenbarligen lockande. 
De intressen som dominerade i uppbyggnaden av fångstatistiken återfinns 
också här. Den övergripande frågan om vad som utmärkte fångarna som 
grupp försökte Hasselqvist besvara genom att ringa in de moraliska bris-
terna hos individerna.
 Bildtexter och andra ledtrådar i albumet gör att det kan liknas vid de 
typologiska bildatlaser från -talets mitt som Lorraine Daston och 
Peter Galison analyserat. I valet mellan att väga samman olika enskilda 
karaktäristika och att välja typiska exemplar var det senare på stark fram-
marsch i vetenskapligt bildbruk. Förhoppningarna om att med enskilda 
individer kunna fastställa ”normaltyper” var höga.¹²³ Dessa ambitioner 
var viktiga i diskussionerna om det fotografiska mediets potential inom 
medicin och antropologi omring . Flera av fotografierna i albumet vi-
sar ett påtagligt typintresse i avbildandet av fångarna. Ett gruppfotografi 
av två för försvarslöshet dömda föräldrar och deras två barn fick den em-
blematiska rubriken ”En kringstrykare famillie”. En bild av detta slag pe-
kar långt utöver avbildandet av enskilda individer och lämpade sig snara-



 Ett moraliskt vetande Ett moraliskt vetande  

re för jämförelser med de mera generella frågor om brottslingarnas karak-
tär som fångstatistiken byggde på. Genrefotografier som dessa var få, men 
även enskilda porträttfotografier uppvisar typologiska ambitioner och 
innebar ett samlande av exemplariska moraliska fall.
 Blekningen visar att en del av fotografierna har fyllts i för att förstär-
ka drag kring mun, ögon, hår, skäggväxt och ögonbryn. De ifyllda kopi-
orna tyder på ett sökande efter en tydlighet som gick utöver den enskil-
da individen. Fotografierna åtföljdes av högst begränsade personuppgifter 
som var explicita moraliska karaktäriseringar. Ett individuellt fotografi av 
den vuxna kvinnan ur gruppen i ”En kringstrykare famillie” gavs förutom 
namnet endast följande karaktärisering: ” år gammal, aldrig confirme-

Bild 



 Ett moraliskt vetande Ett moraliskt vetande  

rad men framfödt  oäkta barn”. Albumet blev genom de infogade foto-
grafierna med kommentarer ett slags moraliskt museum som kunde ställa 
ut och transportera visuellt otvetydiga pedagogiska exempel på moraliska 
tillkortakommanden i tid och rum.¹²⁴ Albumets kumulativa uppbyggnad 
gjorde det till en allt mer fullständig beskrivning av de problem som cell-
fängelserna var byggda för att lösa.
 Hasselquists inledande fotografiska ansträngningar hade sannolikt 
ett lokalt syfte. Albumet var inte avsett att visas upp i vidare samman-
hang än de som fängelseadministrationen kom i direkt kontakt med och 
Hasselquist hade förmodligen också själv bekostat framställningen.¹²⁵ 
Hans försök med det fotografiska mediet kom dock att intressera den 
svenska fängelseadministrationens högsta ledning och särskilt general-
direktör Wilhelm Stråle. De turer och resultat som följde på hans förslag 
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om fotograferande av fångar var mycket speciella och ger prov på det sto-
ra intresset för fångarna som grupp vid denna tid.
 Hasselquists första skrivelse i ärendet till centralmyndigheten, sedan 
 benämnd Fångvårdsstyrelsen, är förkommen och det går därför inte 
att säga så mycket om dess innehåll. Det som säkert kan sägas är att det 
innehöll tre prover på fotografier av fångar ur Hasselquists samling. Foto-
grafierna var uppklistrade på varsin kartong där den avbildade också be-
skrevs. De exempel Hasselquist valt att skicka var av ganska olika karak-
tär. Ett av fotografierna var en fånge i helfigur utan närmare kommenta-
rer medan ett av de andra kommenterades utförligt. Kommentaren belyser 
samlingens påtagligt etnografiska karaktär. Förutom namnet angavs bil-
den föreställa: ”Gammal kringstrykare. Har bevistat krigen –. Medal-
jerna på bröstet äro endast spelmarker och dylikt, hvarmed han brukar de-
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korera sig”.¹²⁶ Som så ofta annars i dessa sammanhang kombinerades in-
tresset för det moraliskt avvikande med det ovanliga och det kuriösa.
 Att den första skrivelsen från Hasselquist till Fångvårdsstyrelsen för-
svann kan tyckas märkligt.¹²⁷ Det svar som gavs av generaldirektör Stråle 
ger en fingervisning om vad som kan ha hänt. Hasselquists fotografiska 
prover hade gjort honom mycket entusiastisk: ”Herr direktörens intres-
santa photografiska arbeten hafva hos mig väckt åtskilliga planer”.¹²⁸ 
Han frågade om kostnaderna för att framställa kopior när negativen 
inte längre fanns och avslutade brevet med att be om att ”enskildt få ett 
förslag” på vad en fotografering vid ett eller flera fängelser skulle kosta. 
Uppdelningen av ärendet i en officiell del och en ”enskild” eller privat del 
skulle komma att fortsätta. Luckan i arkivet är i själva verket det första re-
sultatet av ärendets två sidor. Den ena delen av brevserien liksom det inle-
dande förslaget blev av ”enskild” natur och kom på detta sätt högst med-
vetet att falla utanför ramarna för Fångvårdsstyrelsens arkiv.

Värdet av ett visuellt arkiv
Det nya och nu mera omfattande intresset för fotograferande av fångar 
kom att få en annan form än det första albumet. Om Hasselquists första 
experimentbilder i mycket kan ses som ett sätt att samla visuella fallbe-
skrivningar bland fångarna, blev det större projektet mera likt statistikens 
tabeller, både i sättet det tillkom på, i samlingarnas uppbyggnad och till 
innehållet. Men de karaktäristiska inslagen av moraliska exempel från det 
första albumet återkommer även här.
 Det formaliserade uppdrag som Hasselquist fick strax efter sitt förslag 
sommaren  hade bara i någon mån givits ramar. I det mycket kame-
ralt organiserade och detaljreglerade fängelseväsendet kan det anses som 
påfallande fritt formulerat. Generaldirektören uppdrog åt Hasselquist att 
besöka straffarbetsfängelserna i Landskrona, Varberg och Malmö för att 

”taga photografiska portraiter till vanlig medelstorlek af  sådana straffar-
betsfångar, som anses för allmänna säkerheten särdeles vådlige, till ett 
antal likwäl af  högst omkring  à  i hvardera fängelset”.¹²⁹ Det var 
Hasselquist som hade kunskaperna på området, och Stråles instruktion 
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syftade till att han skulle fotografera så många fångar som möjligt till det 
bestämda beloppet.
 Stråle skrev samtidigt instruktioner till de tre berörda fängelsedirektö-
rerna om att assistera Hasselquist i arbetet. Förutom att bidra med prak-
tisk assistans vid fotograferingen skulle de också välja ut de fångar som 
skulle fotograferas och ge beskrivningar av dessa. Kriterierna för övervä-
ganden av detta urval skulle vara brotten de var dömda för, om ”de i be-
tydlig mån visat prof  på våldsamt sinnelag eller illslughet” samt ”huru-
vida de blifvit med rymning eller rymningsförsök beträdde”.¹³⁰ Arbetet 
med förberedelserna fortsatte i högt tempo. Redan tre veckor senare hade 
Hasselquist med kamera, negativplåtar och utrustning för att preparera 
och framkalla negativ hunnit med den första resan till fängelset i Varberg 
och där framställt fotografier av  fångar.¹³¹ Proceduren upprepades när 
de andra två fängelserna besöktes. Förutom individuella fotografier av ett 
åttiotal fångar i vardera fängelset framställdes ett dussintal gruppbilder. 
För sina utlägg begärde Hasselquist den betydande summan  riksda-
ler.¹³² När Stråle svarade på Hasselquists redovisning av arbetet och begä-
ran om ersättning passade han på att tacka för både de ”enskilda och of-
ficiella” breven han fått.
 Hasselquists fotograferande i de tre fängelserna hade två olika syften. 
Det officiella uppdraget från Fångvårdsstyrelsen resulterade i uppsättning-
ar av fotografier till respektive fängelse. Det var arbetet med att framstäl-
la dessa fängelseuppsättningar som Hasselquist tog betalt för. Det andra 
uppdraget avhandlades i den parallella, enskilda korrespondensen och 
resulterade i en privat uppsättning av samtliga fångfotografier till gene-
raldirektör Wilhelm Stråle.¹³³ Dessa uppsättningar levererades under hös-
ten. Stråle skriver i sitt påtagligt tacksamma brev att Hasselquist av resul-
tatet att döma var en ”utmärkt, lycklig fotograf ” och att han för dessa 
ansträngningar ”för egen räkning stadnar i förbindelse hos herr direktö-
ren”.¹³⁴ Det var nog inte bara det faktum att Hasselquist levererat dessa 
extra uppsättningar av fotografier på Fångvårdsstyrelsens bekostnad som 
gjorde Stråle påtagligt upprymd. Det var framförallt det emotsedda inne-
hållet i de två gröna skinnalbumen som motsvarade förväntningarna; 
detta var, konstaterade han, ”lika intressant som hemskt”.¹³⁵
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 Allan Sekula har argumenterat för att skapandet av dessa sorters foto-
grafiska arkiv generellt bör förstås i relation till det fotografiska port-
rättets socialt upphöjande funktion under -talets andra hälft. I foto-
grafiska arkiv över fångar, patienter och andra undersökningsobjekt var 
mediets huvudsakliga porträttfunktion ständigt närvarande som ett 

”skuggarkiv”, menar Sekula.¹³⁶ Sannolikt är att porträttfotografiets nor-
mala funktion förstärkte Hasselquists samlingar som en etnografisk, mo-
ralisk utställning. Utvecklingen under just dessa år i början av -talet 
var dramatisk för porträttfotografiets funktion och utbredning. Från  
till året därpå etablerades det så kallade visitkortsfotografiet i Sverige lik-
som i resten av Europa. Betydelsen av denna utveckling var redan i samti-
den mycket påtaglig, talet om en ”visitkortsmani” blev vanligt några år in 
på -talet. En mycket snabb ökning av antalet professionella fotografer 
uppstod i spåren av denna billigare teknik som gav porträttfotografiet en 
långt vidare social spridning.
 Den nya tekniken för porträttfotografi användes inte i dessa senare al-
bum, men något av denna utveckling kan möjligen återfinnas i en jämfö-
relse mellan Hasselquists första album och de senare. I det första albumet 
hade mediet ännu inte satt sig till ett format på samma sätt som i de se-
nare. De två albumen till Stråle var mycket enhetligt komponerande på 
samma sätt som i album med porträttfotografier för de bättre bemedla-
des salonger. Den ofta omtalade fascinationen inför möjligheterna att in-
gående betrakta fotografierna, ofta med förstoringsglas, tycks återkom-
ma i Stråles reaktion. Intresset som möjligheterna att fotografera straff-
fängelsernas fångar väckte berodde inte på att dessa var obekanta för 
honom. Regelbundna visitationsresor till de olika fängelserna gjordes av 
generaldirektören, men sådana gav inte på samma sätt som Hasselquists 
album möjligheter till ett ingående och jämförande studium av fångarna.
 Stråles påtagliga fascination för det nya mediet handlade kanske främst 
om dess potential att föra samman fångar till en form av överskådlighet 
som inte ens kriminalstatistikens tabeller erbjöd. Det var en överskådlig-
het som, när den väl definierats och fastställts, också kunde transporteras 
oförvanskad från de enskilda fängelserna för att sammanställas i Malmö 
cellfängelse och sedan i albumform enkelt fraktas med å/f  Blekinge till 
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Stockholm. Det lika intressanta som hemska innehållet i albumen var 
strängt taget inte heller tillgängligt på något annat sätt. Straffängelserna 
hade ännu inte omfattats av cellfängelseorganiseringen och var därför en 
äldre och omdiskuterad kvarleva i det svenska fängelsesystemet. Fångarna 
i de hårt kritiserade gemensamhetsfängelserna kunde dock individualise-
ras i denna fotografiska form. I albumen blev fångpopulationen i respek-
tive straffängelse differentierbar. Den grupp fångar som bedömdes vara 
farligast i de svenska fängelserna – och därigenom också hade störst mo-
raliska brister – blev på detta sätt också ett tillgängligt åskådningsmaterial 
för generaldirektör Stråle.
 Liksom det första albumet har dessa två album en påtagligt utstäl-
lande karaktär. Trots att det fanns uttalade förhoppningar om att kun-
na identifiera individuella fångar ger samlingarna ett monotont intryck. 
Produktionen av bilderna hade skett som närmast industriella invente-
ringar på de tre fängelsernas gårdar. Enhetligheten genom fångkläderna, 
den formaliserade kompositionen och det standardiserade formatet på 
kopiorna gav en överblick som snarare än individuella exempel presentera-
de gruppen ”straffångar”. De eleganta albumena med sina intrikat blind-
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pressade mönster och guldpräglingar på skinnpärmarna, låsanordningar i 
mässing och hela guldsnitt tillhandahöll inte bara en praktisk förvaring 
utan ramade också in det intresse som strukturerade innehållets framställ-
ning.
 Även i dessa senare album återfinns ett uttalat intresse för ”fall” eller 

”exempel” som ger fotografens inventerande blick en liknande karaktär 
som i det första albumet. Ett fotografi kopierades exempelvis i ett be-
tydligt större format än de övriga och gavs utrymme över en hel sida. 
Mannen på bilden visades i första hand ett etnografiskt intresse och 
gavs beskrivningen, ” år gammal: född i Lappland. Ovanligt liten och 
dum”.¹³⁷ Just ovanligheten tycks ha varit ett viktigt kriterium för urvalet 
av fångar. Snarare än de kriterier om ”farlighet” som hade angivits åter-
finns i kommentarerna åtskilliga exempel där fångarna enbart beskrivs 
med karaktäristika som ”ovanligt inbunden”, ”serdeles fräck”, ”hämnd-
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girig och ilsken”, ”illasinnad” eller ”lömsk”.¹³⁸ De kortfattade karaktäri-
seringarna kunde också bestå av ”avvikande” beteende i fängelset, exem-
pelvis ”ostraffad inom fängelset” eller ”ännu ostraffad inom fängelset”.¹³⁹ 
Genom kommentarerna förstärktes naturligtvis albumens kvalitéer som 
moraliska museer; de fångar som ställdes ut var i första hand exempel på 
förhärdade individer vars helt undermåliga moraliska halt var själva att-
raktionen.
 Personkaraktäriseringarna i dessa album skilde sig från det första al-
bumet. Karaktäriseringarna av beteendet i fängelset dominerade här på 
samma sätt som biografiska uppgifter dominerat i det första albumet. 
De förekommande gruppbilderna på ett tiotal fångar åt gången förstär-
ker intrycket av en uppräkning eller tabellinformation snarare än fallbe-
skrivningar. Inventeringens realism och albumens karaktär av ett tempo-
ralt fruset panoptiskt seende över de odifferentierade straffängelsernas 
population förstärktes av kommentarer till vissa fotografier: ”satt vid 
porträtteringstillfället i cell för fylleri och vaktknekts öfverfallande”.¹⁴⁰ 
Uppställandet av fångarna framför kameran på gården skedde i en serie-
produktion vid ett och samma tillfälle och fångarna karaktäriserades som 
regel på ett medvetet generellt sätt där de moraliska exemplen var utan 
tidsmarkörer. Kommentarer om hur enskilda fångar fördes till fotogra-
feringen pekar ut fotografens korta vistelse på fängelsegården.¹⁴¹

Att framställa samhället
Förändringarna i det svenska fängelseväsendet under decennierna kring 
 åstadkom mer än nya monumentala byggnader som reste sig högt 
över de omgivande småstädernas låga hus. Den nya fängelseideologin var 
produktiv på andra sätt i öppnandet, uppmätandet och synliggörandet av 
samhället. Produktionen av vetande om fångarna som grupp var en form 
av vetande som var utåtriktat. Det var inte bara en del i den uppbyggnad 
av fängelsets maktapparat över de intagna, som exempelvis Foucault be-
skrivit. Det hade också till syfte att påverka människorna utanför fäng-
elseinstitutionerna. Ett av dess betydande och uttalade värden var att så-
som ett åskådligt material också reformera andra. Fängelset var åtminsto-
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ne idealt sett en enkelt överblickbar och välkänd samhällsinstitution där 
negativa tendenser och positiva förändringar i moral samt psykiska och 
fysiska sjukdomar kunde mätas. Det okända, hotande och kaotiska räk-
nades, lyftes fram och, inte minst – visualiserades. Fängelset och domsto-
larna blev, i dessa framställda former, privilegierade platser för att betrak-
ta det omgivande samhället.
 Kapitlets inledande frågor om hur det gick till att bygga upp ett vetan-
de om brotten och fångarna och vilka frågor och ambitioner som fick en 
central plats i detta kan egentligen inte separeras från varandra. Arbetet 
med att åstadkomma en brotts- och fångstatistik involverade redan i ut-
gångspunkter, förhoppningar och instruktioner en mängd ambitioner om 
att det skulle leda till ytterligare nya undersökningar och granskning-
ar, olika former av administrativa åtgärder, moralisk reflexion och poli-
tisk moderation. Brotts- och fångstatistiken blev också snabbt institutio-
ner som avsatte mängder med resultat. Fångarnas antal kunde efter kort 
tid ingå i prognoser om den kommande utvecklingen som i sin tur åbe-
ropades som en oomtvistbar grund för att föreslå ett nytt fängelsesystem 
i Sverige. Själva arbetet med att framställa brottsstatistiken kunde tjäna 
som motiv för administrativa indelningar som när det gällde frågan om 
vilket departement fångvården skulle sortera under.
 Det helt dominerande temat inom såväl brotts- som fångstatistiken var 
att ställa diagnoser på samhällets tillstånd, utvecklingens tendens och fast-
ställa de moraliska avvikelsernas innebörder. De många praktiska svårighe-
terna i arbetet till trots, vidgades snarare dessa ambitioner under den un-
dersökta perioden. I brottsstatistiken införde man nya tabeller och katego-
rier med hänvisning till deras moraliska intresse och pedagogiska kvalitéer. 
I samband med att cellfängelset inrättades kom fångstatistiken att innebära 
kontinuerliga utvärderingar av dess effekter på fångarna. Intresset för typis-
ka fall av brott, för deras orsaker, vidare innebörder och de dömdas föränd-
ring under straffet återkom på en rad olika sätt. Orsakerna till de grövsta 
brotten ordnades i mer överskådliga tabeller och man försökte göra sam-
manställningar av stora mängder statistiskt material samlat över många år.
 Både de statistiska tabellerna och fotosamlingarna var resultat av de frå-
gor som strukturerade vetandet om fångarna och brotten, men de kunde i 
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denna form transporteras i rummet och tiden. De statistiska tabellerna och 
fotografiska albumen levde vidare och kombinerades med ytterligare sam-
lingar, fakta och exempel.¹⁴² Kriminalstatistikens arkiv har i första hand ett 
fortsatt liv i socialhistoriska undersökningar. De fotografiska samlingarnas 
livslängd har varit betydande. Wilhelm Stråles tre privata samlingar över-
lämnades till en efterträdare på generaldirektörsposten, den för cellfängel-
set mycket entusiastiske Sigfrid Wieselgren, och de hade då kompletterats 
med andra moraliska bildexempel från helt andra fängelser. Bland dessa 
märks ett visitkortsfotografi av en kvinnlig fånge med den anmärknings-
värt långa strafftiden  år, avbildad  med alla ateljéfotografiets borger-
liga attribut, som ett exempel på cellstraffets reformerande potential.¹⁴³
 Framställningarna av samhället i de former som beskrivits här kan både 
ses som en del av ett maktbruk och ett led i skapandet och återskapandet 
av auktoritet i samhället. Genom uppmätandet av de moraliska avgrun-
derna och räknandet av de moraliskt avvikande individerna i samhället 
öppnades ett område som skulle vara ”allmänt”. Byggandet av dessa ar-
kiv inbegrep ambitioner om deras offentlighet. Samlandet, ordnandet och 
uppvisandet, liksom förklaringarna som hörde till dessa presentationer, 
var både en del av problemformuleringen och det resultat som gjorde pro-
blemen till realiteter. Att etablera överskådlighet i egentlig mening inne-
bar inte bara ett samlande i största allmänhet. Detta samlande ledde också 
till en stabilisering av de kategorier som ställdes upp för urvalet. Genom 
att fylla moraliska kategorier med fakta blev de mera fasta och samtidigt 
mera hanterliga.
 Det vida allmänna område av moraliskt vetande som kriminalstatisti-
ken etablerade fick en central betydelse i diskussioner om reformerande 
institutioner. De problem som etablerades som gemensamma och allmän-
na skulle mötas med en hel arsenal av nya principer, program och åtgärder. 
Kriminalstatistikens moraliska universum var på detta sätt en viktig bygg-
sten i den reformerande sfär av bland annat skolor, fängelser, fattigvårds-
inrättningar och arbetarbostäder som tog form under decennierna kring 
-talets mitt. Genom att etablera en auktoritativ och ovedersäglig över-
blick av moralens tillstånd och utveckling erbjöd kriminalstatistiken en 
gemensam utgångspunkt för en mängd olika diskussioner och initiativ.
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 Den statistiska genren bidrog överhuvudtaget till att naturalisera sam-
hället som en autonom sfär under -talets första hälft. Det moraliska 
vetande som statistiken var särskilt involverad i under denna period var 
av stor betydelse för hur en rad centrala samhällsproblem bestämdes och 
hur de därmed skulle kunna bemästras. Den särskilda status som den sta-
tistiska framställningsformen fick vid den tid då kriminalstatistiken eta-
blerades i en rad europeiska länder, däribland Sverige, gjorde den till en 
viktig faktor i sig själv. Karl Metz har med utgångspunkt i den brittiska 
utvecklingen härlett denna inflytelserika statistiska förståelse av samhället 
till att ytterst bero på industrialisering och urbanisering, faktorer som åt-
minstone inte kan förklara förändringar i Sverige kring -talets mitt.¹⁴⁴ 
Jag menar istället att de statistiska representationerna hade en mer ak-
tiv roll än att bara vara en avspegling av makrohistoriska förändringar. 
Framställningen av samhället genom kriminalstatistiken var under alla 
omständigheter mycket uppmärksammad och inflytelserik. I en rad olika 
sammanhang under decennierna kring -talets mitt åberopades, åter-
användes och kombinerades kriminalstatistikens representationer, något 
som fortsatte under hela århundradet.
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Kapitel 

En uppsökande fattigvård

Till ingen annan gåfva är du pliktig,
all annan är förspilld; ju mer du ger,
ju mer begärs det: som en vattusigtig,
ju mer han dricker, törstar destomer.¹

På hösten  arrangerades en insamlingskonsert för Malmös nya ar-
betsinrättning. Inrättningen hade främst skapats för att hantera proble-
met med tiggande barn och ingick i ett intensifierat experimenterande 
kring fattigvårdens organisering i svenska städer. Till konserten bidrog 
Esaias Tegnér med en dikt där han relaterade arbetsinrättningens prin-
cip – att ge de fattiga arbete istället för skadliga allmosor – till samhäl-
lets ordning och framtida utveckling. Dikten inleddes med en hotfull bild 
av hur koleraepidemin obönhörligt närmade sig Sverige där eländet och 
fördärvet redan växte, men den avslutades, sedan arbetsprincipen införts, 
i ett långt mera hoppfullt framtidsperspektiv. Genom dikten uppmanade 
Tegnér publiken att komma ihåg hur oansvarig fattigvård fördärvade de 
fattigas beteende.
 Under - och -talen blev konsekvenserna av hur fattigvård orga-
niserades en stor fråga. Diskussionerna tog sig bland annat uttryck i flera 
stora utredningar:  begärdes uppgifter från rikets alla socknar in för en 
systematisk kartläggning av fattigvården och  blev dess organisering 
föremål för en stor kommittéutredning.² När Tegnér i ett uppmärksam-
mat betänkande om fattigvården i Växjö stift  diskuterade förklaringar 
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till den ökade fattigdomen – som han menade att man inte behövde sta-
tistiska sammanställningar för att med egna ögon kunna se – anslöt han 
sig till Thomas Malthus teori om befolkningsökningen. Men han uppe-
höll sig särskilt vid oroande tendenser i levernet bland städernas arbetan-
de klasser, däribland en utbredande lättja bland tjänstefolk och en ökad 
rörlighet bland hantverkargesäller. Städerna uppvisade särpräglade pro-
blem som ibland spred sig till omkringliggande trakter. Men Tegnér me-
nade också att de gav möjligheter som inte stod till buds för landsbyg-
dens allt större ”pöbel”, exempelvis möjligheten att med hjälp av arbetsin-
rättningar motverka kringstrykande, lättja och tiggeri.³ Utvecklingen mot 
att ställa de fattigas beteende i centrum för överväganden kring fattigvården 
ägde rum i åtskilliga europeiska länder, inte minst i den uppmärksamma-
de engelska fattigvårdslagen .
 Situationen för de fattigas livsföring bedömdes vara särskilt akut i de 
större städerna, något som upprepades i kommittébetänkandet om fattig-
vården i Stockholm .

För att vid uppgörande af  ordning för hufvudstadens fattigvård åstadkom-
ma något i detta ämne nöjaktigt och verkställbart, måste man gå till grunden. 
Kräftsåret har angripit samhällskroppens innersta delar. Man måste skära djupt, för 
att komma åt rot-trådarne. Här måste både moraliska och materiella kraf-
ter räcka hvarandra handen till operationen, utan att för mycket fråga efter, 
hvad det svider eller kostar. Det skall en dag svida värre och kosta dyrare, om 
hela kroppen gangreneras och så småningom upplöses. Vi befinna oss på god väg dertill, då vi 
betrakta nödens och förderfvets förfärande och hastiga progression på de sista åren.⁴

Frågan om fattigvårdens organisering gav upphov till diskussioner och 
olikartade ställningstaganden, men en bedömning delades av snart sagt 
alla: fattigdomen var ett snabbt växande problem, något som berodde lika 
mycket på dess art som på dess omfattning.
 I detta kapitel analyseras diskussionerna kring introduktionen i Sverige 
av en ny form av fattigvårdsorganisation: i anglosaxisk forskning kallad dis-
trict visiting, och som i brist på etablerade svenska termer här kallas uppsökan-
de fattigvård. Framförallt är det Stockholm som står i centrum för analysen, 
eftersom de principiella diskussionerna där var intensiva och många prak-
tiska initiativ togs, men även material från andra städer har undersökts.⁵
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 Till sina grundläggande drag är den uppsökande fattigvården lätt att 
känna igen: en stad eller stadsdel delades in i ett antal distrikt i vilka en 
eller flera personer genom kontinuerliga besök dels samlade information 
om de fattiga, dels försökte förändra deras beteende och livsföring. När 
en sådan fattigvård etablerades i svenska städer under - och -talen 
skedde det, liksom i många andra länder, framförallt genom frivilliga för-
eningar som samarbetade med den allmänna fattigvården. Den uppsökan-
de fattigvården var en organisatorisk utvidgning av de många olika initia-
tiven på området, exempelvis de försörjningsinrättningar som Tegnér sat-
te sitt hopp till. Man skulle samla ingående kunskap om de fattiga famil-
jerna, men också knyta samman dem med en växande infrastruktur av ar-
betsinrättningar, sparbanker och småbarnsskolor.
 Som regel gjordes ingen större åtskillnad mellan frivillig och allmän 
fattigvård i Sverige under -talets första hälft. De diskussioner som 
fördes i andra europeiska länder om konsekvenserna av en frivillig respek-
tive en allmän fattigvård uppmärksammades i Sverige, men åtskillnaden 
blev här inte någon framskjuten fråga.⁶ De gånger man uppmärksammade 
skillnaden var det främst utifrån pragmatiska frågor om ekonomisk hus-
hållning och man betonade genomgående att de två slagen av fattigvård 
skulle ha ett långtgående samarbete.
 I det följande används beteckningen fattigvård på samma övergripande 
sätt som i samtiden, medan ordet välgörenhet avser det expanderande områ-
det av frivilligt organiserade fattigvårdsverksamheter, vilka i sin tur skilde 
sig från individuell utdelning av allmosor. I den historiska forskningen har 
ordet filantropi ofta använts för att beteckna välgörenhet med långsiktiga 
ambitioner – den uppsökande fattigvården brukar framhållas som den 
första formen av filantropi – vilket tycks stämma med språkbruket under 
-talets senare del. Men då termen användes under -talet hade den 
flera innebörder och användes som regel på ett mycket allmänt sätt, inte 
sällan i olika negativt bestämda sammansättningar.⁷ På grund av dess vär-
derande karaktär och de många betydelserna under undersökningsperio-
den är filantropi här inte en analytisk kategori.
 Den uppsökande fattigvården hade föregångare. Redan under -
talets första decennium formulerades förslag i Stockholm om att kontrol-
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lera de fattigas verkliga behov genom distriktsuppsyn med heminspektio-
ner och en kortvarig sådan organisation kom också till stånd. Men det var 
först på -talet som den allmänna fattigvården återigen införde så kal-
lade ordningsmän för heminspektioner.⁸ Under - och -talen fick 
diskussionerna om en uppsökande fattigvård också mer långtgående am-
bitioner än att förhindra slöseri med fattigvårdsmedel. I det följande är 
det relationerna mellan problembeskrivningar, metoder och målsättningar 
som står i centrum för analysen. Vilka var de problem som en uppsökan-
de fattigvård utformades kring, hur skulle de hanteras och vilka resultat 
skulle man därigenom uppnå?
 I undersökningen argumenteras för följande hypoteser. För det första 
innebar den uppsökande fattigvården en kvalitativ förändring jämfört 
med äldre fattigvårdsformer, bland annat genom en metodisk strävan att 
upprätta relationer till de understödda. För det andra organiserades verk-
samheten för att åstadkomma ett vetande om den fattige för att kunna 
forma dennes självbild och beteende. För det tredje inriktade man sig i 
synnerhet på att forma inbördes relationer i familjen i enlighet med det li-
berala styrets rationalitet. För det fjärde försökte man genom den uppsö-
kande fattigvården knyta samman instanser för att forma individer, famil-
jer och relationer i samhället till ett självreglerande nätverk.
 Fattigvården under -talet har ägnats stor uppmärksamhet i det 
senaste decenniets svenska historiska forskning. Bland de undersök-
ningar som har omedelbar relevans för denna studie märks exempelvis 
Ingrid Åbergs och Alexandra Ramsays studier av fruntimmersförening-
arnas organisering av fattigvård under - och -talen.⁹ Den frivilli-
ga fattigvården under -talet har överhuvudtaget blivit ett stort forsk-
ningsfält som avsatt mer övergripande diskussioner och flera antologier.¹⁰ 
Frågeställningarna ligger i många fall vid sidan av dem som är aktuella i 
denna undersökning, exempelvis då man behandlat aktörernas motiv eller 
verksamheternas institutionella utveckling. Men flera undersökningar har 
ägnat uppmärksamhet åt problembeskrivningar och reformistiska prin-
ciper. Exempelvis har Birgitta Jordansson och Birgitta Plymoth diskute-
rat fattigvårdens fostran av understödstagarna genom att analysera praxis 
i såväl frivillig som allmän fattigvård, men fokus har då främst legat på 



 En uppsökande fattigvård En uppsökande fattigvård  

-talets andra hälft.¹¹ Diskussionerna om nya fattigvårdsformer under 
- och -talen har generellt ägnats få studier. Detta gäller i synner-
het deras problembeskrivningar, organisatoriska principer och relationer 
till andra fostrande instanser.
 I den omfattande internationella forskningen är det framförallt Jacques 
Donzelot och Giovanna Procacci som, med utgångspunkt i den franska 
utvecklingen, uppmärksammat den uppsökande fattigvården under -
talets första hälft. De har inte minst påvisat hur man med hjälp av upp-
sökande fattigvård etablerade en ny form av vetande och styre.¹² Deras re-
sultat kan relateras till den bredare förändring som Mitchell Dean påvisat 
i engelska fattigvårdsinitiativ från sekelskiftet . En äldre och till sin 
ambition omfattande fattigvårdspolis ersattes inte bara, som det ofta har 
hävdats, av en manchesterliberalt minimal och i första hand avskräckande 
fattigvård. Också de nya formerna av fattigvård hade ambitionen att upp-
rätta en fattigvårdspolis, men då genom att med olika medel intervenera i 
de fattigas livsformer.¹³ I den internationella forskningen har mindre upp-
märksamhet ägnats den uppsökande fattigvårdsmetodens pedagogik och 
dess släktskap med exempelvis cellfängelset, liksom ambitionerna att kny-
ta samman olika reformerande instanser.¹⁴
 Den uppsökande fattigvården etablerades inte i relation till en utbre-
dande fattigdom i största allmänhet. Under -talets första hälft för-
ändrades problembeskrivningarna kring fattigdomen snabbt. De svenska 
diskussionerna under - och -talen kan därför inte heller betraktas 
i en oförmedlad relation till förändrade materiella omständigheter. Med 
ett sådant synsätt befinner sig fattigdomens olika problem så att säga utan-
för försöken att beskriva dem eller att föreskriva deras lösning. På samma 
sätt som kriminalstatistiken och cellfängelset var de inventerande och re-
formerande verksamheterna kring fattigdomen viktiga för att mejsla ut 
och definiera problemens natur och art. De innebar fortgående revide-
ringar och samtidiga stabiliseringar av vetandet om fattigdom i allmänhet 
och den fattige i synnerhet. Fattigdom var inte ett stabilt fenomen. Det 
innefattade ett helt spektrum av problembeskrivningar som var stadda i 
förändring på samma sätt som metoderna för att hantera dem. Det bör 
omedelbart påpekas att den uppsökande fattigvården inte var ämnad att 
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avskaffa den materiella knappheten som sådan. Den syftade i första hand 
till att förhindra spridningen av den specifika form av fattigdom som 
under -talet började betecknas pauperism.

Pauperismen – en epidemisk samhällssjukdom
Från omkring sekelskiftet  förändrades diskussionerna om fattigdo-
men i Europa på ett genomgripande sätt. Som Mitchell Dean konstaterat 
förblev fattigdom, under -talet ofta benämnt ”de fattiga”, inte bara en 
taxonomisk kategori i samhällets naturliga hierarki. Genom det nya eko-
nomiska tänkandet och Malthus teori om befolkningsutvecklingens lagar 
blev fattigdom ett abstrakt tillstånd som kunde skiljas från de fattiga som 
en statisk och evig kategori. Diskussionerna kring fattigdomens natur och 
möjligheten att moderera och styra densamma utvecklades snabbt och 
blev ”a site of  theoretical and historical argumentation and conceptual 
elaboration”. Ett nytt objekt för kunskap etablerades exempelvis genom 
begreppet pauperism. Det var på samma gång ett tillstånd – att inte kunna 
upprätthålla självförsörjning och oberoende – och en livsform: motsatsen 
till den oberoende arbetarens leverne.¹⁵
 Enligt ordböckerna introducerades ordet pauperism i svenskan , 
ungefär samtidigt som det infördes i tyskan.¹⁶ Den nya termen aktuali-
serades i anslutning till nya reformerande inrättningar under de följande 
åren. När de nya småbarnsskolorna diskuterades i juni  knöts de till 
fattigdomens förändrade karaktär: ”Huru det moderna Europas värsta 
onda, den så kallade pauperismen, må kunna kraftigt motarbetas och i 
grunden botas, äro i detta ögonblick föremål för skarpsinniga tänkares 
undersökningar”. Fattigdomens nya akuta karaktär liknade andra pro-
blembeskrivningar vid denna tid: en ”epidemisk” brottslighet, snabbt väx-
ande osedlighet bland de lägsta klasserna och därav följande ”oordningar” 
i städerna.¹⁷
 Många menade att husböndernas minskande patriarkaliska ansvar 
gjorde de lägre klasserna mer mottagliga för fördärvliga exempel. En sta-
bil äldre samhällsordning tjänade som nostalgisk kontrast, när man under 
-talets andra hälft beskrev en snabbt utbredande kris. Modernitetens 
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upplösande konsekvenser var tidigt en återkommande figur i den svenska 
samhällsdebatten. Pauperismen karaktäriserades inte i första hand som en 
materiell brist utan som en livsform där lättja, obetänksamhet och osed-
lighet genom bristande uppfostran ledde till tiggeri, förlorad självaktning 
och brottslighet. De fattiga barnen i städerna förföll till ett tillstånd ”helt 
nära de oskäliga djuren”.¹⁸ Pauperismen kännetecknades i första hand av 
ett beteende med ursprung i individens bristande ansvar för sig själv och de 
sina. Det var ett beteende som kopplades samman med allt från trotsighet 
och förställning till vagabonderande och oäkta barn. Fattigvården måste 
följaktligen organiseras som en form av uppfostran, eller som det  het-
te i betänkandet om fattigvården i Stockholm: ”om vi önska förbättra ar-
betsclassens vilkor [sic], måste vi börja med att bereda en reform i dess lef-
nadssätt”.¹⁹
 Pauperismen var motsatsen till andra slag av fattigdom, exempelvis 
torftighet, knapphet och enkelhet i levnadsomständigheter. Denna fattig-
dom betecknades ”påver”; ett modest, blygsamt och anspråkslöst leverne, 
innebörder som återfanns i uttrycket pauvres honteux vilket introducerades 
 i svenskan. Uttrycket avsåg ståndspersoner som i relativ mening bli-
vit fattiga, men som i kraft av sin bildning och sedlighet var ”blygsamma” 
fattiga.²⁰ Pauperismens karaktäristika – beroendet, osjälvständigheten och 
de bristande moraliska kapaciteterna – hade sin motsats i den fattigdom 
som beskrevs i C. J. L. Almqvists ”Den svenska fattigdomens betydelse” 
(). Enligt Almqvist låg knappa materiella omständigheter till grund 
för den enkla, robusta och oförställda svenska kulturen: ”Svensken är fat-
tig. Förstår han detta, så har han vunnit kärnan för sin nationalitet”. I di-
rekt motsats till pauperismen bildade denna karaktärsdanande fattigdom 
enligt honom individens självständighet: ”Att vara fattig, det betyder att vara 
hänvisad på sig sjelf.”²¹
 Pauperismen ansågs – på samma sätt som brottsligheten – spridas en-
ligt en epidemisk logik. I de svenska diskussionerna talade man om den 
som ett sår, en kräfta eller en sjukdom som blev akut genom den materiel-
la knappheten och samhällsförändringens konsekvenser. Som Procacci på-
pekat kan problembestämningen av en patologisk fattigdom föras in i den 
bredare förändring som Foucault kallade ”the era of  epidemics”. På sam-
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ma sätt som andra kollektiva fenomen i befolkningen; födslar, dödstal och 
sjukdomar, blev pauperism föremål för undersökningar och för interven-
tioner i syfte att påverka de generella faktorer som bestämde dess utbred-
ning.²² Särskilt pekade man ut beteenden, normer och livsföring bland 
samhällets lägsta grupper som fördärvliga exempel, inte minst i uppfost-
ran av barnen. I problembeskrivningarna inkluderades allt från superi och 
tiggeri till personlig renlighet och organiseringen av hemmets sängplatser. 
Spridningen bedömdes gå fort när enkelhet och blygsel väl eroderat och 
ersatts av dåliga vanor och pockande krav.
 Fattigdomen som ett snabbt växande hot utgjorde Geijers utgångs-
punkt, när han  publicerade sin uppmärksammade serie artiklar i 

”Fattigvårdsfrågan”.²³ Det var först i samband med Geijers liberala avfall, 
som fattigdomen blev ett centralt problem för honom: ett decennium tidi-
gare nöjde han sig med att förorda mindre daltande och en utbyggnad av 
straffande korrektionsinrättningar.²⁴ Vid -talets slut beskrev han sam-
hällsutvecklingen med förskräckelse: faran kommer ”såsom nästan all fara 
nu för tiden, ej från höjderna utan från djupet.” Geijer pekade på ”den 
nakna, den hungrande, den hemlösa – lösdrifvaren på jorden” som samhälls-
förändringarnas yttersta tecken, denne som visade sig ”i mensklig skepnad” 
men som kunde uppträda ”med ett vildjurs [sic] passioner”.²⁵ För Geijer 
hade fattigvårdens organisering långtgående konsekvenser, det handlade 
om att organisera rättfärdiga och stabiliserande instanser i samhället.
 Analysen av fattigvårdsproblemet blev med nödvändighet omfattande, 
konstaterade Geijer: ”Det finnes ingen af  tidens stora frågor, med hvil-
ken det ej på det närmaste sammanhänger.” Att påvisa sambanden dem 
emellan gjorde problemet än svårare, men det var bara så en lösning kun-
de erhållas. Fattigdomen kunde tjäna som utgångspunkt för principiellt 
viktiga analyser: ”Så har läkarekonsten i sjukdomen studerat hälsans lagar”. 
Betoningen av fattigdomens komplexitet – Geijer konstaterade att det 
fanns anledning att skriva ”de fattiges historia” – ingick i ett övergripande ar-
gument om att fattigvårdens organisering var beroende av samhällets för-
ändring.²⁶ Fattigvården länkades av Geijer samman med fängelsernas ut-
formning, skolornas organisering av uppfostran och den ekonomiska lag-
stiftningen. Historien var nyckeln till förståelsen av framtiden, och han 
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upprepade att civilisationen stod på tröskeln till en ny tid; stora föränd-
ringar pågick och ytterligare andra skulle följa. Fattigvårdsfrågan var mer 
än en administrativ, juridisk eller ekonomisk fråga: det handlade om att 
förstå hur samhällets relationer formades.
 Organiseringen av städernas fattigvård var en särskilt brännande fråga. 
Liksom i många andra länder pekade man i de svenska diskussionerna på 
svårigheten att där åstadkomma samordning och överblick. När kommitté-
betänkandet om fattigvården i Stockholm lades fram , ställdes orga-
nisatoriska frågor i centrum: Hur kunde de olika inrättningarna och in-
stanserna bindas samman?²⁷ Geijer diskuterade framförallt detta indirekt 
genom att lägga avgörande betydelse vid frivilliga initiativ. Han menade 
att auktoriteten i samhället urholkats samtidigt som många tidigare hin-
der för fattigdomens samhällsfarlighet hade försvunnit. Eftersom det inte 
fanns naturlig aktning för den ledande klassen i det borgerliga samhället, 
måste den åta sig vårdande uppgifter för att erhålla de lägre gruppernas 
förtroende. Genom att vara moraliska föredömen kunde de framgångs-
rika borgarna fylla sin ledande samhälleliga roll. Det fanns knappast nå-
gon gräns för de medborgerliga plikter som utvecklingen ålagt dem, och 
Geijer inskärpte att det inte bara var borgarnas ställning som var beroen-
de av att de uppfylldes, utan hela samhällets fortbestånd.²⁸
 Fattigvårdens förutsättningar var stadda i förändring, konstaterade 
Geijer, eftersom staten alltmer fått övertaga den korrektionella makten, den 
som omfattade ”både polis, fattigvård och uppfostran.” Men det krävdes att nya 
fostrande instanser organiserades på frivillig grund.

Man skulle kanske ej egentligare kunna beteckna karakteren af  den socia-
la omhvälfning vi dagligen hafva för ögonen, än med de orden: att staten i 
alla de nyssnämnde afseenden [polis, fattigvård och uppfostran] är syssel-
satt med utredningen af  korporationernas bankrutt. – Visserligen har han 
derigenom fått allt för mycket på händerna, och underhjelpes han ej i tid af  
en nylifvad associationsanda (hvartill åtminstone syftningen och tecknen äfven 
visa sig), så blir han troligen ej uppgiften vuxen.²⁹

Geijers främsta exempel på statens utvidgade korrektionella makt utgjor-
des av en längre redogörelse för penitentiärsystemets utveckling. Detta 
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system band samman brottslagstiftningen med fattigvården, men Geijer 
underströk att fattigdomen i sig inte var ett brott.³⁰ Analysen anslöt inte 
fullt ut till de gängse karaktäriseringarna av pauperismen, det fördes inga 
långtgående resonemang om fattigdomens grund i lättja och bristande 
levnadsordning.³¹ Distinktionen mellan olika slags fattigdom var dock 
central för Geijer: ”om den ärliga fattigdomen med all rätt är ostraffelig, så 
följer deraf  ej, att det samma kan lämpas på den oärliga”. Den lättjefulle 
fattige – den som trots förmåga till arbete krävde understöd – var ett hot 
mot samhället för vilket bestraffningar kunde motiveras. Men att hitta ef-
fektiva former för fattigvården var svårt. Geijer konstaterade att fattigvår-
den antingen gjorde sig till laglig förmyndare – vilket innebar att tvångs-
medel introducerades – eller, liksom i katolska länder, överlät hela ansva-
ret på välgörenhet. Godtycket i det senare alternativet var dock oaccepta-
belt och i realiteten fanns även där en legal fattigvård, om än ”under slöjan 
af  administration och polis”.³²
 Geijer föreslog inga storslagna organisatoriska lösningar på de pro-
blem han räknade upp. Till största delen bestod den existerande fattigvår-
den av ”palliativer, som ej kunna uppehålla lifvet, utan att tillika uppehål-
la och föda sjukdomen”. Den fattigvård som underhöll pauperismen kunde 
inte avskaffas utan risk för att de ärligt fattiga riskerade förgöras. Geijer 
tvingades konstatera att staten stod tämligen maktlös. Förutom konse-
kventa straff som avskräckte från brott och lagstiftning som befordrade 
arbete, fanns det inget ”direkt medel” som genom en ”yttre makt” kunde av-
lägsna ”fattigdomens onda”.³³ Vid sidan av att befordra välstånd – artikelse-
rien slutade i en plädering för utvidgade näringsfriheter – kunde man i 
första hand införa sinsemellan understödjande instanser. För de ärligt fat-
tiga behövdes en mer enhetlig och samordnad fattigvård med större kon-
troll och krav på arbetsprestation.³⁴ Det egentliga problemet bestod dock 
i de arbetsföra som inte sökte arbete. Eftersom fattiga inte kunde straf-
fas för sin fattigdom krävdes att denna grupp stod ”under fattigvårdens och 
säkerhetspolisens gemensamma speciellare uppsigt”. Geijer menade att det behöv-
des en kommunal säkerhetspolis, exempelvis en sådan som i ”medborgerlig 
mening” skapats genom den engelska ”Constabulary Force”.³⁵ Det var med 
andra ord nödvändigt att medborgarna både åtog sig korrektionella upp-
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gifter genom att organisera fattigvård – också för att framställa de relatio-
ner som samhällets ordning krävde – och att de organiserade uppsikt över 
de fattiga.

Modeller för uppsökande fattigvård
Den högkonjunktur som rådde i Europa för innovationer på det samhälls-
reformistiska området omkring och efter sekelskiftet  tog sig många 
uttryck. Sökandet efter principer för att organisera uppfostran och ge-
mensamma åtaganden i syfte att skapa ordning och intressegemenskap var 
särskilt intensivt i England och Frankrike. Den mest långtgående organi-
seringen på fattigvårdsområdet planlades av Jeremy Bentham. Han före-
slog samordnade panoptiska arbetsinrättningar över hela Storbritannien 
för att åstadkomma en enhetlig, ekonomiskt effektiv och fostrande fattig-
vård. Men fattigdomen som problem stod i centrum; från barnens grund-
läggande uppfostran genom växelundervisning, via daningen av arbetarnas 
karaktärer i Robert Owens ideala industrisamhälle till fostran av familjens 
ekonomiska rationalitet genom den nya fattigvårdslagen.³⁶
 När det gällde organiseringen av en uppsökande fattigvård var det 
framförallt två personer som hade stort inflytande: ekonomen och pro-
fessorn i moralfilosofi i Edinburgh, Thomas Chalmers, samt den franske 
ämbetsmannen och moralfilosofen Joseph-Marie de Gérando. De tillhör 
båda den grupp praktiskt inriktade samhällstänkare som hade oöverskåd-
ligt inflytande i sin samtid, men som knappast gått till historien för sina 
teorier. Vid -talets slut var båda högaktuella i diskussionerna om fat-
tigvården i Europa och återkom många gånger i den svenska debatten.
 Thomas Chalmers grundlade sin berömmelse som fattigvårdsrefor-
mator genom publiceringen av The christian and civic economy of large towns 
(–) där han presenterade sin organisering av fattigvården i en del av 
Glasgow. De i praktiken modesta framgångarna omvandlades i den suc-
cessivt utgivna redogörelsen till en generell plan för fattigvård som lanse-
rades genom omfattande föreläsningsturnéer. Chalmers program utmärk-
tes av att han konsekvent hänvisade till de ekonomiska lagar som låg till 
grund för verksamheten och att han gav lösningar på problemet att kon-
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trollera oärlig fattigdom i städerna.³⁷ Chalmers utgångspunkter genomsy-
rades av den klassiska politiska ekonomin och Malthus teori om befolk-
ningen. Han kombinerade en utpräglad ekonomisk individualism med 
moralisk paternalism, en kombination som vid denna tid fick en central 
ställning i Storbritannien och kom att bestå under stora delar av -
talet. De som kritiserade den politiska ekonomin för själlös aritmetik och 
nyttokalkylen för amoralisk materialism fann här en ekonomisk doktrin 
som hänvisade till moraliska principer.³⁸
 Chalmers fattigvårdsprincip – de stora städernas medborgerliga eko-
nomi – byggde på en administrativ indelning av staden i hanterbara lo-
kalsamhällen, med vardera högst tvåtusen innevånare. Inom varje område 
skulle institutioner för fostran, vård och kontroll organiseras så att ord-
ningen och moralen i staden kunde upprätthållas. I varje område skulle 
ett antal personer arbeta med fattigvården genom uppsökande verksam-
het. Man behövde ”men who are fitted to expatiate among the people”, 
menade Chalmers, eftersom en välorganiserad fattigvård måste grundas 
på omsorgsfulla undersökningar: ”It is not enough that you give money, 
you must give it with judgement. […] You must descend to the trouble 
of  examination”. Målet var att leda de fattiga till att bli ”the most effec-
tive instrument of  their own amelioration”.³⁹ I Chalmers fattigvårdsmo-
dell tillskrevs den enskilda insatsen och de känslomässiga relationer som 
dessa i sin tur skapade en avgörande roll. Chalmers menade att den fattig-
vård som garanterades av lagstiftning i själva verket var samhällelighetens 
största fiende; en legal rätt till understöd innebar att samhällsandan och 
de harmoniska relationerna i samhället raserades.⁴⁰
 När Chalmers publicerade nästa stora arbete, On political economy in con-
nection with the moral state and moral prospects of society (), stod hans stjärna 
som högst i brittisk samhällsdebatt. Chalmers framhöll att rättigheter för 
de fattiga, förutom att förvärra den moraliska åkomman, pauperismen, 
bröt ner de naturliga institutionerna i samhället och den naturliga med-
känslan mellan människor. Om fattigvård och lagstiftning organiserades 
på rätt sätt behövdes heller inte rättigheter eftersom den naturliga balan-
sen i samhället inte stördes och omsorgen mellan människor fick fritt ut-
rymme.⁴¹
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 Joseph-Marie de Gérandos uppsökande fattigvård var i mindre ut-
sträckning än Chalmers baserad på egna försök, men den var knappast 
mindre inflytelserik. När han  publicerade De la bienfaisance publique i 
fyra volymer beskrev han det som sammanfattningen av sitt livsverk. Den 
monumentala genomgången av fattigvårdens historia och principer blev 
ett flitigt refererat standardverk och översattes till en rad språk. Geijer me-
nade i sin analys av fattigvårdsfrågan att verket var ”på en gång det nyaste, 
det fullständigaste och bästa arbete i detta ämne, som vi känna”.⁴²
 Gérando hade som tjugofemåring under -talets andra hälft etable-
rat sig i Paris vetenskapliga kretsar och sedan gjort en lysande ämbets-
mannakarriär. Hans verksamhet var intimt sammanbunden med upp-
lysningens optimism om människans formbarhet. De sensualistiska och 
associationspsykologiska utgångspunkterna tog sig uttryck i typiska pro-
jekt på det moralvetenskapliga området: Gérando ägnade sig bland annat 
åt utvecklingen av förmågor hos dövstumma och metoder för att studera 

”vilda” folk. Hans intresse för att forma och reformera individer tog sig 
uttryck i flera större pedagogiska arbeten och ordförandeskap i det natio-
nella sällskapet för växelundervisningens införande.⁴³ Gérandos pedago-
giska intresse frambringade den mycket inflytelserika handledningen i fat-
tigvårdens organisering, Le visiteur du pauvre (), som trycktes i en mängd 
upplagor och översattes till åtskilliga språk. Till svenska översattes den 
 som Fattigvårdsassistenten eller rätta sättet att lemna understöd åt den fattige.
 I inledningen till Bienfaisance publique diskuterade Gérando sitt utredan-
de syfte, vilket närmast formade sig till en bibliografi över de föregåen-
de decenniernas arbeten om fattigvårdens organisation, administration 
och ekonomi. Han diskuterade vitt skilda initiativ och reformförslag, 
och kommenterade framförallt deras utförlighet och fullständighet som 
praktiska lösningar, i ambitionen att foga samman en fullständig fattig-
vårdsorganisation. Han framhöll exempelvis Benthams system för klassi-
ficering av fattiga för dess metodik, sinnrika analys, originella betraktelser 
och uppställda grundprinciper, men menade att det saknade en praktiskt 
genomförbar utformning. Den tyska polisvetenskapen med dess intrikata 
utredningar om medlen för att upprätta ordning och säkerhet, uppskat-
tade han för dess vetenskaplighet och systematik. Målet var att ta tillvara 
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principer och praktiska lösningar så att fattigvårdens utgångspunkter, or-
ganisering och rutiner samverkade.⁴⁴
 Flera av de skrifter Gérando redovisade var, liksom hans egen Le visiteur 
du pauvre, svar på utlysta prisfrågor om fattigdomens omfattning, orsaker 
och botemedel. Det var dock ingen förklaring till fattigdomens orsaker 
som eftersträvades – Gérando konstaterade i förbigående att en mångfald 
orsaker angivits – utan en referensram för att formulera praktiska förslag. 
Han återgav även kritik mot den politiska ekonomins intressen för att vara 
alltför begränsat ”aritmetiska”. Intresset var riktat mot fattigvårdsprinci-
pers funktion i relation till samhällets institutioner. När systembyggar-
na Henri de Saint-Simon och Charles Fourier diskuterades, konstaterade 
Gérando lakoniskt att de exempelvis såg familjen som en del av proble-
met. För honom var familjen en grundläggande institution som fattigvår-
den skulle förstärka.
 Gérando ville slå fast utgångspunkterna för det fortsatta arbetet med 
att lösa pauperismens problem; mängden av föreslagna och inrättade sys-
tem fick inte leda till tvivel om värdet av fortsatta efterforskningar. Det 
var nödvändigt att åstadkomma en verkligt systematisk fattigvård, att göra 
slut på det långvariga vacklandet. Gérandos syntes om fattigvårdens ut-
gångspunkter – de känns igen från Geijers analys – var ett frivilligt med-
borgerligt deltagande i de förpliktelser som samhällsförändringarna inne-
bar och samhällets säkerhet krävde.

Vi önskar framställa dessa förpliktelser i sin hela vidd, i sin fullständiga 
skärpa, och oavlåtligt yrka på ert samvetsgranna fullgörande. Ni sluter er 
samman i ett upplyst och välvilligt patronat av de rika över de fattiga: för de 
fattiga i arbete – ordningens och välförhållandets själ; för samhället i dess 
allmänna fördelning av skydd, omsorg och mildring för olyckan.⁴⁵

Detta innebar, underströk Gérando, inte att ställa sig under fanan för nå-
got befintligt eller ytterligare nytt system. Framtiden krävde att armodet 
motverkades i sitt ursprung. Fattigvården krävde nära kännedom om de 
behövande, vilket i sin tur innebar att fler personer måste involveras i fat-
tigvården. Hur den uppsökande fattigvården skulle bedrivas hade han be-
skrivit i sin handbok. Liksom Chalmers menade Gérando att en välord-
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nad samhällsutveckling krävde samordning, överblick, kunskap och kon-
troll inom fattigvården.

Det medborgerliga patronatet
Förslag om att upprätta uppsökande fattigvård går att finna i mindre utar-
betade former i Stockholm omkring . Det verkar inte som om någon 
verksamhet realiserades vid denna tid, men de idéer som fördes fram om 
att organisera medborgerlig uppsikt för att stödja fattigvården är intres-
santa som ett led i etablerandet av principerna. Det medborgerliga patro-
nat som Gérando och senare Geijer förespråkade, utvecklades dock fullt 
ut först genom de kommunala instanser och föreningar som uppstod un-
der -talet.
 Vad var då skillnaden mellan en uppsökande fattigvård och äldre former 
av frivilliga föreningar för välgörenhet? Skillnaderna gällde både verksam-
heternas metoder, organisation och målgrupp. Redan de äldsta förening-
arna i associationsväsendet under -talets första hälft hade välgörenhet 
som huvudsaklig verksamhet. Bland annat återfinns understödsverksamhe-
ter för pauvres honteux: Sällskapet de nödlidandes vänner i Stockholm  och De 
fattigas vänner i Göteborg .⁴⁶ Verksamheten i bägge föreningarna riktade 
sig enbart till ståndspersoner och målet var att personer på obestånd inom 
den egna gruppen skulle kunna undvika social stigmatisering. Mottagarna 
kunde inte få understöd från den offentliga fattigvården eftersom de bara 
var fattiga i relation till sin samhällsposition. Den tilltänkta målgruppen 
var därmed en annan än den allmänna fattigvården och deras verksamhet 
var överhuvudtaget inte relaterad till pauperismen som problem.
 De första välgörenhetsföreningar som riktade sig till de lägre klasser-
na uppmuntrade exemplariskt leverne genom belöningar. I Stockholm bil-
dades Sällskapet till uppmuntran av öm och sedlig modersvård (), Sällskapet för 
dygdigt tjänstefolks belönande () samt Sällskapet till uppmuntran av flit och arbet-
samhet ().⁴⁷ Pedagogiken var att lyfta fram förebildliga exempel. Till de 
fattiga mödrarna utdelades kontant stöd efter prästintyg, men ingen upp-
sökande verksamhet ägde rum och understödet avpassades inte till något 
bedömt behov.⁴⁸ Sällskapet för belöning av tjänstefolk avsåg åldriga per-
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soner och var en symbolisk fortsättning av ett patriarkaliskt försörjnings-
ansvar.⁴⁹ Försörjningen för arbetsoförmöget tjänstefolk utan egen familj 
var ett svårlöst problem och otillräckligheten av föreningens verksamhet 
påtalades i andra förslag under -talet.⁵⁰ I det sist bildade sällskapet var 
avsikten att uppmuntra hantverksskicklighet. Sällskapet köpte in produk-
ter som ställdes ut som föredömliga exempel, men man intresserade sig 
inte för arbetarnas uppförande eller livsföring.⁵¹
 Några andra mer omfattande verksamheter kan inte återfinnas, trots 
att allmosegivandet ständigt kritiserades för att fördärva de fattiga under 
-talet. Ett område där det förekom mer omfattande interventioner 
var skolan, där inte minst växelundervisningens principer förväntades bi-
dra till uppfostran av de lägre klassernas barn. När ett upprop för ytterli-
gare en växelundervisningsskola gjordes i Stockholm  hänvisade man 
till de ständigt ökande utgifterna för fattigvård, och att man istället bor-
de avskära det onda ”vid sjelfva roten”. Växelundervisningen skulle för-
hindra att de fattiga barnen fördärvades av föräldrarnas exempel, menade 
man, samtidigt som initiativet till skillnad från andra former av välgören-
het inte ökade behoven bland de fattiga. Med en riktig uppfostran av de 
fattiga barnen var det möjligt att göra annan välgörenhet än den som äg-
nades pauvres honteux överflödig.⁵²

En medborgerlig geografi
Den helt dominerande frågeställningen i -talets diskussioner var hur 
man skulle åstadkomma en fattigvård som fostrade de fattiga snarare än 
att fördärva dem. Det krävde andra resurser än de som välgörenhetsstiftel-
ser och den allmänna fattigvården hade, det krävde en annan organisation 
samt personer som arbetade med detta.
 Ett initiativ för en uppsökande fattigvård togs av Johan Olof  Wallin, 
en av undertecknarna av det föregående uppropet om en ny skola, med 
Idéer till en blifvande förening för medborgerlig dygd och trefnad i hufvudstaden ().⁵³ 
Istället för en insamling till etablerade verksamhetsformer föreslog Wallin 
en ny organisationsprincip. Det rörde sig inte om en egentlig förenings-
bildning, utan om en löslig sammanslutning av ”upplyste, samvetsömme 
och allmänt högaktade Män” som i varje församling skulle samla in upp-
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gifter om de lägre klasserna. Genom att samarbeta med den allmänna fat-
tigvården skulle de ta ansvar som bildade medborgare och samtidigt utöva 
inflytande på de lägre klasserna inom sitt distrikt. Wallin förväntade sig 
att en sådan organisation skulle ha stora effekter på de fattigas beteende.

Ett råd, en varning, en uppmuntran, någongång en hotelse, som från dem 
kommer i rätta stunden skall avhjelpa mången förlägenhet. [– – –] Deras intyg 
skola gälla till erhållande af  nådegåfvor, till intagning å försörjningsanstalter, 
barnhus, curhus, till vinnande af  fri läkarevård o.s.v. – Blotta öfvertygelsen 
att de finnas, och att de, närsomhelst, kunna vara tillstädes, skall göra menig-
heten mera uppmärksam på sig sjelf, och beredd på deras alltid möjliga besök.⁵⁴

Enligt denna strategi skulle relationerna mellan fattigvården och de fat-
tiga förändras när staden delades in i överblickbara ansvarsområden. På 
sikt skulle arrangemanget fostra de fattiga till medvetenhet om deras eget 
ansvar. Ingen formell organisation var heller nödvändig, menade Wallin. 
Verksamheten var övervakande och ett stöd till den etablerade fattig-
vården.
 Tanken att upprätta medborgerliga patronat genom att dela in sta-
den i överskådliga distrikt för ansvarstagande medborgare, återkom i det 
förslag som fattigvårdskommittén, med Wallin som ordförande, lade för 
Stockholm . Ett samordnande organ för hela staden skulle under sig 
ha församlingsvisa nämnder som i två avdelningar skötte det löpande ar-
betet. En avdelning ansvarade för den formella fattigvården medan den 
andra var en ny organisation som skulle ägna sig åt vad man sammanfat-
tade med termen ordningsvård. Ordets innebörder anslöt till den äldre inne-
börden av polis, det vill säga på samma gång ordningen i sig och de åtgär-
der som upprätthåller ordning och befordrar välstånd.⁵⁵ Avdelningens le-
damöter skulle ansvara för var sitt distrikt i församlingen för att där samla 
information, hålla uppsikt och rapportera om avsteg från ordningen.

Deras befattning är: att […] efterhöra och efterse ordning, snygghet, nyk-
terhet, helsotillstånd, äkta makars sammanlefnad, barnavård, m.m., särde-
les hos de arbetande classerna, gifva råd och varningar, samt, i de fall, der 
vidare åtgärder påkallas, anmäla saken.⁵⁶
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Det kom att dröja till  innan någon ny fattigvårdsorganisation kom 
till stånd i Stockholm, men redan hösten  bildades på initiativ av Carl 
af  Forsell kommunalnämnder i två av stadens församlingar. I Nicolai för-
samling utsågs trettiotre så kallade ordningsmän för att ”vaka öfver de ar-
betande, de fattigare folkklassernas moralité- och försörjningsförmåga 
m. m.”. En liknande organisation infördes i Jakobs församling.⁵⁷
 Ordningsmännens förtroendeuppdrag bestod främst av inspekterande 
uppgifter. Man satte barn i skolor, fattiga på arbetshus, ordnade medicin 
åt sjuka och anmälde ”vanfrejdade” kvinnor. Man erhöll utdrag ur man-
talsskrivningslängderna som underlag och tryckte en sammanställning av 
läkaren Johan Ellmin över fattigvårdsresurser i staden. I den ena kommu-
nalnämnden var ämbetsmannen Carl Magnus Arrhenius den ledande per-
sonen. Han intresserade sig på samma sätt som Forsell för statistiska ut-
redningar kring befolkningen och höll också ett tal i nämnden där han 
bland annat diskuterade brottsligheten med hänvisningar till Quetelets 
och Guerrys arbeten.⁵⁸ Arrhenius intressen speglar det reformistiska om-
rådet väl. Han läste inte bara mycket av den nya litteraturen på området, 
han förmedlade också böcker, exempelvis till Geijer, som han även hjälpte 
med korrekturläsning av Om vår tids inre samhällsförhållanden.⁵⁹
 När fattigvårdskommitténs förslag väl antogs  fortsatte arbetet i 
ordningsnämnder som skapades i stadens samtliga församlingar. Arrhe-
nius gav uttryck för sina förhoppningar på organisationen i ett inledande 
tal om ”betydelsen af den ordningsvård” man skulle utöva. Med hänvisningar 
till Geijer menade han att det inte fanns möjlighet att ställa upp några 
andra hinder för pauperismen än att åstadkomma en ”preventiv” fattig-
vård som strävade efter att inte ”afstänga den fattige från samhället, utan 
att återföra honom dit och göra honom till medborgare”. För arbetets 
organisering hänvisade Arrhenius med utförliga referenser till Gérandos 
De la bienfaisance publique, och konstaterade att Le visiteur du pauvre motsvarade 
en instruktion för ordningsmannens uppgifter. En ”organiserad ordnings-
vård” utgjorde ”det helt och hållet nya” i den nya fattigvårdsstadgan, men 
han konstaterade att betydelsen av arbetet låg i ”sjelfva sättet” som det ut-
övades på snarare än i någon formell befogenhet. Det hade därför heller 
inte varit ”ändamålsenligt” att ge uppdraget till avlönade tjänstemän: in-
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flytandet kunde bara ”grunda sig på det förtroende, som ordningsmannen 
förmår att vinna hos den behöfvande”.⁶⁰
 Principen om en inspekterande organisation var attraktiv i samtiden 
och dess verkan kopplades samman med andra nya reformerande verk-
samheter. I artikeln ”Om fängelsesystemets gemenskap med uppfostrings- 
och korrektionsanstalterne” i Dagligt Allehanda  argumenterade man för 
cellfängelset genom att bemöta påståenden om att det förorsakade sinnes-
sjukdomar. Den anonyme författaren påminde om vikten av att samtidigt 
anlägga arbetsinrättningar samt uppfostringsanstalter för vanartiga barn, 
liksom att organisera uppsikt över de fattiga. ”Huru liberalt sinnad man 
än må vara äfven i afseende på de mindre bemedlade, måste man dock 
medgifva, att de i många afseenden äro i behof  af  ett visst förmyndar-
skap”. Genom att ge personer ”tillsyn hvar och en öfver ett mindre antal 
qvarter” och besöka de fattiga i deras hem skulle man kunna rapportera 

”oordningar”.⁶¹
 En utveckling i riktning mot uppsökande fattigvård kan även iakttas i 
den ena av Stockholms två föreningar för pauvres honteux, Sällskapet De 
fattigas vänner. Under -talets början förändrades verksamheten från 
att rikta sig till ståndspersoner till de lägre klasserna. Mellan  och 
 tiodubblades föreningens inkomster och sedan Karl XIV Johan ac-
cepterat att bli föreningens beskyddare värvades stora delar av Stockholms 
elitskikt som medlemmar.⁶²
 Det nya verksamhetsområdet gav upphov till en ny organisation. 
Föreningen tog kontakt med församlingarnas pastorer och fattigläkare, ett 
samarbete som formaliserades i vad man kallade fattigkommittén, som skul-
le samarbeta med andra välgörenhetsorganisationer. Kommittén skulle un-
dersöka dels den allmänna situationen i varje församling, dels situationen 
hos dem som kunde komma ifråga för understöd från föreningen. Man 
skulle ”besöka dem i deras bostäder, visa deltagande för deras lidande 
[…] uppmana barnen till skolgång och de äldre till arbetsamhet och flit”.⁶³ 
Under våren  tog man initiativ till en insamling för att kunna anlägga 
en kombinerad frivillig- och tvångsarbetsinrättning för hela staden.⁶⁴
 Utvecklingen kan kontrasteras mot de två äldsta pauvres-honteux-
föreningarna. I Göteborg behöll man sitt verksamhetsområde, men be-
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klagade sig över svagt intresse och stagnerande resurser. Man konstaterade 
att Stockholmsföreningen anammat ”principen att anlita Qvinnans väl-
görenhet”.⁶⁵ I den andra Stockholmsföreningen skedde heller inte någon 
förändring, och man tycks ha velat understryka skillnaden gentemot det 
nya verksamhetsområdet. På årssammankomsten  höll ordföranden 
ett tal där han slog fast uppgiften: att räcka en hand åt de ”dygdige, bil-
dade och arbetsamme, men från lyckligare villkor, […] blygsamma fattiga”.⁶⁶ 
I dessa föreningar förblev verksamheten ett försäkringsliknande välgören-
hetssystem för den egna gruppen.
 Ett mer långtgående patronat över de fattiga tycks inte ha realiserats i 
vare sig kommunalnämnderna eller i De fattigas vänner, men det fortsat-
te att ha förespråkare.⁶⁷ När pedagogen Per Adam Siljeström  dis-
kuterade situationen med pauperismen i Stockholm föreslog han en ny 
form av patronat. Han menade att det borde vara en uppgift för polisen 
att ”i det offentliga dölja pauperismen” eftersom själva anblicken var de-
moraliserande. Men för att minska pauperismen krävdes en ny organise-
ring av fattigvården. Eftersom pauperismen var en moralisk snarare än en 
materiell åkomma krävdes moralisk fostran, konstaterade Siljeström, och 
det var något man inte kunde åstadkomma med försörjning på fattighus. 
Den enda möjligheten att råda bot på pauperismen var en fostran som ut-
fördes av personer i de fattigas närhet: ”ett slags de bildades och de rikas 
moraliska patronat öfver de obildade och fattiga”. Siljeström menade att 
Stockholm, i jämförelse med andra europeiska städer, saknade fostrande 
instanser som upprätthöll ordningen.⁶⁸

Patronatets ivrigaste entreprenör
Under - talets diskussioner om uppsökande fattigvård och olika for-
mer av patronat över de lägre klasserna är det framförallt ett namn som 
återkommer, Carl af  Forsell. Forsell var i flera sammanhang involverad i 
att organisera uppsökande fattigvård i Stockholm under -talet och var 
närmast idealtypisk för hela det reformistiska området. Inte minst tillhör 
han de personer som återkom i en mängd olika verksamheter. Det före-
faller som om merparten av samtidens reformister, författare och organi-
satörer alla kände varandra och kunde rymmas i ett större rum. Forsells 
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verksamhet utmärktes inte av analytiska diskussioner utan av praktiska 
lösningar, men han kan definitivt räknas till den kategori som man i idé-
historisk forskning kallat ”idéernas entreprenörer”.⁶⁹ Hans återkomman-
de intresse och många andra aktiviteter på det reformerande området ger 
anledning till att se närmare på hans verksamheter. Hur passade en upp-
sökande fattigvård in i en större vision om samhällets förnuftiga organi-
sering och utveckling?
 Forsell hade under decennierna efter statsvälvningen  en mycket 
framgångsrik ämbetsmannakarriär: från små omständigheter blev han of-
ficer, lärare till kronprinsen, adlad, delaktig i projekteringen av Göta kanal 
och slutligen generaldirektör för lantmäteriet. Han hyste stor optimism 
inför civilisationens utveckling som den tedde sig i Storbritannien, och 
var involverad i att introducera en rad innovationer i Sverige. Förutom att 
vara en av ångbåtstrafikens pionjärer tillhörde Forsell introduktörerna av 
en rad reformerande institutioner: sparbanken, den statistiska översikten, 
nykterhetssällskapet, folkläsningen och småbarnsskolan.⁷⁰ Enligt honom 
kunde betydelsen av tidens tekniska och pedagogiska innovationer direkt 
jämföras. När järnvägen, ångbåten, telegrafen, elektromagnetismen och 
fotografiet  fick karaktärisera de snabba tekniska framstegen slog han 
fast: ”Bland alla dessa forskningar och uppfinningar intaga olika uppfost-
ringsmethoder ett ganska utmärkt rum.”⁷¹
 Organiseringen av uppsökande fattigvård kan passas in i det övergri-
pande samhällsideal som Forsell gav uttryck för redan i andra upplagan 
av Statistik öfver Sverige (). Han hoppades att den statistiska översik-
ten kunde bidra till att ett antal ”af  de upplystaste och välvilligaste med-
borgare” förenades i varje socken för att befatta sig med de gemensam-
ma angelägenheterna. Forsell hoppades att arrangemanget på sikt skulle 
bli ”en uppfostringsanstalt för hvarje talangfullt medborgerligt sinne”.⁷² 
Förebilder för medborgerliga inrättningar och fattigvård fann Forsell 
framförallt i England. När han  gjorde en längre resa dit, var det en 
slags undersökning av framtiden från vilken han entusiastiskt rapportera-
de om nybyggda fängelser, gasbelysning och järnvägar. Där Statistiken skulle 
ge översikt över Sveriges resurser och problem, var reseskildringen en be-
skrivning av hur ett förebildligt samhälle organiserades genom municipal-
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inrättningar; ”Det synes nästan som om det praktiska vett Engelsmännen 
ådagalägga i alla mekaniska inrättningar skulle följa dem äfven i statsären-
der”.⁷³
 Eftersom den nya engelska fattigvårdslagen introducerades i samband 
med Forsells vistelse, fick han anledning att närmare diskutera fattigvår-
dens principer. Han menade att den nya lagen var nödvändig, eftersom det 
gamla systemet hade fördärvat de lägre klassernas moral. De arbetande 
klassernas inställning till fattigvården hade kommit att präglas av krav och 
föreställningar om rättigheter, något han menade att den nya lagen erbjöd 
ett verksamt korrektiv mot. Det var framförallt det indragna understö-
det till oäkta barn och deras mödrar som hade störst verkan. Därtill hade 
villkoren i arbetshusen skärpts för att avskräcka arbetsföra fattiga från att 
söka fattigvård. Forsell avvisade den omfattande kritiken mot den nya la-
gen och menade att systemet skulle verka fostrande. Det var i Stockholm 
likaväl som i London möjligt att utnyttja flera välgörenhetsinrättningar, 
vilket var en grogrund för sedefördärv. Besök i de fattigas hem behövdes 
för att skaffa bättre information till fattigvårdsarbetet.⁷⁴
 Forsells initiativ till att inrätta de första kommunalnämnderna i 
Stockholm följdes av skriften Om kommunalnämnder () som han till-
ägnade ordningsmännen. Forsell framhöll nödvändigheten av en syste-
matisk fattigvård, eftersom fattigdomen trots civilisationens alla framsteg 
tilltog ”så oväntadt och öfverraskande att man näppeligen tro sina egna 
ögon”. En mängd kriminalstatistiska uppgifter åskådliggjorde den akuta 
situationen. Problemet var att kraven och behoven ökade i samma omfatt-
ning som allmosor delades ut, varför en oförståndig fattigvård – tillsam-
mans med ”de lägres slöhet, lättja, tanklöshet och oförmåga att sköta sig 
sjelfva” – innebar ett hot mot samhällsordningen. För att råda bot på den 
växande bristen på självkontroll var det nödvändigt med ”någon repressiv 
åtgärd” mot de lägre klassernas ”sjelfsvåld och tanklöshet”. De ansvars-
tagande medborgarna måste sluta upp bakom kommunalnämndens ord-
ningsvård, ”likaväl som de uppoffra tid och möda i kyrkoråd, fattigvårds-, 
sparbanks- och lazarettsdirektioner, hushållningssällskaper, privatbanker, 
sundhetsnämnder”. På samma sätt som man gjorde i De fattigas vänner 
samma år ställde Forsell sin förhoppning till att en ny grupp skulle del-
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ta, de borgerliga kvinnorna. Han framhöll att de var ”en ganska mäktig 
bundsförvandt att påräkna” vars arbete man i kommunalnämnderna inte 
borde ”försumma att tillägna” sig.⁷⁵
 Modellen för en uppsökande fattigvård utvecklades  när Forsell i 
fjärde upplagan av Statistik öfver Sverige gjorde en ”öfversigt af  pauperismen 
och de arbetande klassernas förmåga att berga sig”. Han citerade Gérando 
om nödvändigheten av att ”de bättre klasserna bilda ett vidsträckt sys-
tem af  beskydd och omvårdnad” och inskärpte vikten av att med alla 
medel motverka ”den population, som, oaktadt sin slöhet, lättja och usel-
het, icke desto mindre har en stor både benägenhet och lätthet att föröka 
sig, men föga lust till arbete och sparsamhet”.⁷⁶ Genom ordningsmän 
skulle man kunna samla in uppgifter, ställa de fattiga under uppsyn samt 
kunna föra dem till arbetsinrättningar. På samma sätt som Arrhenius un-
derströk han betydelsen av hur arbetet bedrevs.

Det förstås af  sig sjelf  att ordningsmannen icke blott bör vara underrät-
tad om, utan personligen känna hvar och en, som är boende inom dess qvarter, jemte 
hvarje husägares eller hyresgästs ställning på utkomstens vägnar, huru vår-
den om barnens uppfostran ombesörjes, jemte mycket mera som kan räk-
nas till sedlighetens vård. På annat sätt handhafd, skall denna nya institu-
tion förfela sitt åsyftade ändamål.⁷⁷

Det medborgerliga patronatet krävde omsorgsfullt arbete; ”Första villko-
ret för att kunna verka, är att vinna förtroende. Ett förtroende, som af-
lägsnar äfven den ringaste misstanke om en uppsyningsman, hvilken obe-
hörigen söker intränga på det husliga området, för att blotta dess svaghe-
ter och brister.”⁷⁸ Ordningsmannens uppgifter förutsatte en personlig re-
lation till den fattige.

Patronatets förändrade former
Det patronat som den uppsökande fattigvården skulle organisera gick till-
baka på husbondens ansvar för att vårda och korrigera sina underlydan-
de. I den uppsökande fattigvården var patronatets ansvar inte lika omfat-
tande. Den uppsökande ordningsmannen eller fattigvårdsassistenten hade 
inga skyldigheter att försörja de fattiga, utan tillhandahöll de resurser som 
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denne bedömde var lämpliga i relation till den fattiges leverne. För att 
ändå kunna utöva inflytande över den fattige, menade man att de blyg-
samma materiella bidragen måste kompletteras med att man visade delta-
gande för dennes situation, skapade en personlig relation och sökte vinna 
den fattiges förtroende. Det var praktiskt svårt att åstadkomma det efter-
strävade inflytandet, men det nya patronatet hade också andra ambitioner 
än det äldre, inte minst sökte man upprätta de fattigas egna familjerelatio-
ner. De möjliga konflikterna mellan olika former av patronat aktualisera-
des när Forsell vid -talets mitt försökte lansera en ny princip för att 
organisera relationer mellan högre och lägre klasser.
 Forsell menade att kommunalnämnderna inte utvecklades enligt hans 
förhoppningar. Därför lade han ansenlig möda på att förespråka ett patro-
nat som han kallade skyddssyskonförbund. Diskussionerna som förslaget 
gav upphov till ger en bra belysning av hur patronatets princip betrakta-
des. Förslagets principer presenterades i Ett […] sätt att minska den öfverhand-
tagande fattigdomen, samt att på samma gång uplifva en ädel, mild och välgörande sam-
fundsanda (), och utgångspunkten var som vanligt fattigdomens hot: 

”den proletära befolkningen […] vexer oss snart öfver hufvudet”. Detta 
trots att det i relativa tal fanns mer fattigvårdsresurser i Stockholm än i 
någon av världens städer. Skyddssyskonförbundet skulle ersätta dessa med 
ett personligt patronat på frivillig grund, och Forsell återknöt till Wallins 
förslag om en förening för medborgerlig dygd. Varje barn som föddes 
i bärgat hushåll skulle föräldrarna ge ett nyfött fattigt barn till skydds-
syskon, ett arrangemang som skulle bidra till att ”åter sammanknyta de 
bristande samhällsbanden”. Under uppväxten fick det fattiga barnet upp-
muntran, råd och praktisk hjälp och därigenom skulle ett ”ömsesidigt för-
troende” bildas mellan samhällets klasser.⁷⁹
 Denna form av patronat gick tillbaka på hushållsrelationernas patriar-
kaliska innebörd. En anhängare påpekade att det inte rörde sig om någon 
mobilitet mellan samhällsgrupper, utan att beskyddaren vid tillfälle kun-
de hjälpa sin skyddsling och då också få ”en trogen arbetare – ja ett stöd 
för den förmögnes hus”.⁸⁰
 Forsell försökte samla ett brett stöd innan uppropet Om upprättande af 
skyddssyskon förbund () publicerades. Det gällde att få offentliga perso-
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ner att underteckna uppropet och deras sammansättning ägnades också 
åtskillig möda. För att nå samhällets elit sökte Forsell stöd från högadliga 
och för att väcka kvinnors intresse bedömde han exempelvis att Wendela 
Hebbes underskrift var ”mera värd än ett par tjog andra”.⁸¹ Vid publice-
ringen inleddes underskrifterna av en handfull adliga kvinnor, sedan följ-
de högre ämbetsmän samt de tre mest populära författarna i samtiden: 
Fredrika Bremer, Carl Anton Wetterbergh och Sophie von Knorring.⁸² 
Forsells förhoppning var att förslaget skulle formaliseras i en centralför-
ening vid årets slut.⁸³
 Trots att Wendela Hebbe skrev en större entusiastisk artikel i Aftonbladet
 – där hon konstaterade att alla reformer med exempelvis nya fängelser 
skulle vara verkningslösa, så länge de skedde bland ”subjekter, fostrade i 
lättjans och lastens skola från vaggan till manbarhetsåldern” – väckte för-
slaget inte de reaktioner Forsell hoppats på.⁸⁴ Han beklagade sig över att 
många inte tycktes förstå effektiviteten i denna långsiktigt fostrande väl-
görenhet.⁸⁵ Att det fanns mer principiella invändningar visades av en mot-
skrift som publicerades anonymt av Eva Lewenhaupt, Tankar och anmärk-
ningar vid skyddssyskon idéen (). Lewenhaupt menade att systemet ris-
kerade att ”förstöra den så dyrbara känslan af  beroende, genom hvilken 
lydnaden bibehålles”. Det fanns även en risk att skyddslingen gavs falska 
förhoppningar, och att denne hamnade i en problematisk mellanposi-
tion. Den senare invändningen var analog med farhågorna för den så kal-
lade halvbildningen: lägre klasser saknade möjlighet att tillgodogöra sig 
en fullständig bildning och mellanpositionen mellan obildad och bildad, 
den så kallade halvbildningen, gjorde att de blev mer missbelåtna och lätt-
tare kunde förvillas av falska begrepp. Enligt Lewenhaupt riskerade också 
skyddssyskonprincipen snarare ”bidraga till ett återgående, än ett fram-
skridande på civilisationens bana”.⁸⁶
 I Lewenhaupts oro över tidens ”mångfaldiga experimenterade i välgö-
renhetsväg” ingick en kritik mot att stödja en individ i den fattiga famil-
jen istället för själva familjen.⁸⁷ Forsells förslag var formulerat inom ramen 
för ett begreppssystem med utgångspunkt i en traditionell hushållsprin-
cip. Lewenhaupts invändningar pekade istället på faran med att upplösa 
de fattigas familjeband. Hennes i många avseenden hierarkiska samhälls-
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syn hindrade henne inte från att argumentera för att familjeinstitutio-
nen, vad som brukar ses som ett framväxande liberalt ideal, var central 
för civilisationens framåtskridande. Vid den tid då Forsell presenterade 
sitt förslag om skyddssyskonförbund hade föreningar bildats som ägnade 
sig åt uppsökande fattigvård. Lewenhaupt, som refererade uppskattande 
till Gérando, var knuten till Uppsala fruntimmersförening, en av de första 
svenska föreningarna för uppsökande fattigvård, och utifrån hennes hori-
sont var Forsells förslag inte tidsenligt. Det fanns andra former av patro-
nat som var att föredra.⁸⁸

Den uppsökande fattigvårdens didaktik och organisation
Den uppsökande fattigvårdens principer introducerades i flera samman-
hang i Sverige under -talets andra hälft. Dess metodiska organisation 
går att finna i åtskilliga nya välgörenhetsföreningar. Det är svårt att avgö-
ra om det var förhoppningarna på de bärande idéerna som drev fram nya 
föreningar, eller om nya verksamheter sökte upp organisatoriska principer 
för arbetet. Föreningarnas uppkomst, organisationsform och verksamhet 
ger dock goda möjligheter att belysa den uppsökande fattigvårdens hu-
vuddrag och de sätt varpå de diskuterades. Några av de mest uppmärk-
sammade initiativen och verksamheterna undersöks i det följande. I någ-
ra fall diskuterades den uppsökande fattigvårdens metoder mera utförligt 
som system, vilket gör det möjligt att analysera olika överväganden kring 
principernas utformning och samverkan.

Metodiska grundprinciper
Om någon skrift om den uppsökande fattigvården var särskilt betydelse-
full i Europa kring -talets mitt så var det Joseph-Marie de Gérandos 
Le visiteur du pauvre. I Sverige var hans handledning välkänd i original, och 
man fortsatte också sedan den översatts till svenska att läsa någon av de 
många franska upplagorna. När Fattigvårdsassistenten eller rätta sättet att lem-
na understöd åt den fattige () utgavs rönte skriften vidare uppmärksam-
het. Översättaren, pedagogen Simon Filén, konstaterade i en inledning att 
principerna, som i Frankrike förverkligats av frivilliga sammanslutningar, 
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givit fattigvården där ”långt större ändamålsenlighet och fullkomlighet” 
än den svenska.⁸⁹ Några motsvarigheter till dessa fattigvårdsassistenter 
fanns inte i Sverige – själva avsaknaden av en term för denna uppgift var i 
sig ett tydligt tecken, menade Filén – och översättningen förklarades vara 
ett bidrag till ”att äfven framkalla dem i verkligheten”.⁹⁰
 Filéns entusiasm inför den uppsökande organisationen och dess meto-
der delades av många andra. När Gérandos bok recenserades i Aftonbladet 
fick den mycket positiva omdömen och man konstaterade inlednings-
vis att ”sjelfva fattigdomen” på senare tid hade fått ”en egen litteratur”. 
Uppenbarligen syftade man på den stora floran av diskussioner kring 
pauperismens orsaker och omfattning, liksom kring olika reformeran-
de motmedel. Anmälaren konstaterade att intresset för området inte bara 
hade sitt ursprung i det kristna påbudet om att visa kärlek till sin nästa. 
Pauperismen hade ”vunnit en så stor uppmärksamhet” på grund av ”det 
rent politiska behofvet att motverka en af  de för hela samhället mest ho-
tande faror”. I den rad av praktiska teorier som sett dagens ljus beskrev 
recensenten Fattigvårdsassistenten som ”ett populärt bidrag till denna nya ve-
tenskap”.⁹¹
 Gérandos handbok diskuterade framförallt hur fattigvårdsassistenten 
genom regelbundna besök skulle upprätta en direkt relation till den fat-
tige. Besöken var helt centrala, eftersom en framgångsrik fattigvård kräv-
de ingående kunskaper om den som skulle reformeras. Genom omsorgs-
fulla observationer av beteende och levnadsomständigheter var det möj-
ligt att åstadkomma en korrekt klassificering av den fattige. Sedan gällde 
det att använda sig av denna kunskap för att utforma fostrande åtgärder. 
Åtskilligt av instruktionen ägnades hur olika åtgärder kunde tjäna som 
medel för reformering. Gérando betonade vikten av ett långvarigt och 
systematiskt arbete: studiet av människan var ett område han ägnade stor 
uppmärksamhet. Han skrev en utförlig metodhandledning för Société des 
Observateurs de l’Homme – en sammanslutning som ägnade sig åt mora-
liska och politiska vetenskaper – Considerations on the various methods to follow 
in the observation of savage peoples () för att franska expeditioner med na-
turvetenskaperna som modell skulle samla kunskap om utomeuropeiska 
kulturer.⁹²
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 Likheterna mellan handledningarna i att studera vilda folk och fattiga 
var ingen tillfällighet. Gérando utgick från en civilisationsmodell vars uni-
versalistiska klassificeringsprinciper kunde appliceras på det egna samhäl-
let.⁹³ Fattigvården riktades, liksom koloniala projekt på andra kontinen-
ter, mot grupper som befann sig på en lägre utvecklingsnivå i civilisations-
hierarkin. Handledningen för koloniala resenärer skulle tillhandahålla ”a 
complete framework comprising any point of  view from which these so-
cieties can be envisaged by the philosopher”. Dess mest generella målsätt-
ning var att skapa ”an exact scale of  the various degrees of  civilization”.⁹⁴ 
Idealet för den kunskap som en välorganiserad fattigvård – ett inåtriktat 
kolonialiseringsarbete – byggdes upp kring var mindre metodiskt rigoröst. 
Men de grundläggande principerna återkom också här. Regelbundna me-
todiska observationer var nödvändiga för att åstadkomma en framgångs-
rik reformering av den fattige.⁹⁵
 Målsättningen för fattigvårdsassistenten var att utöva ett förmyndar-
skap över den fattige. Detta patronat tog familjen som modell. Samhället 
hade i ”moraliskt hänseende” bildats ”efter familjens mönster”, konsta-
terade Gérando. Liksom i familjen var den svage i staten fästad vid den 
starke, med den enda skillnaden att ”fadersvården här är fri och otvung-
en”. Gérando menade att fattigdomen stod i samma förhållande till rike-
domen som barndomen till ”den mognade åldren”. För att kunna upp-
rätta ett förmyndarskap krävdes att den fattige kände förtroende och inte 
var rädd för fattigvårdsassistenten. Det var inte minst viktigt för att kun-
na göra en korrekt klassificering, ”grundvalen för hela den byggnad, som 
en upplyst fattigvård är kallad att uppföra”. Gérando uppehöll sig mycket 
kring hur den fattige skulle studeras. Exempelvis framhöll han värdet av 
att tolka ansiktsuttryckets förändringar i relation till de frågor man ställde. 
Eftersom de lägre samhällsklassernas passioner var starkare och de hade 
haft färre tillfällen att ge sitt yttre ”ett beräknadt utseende” fanns här en 
god grund för klassifikationsarbetet. De uppgifter man fick skulle prövas 
mot information från exempelvis grannar, hyresvärdar och tidigare arbets-
givare. Med en omsorgsfull undersökning som utgångspunkt kunde åtgär-
dernas art och omfattning bestämmas.⁹⁶
 Gérando påpekade att fattigvårdsassistenterna kunde samla in upp-
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gifter mycket mera effektivt än den offentliga fattigvårdens ämbetsmän, 
eftersom den fattige fruktade myndighetspersoner liksom ”att blifva un-
derstödd efter klassifikation”. Patronatets personliga relation dolde inte 
bara det pågående klassifikationsarbetet, det motverkade också förställ-
ning hos den fattige: man låter ”den, som man förmodar endast hänförd 
af  egen, frivillig rörelse […] se sig sådan man är”. Förtroendet var likale-
des nödvändigt för att man med mindre belöningar och straff skulle kun-
na förändra beteendet. Eftersom den fattige inte ägde riktiga begrepp, var 
det nödvändigt att kunna använda sig av fostrande medel: ”Många fattiga 
äro i okunnighet, obetänksamhet och lättsinnighet såsom barn, och hafva 
såsom barn behof  af  omväxlande aga och belöningar”.⁹⁷
 För att skapa förtroende och en personlig relation, liksom för att kun-
na anpassa insatserna på ett effektivt sätt, krävdes ett kontinuerligt ar-
bete som liknade de instruktioner Gérando gav koloniala resenärer. ”Vi 
böra försätta oss i den olyckliges ställning, tala hans tungomål, intränga 
uti hans lefnadsvanor, visa oss allvarsamt sysselsatta med allt hvad som 
rör honom, isynnerhet med hans hjertas angelägenheter.” Denna närhet 
var, skyndade sig Gérando att tillägga, ett medel som måste användas med 
viss försiktighet. Det var viktigt att ”bibehålla en viss öfverlägsenhet” för 
att relationen inte skulle ”urarta till allt för stor förtrolighet”, och för att 

”en del af  det välde, som vi till hans egen fördel böra utöfva öfver honom” 
därigenom riskerade gå förlorad. Det fick inte råda någon tvekan om för-
myndarens auktoritet:

[Den fattige] skall tryggare stödja sig vid oss, då han erkänner vår öfverläg-
senhet, än om han såge sig jemngod med oss. De fattige äro i många hän-
seenden såsom barn; de hafva barnets obetänksamhet och okunnighet; de 
låta lätt leda sig; de behöfva mer än en välgörare, de behöfva en vägledare, en 
lärare, som aldrig i deras ögon förlorar denna egenskap.⁹⁸

De många förhållningsreglerna i handledningen behövde dock avpassas i 
relation till den fattiges bildning. I den händelse man understödde per-
soner som kom från bättre omständigheter var det möjligt att ge kontan-
ter; förmyndarskapets utformning berodde av den fattiges civilisatoriska 
nivå.
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 Handledningar och instruktioner i svensk tappning upprepade de bä-
rande principerna i Gérandos handbok: att skapa förtroende och att göra 
noggranna undersökningar för att avpassa ett fostrande understöd. Ibland 
förekom mer specifika uppmaningar: ”Samtal rörande samhällsordningen 
böra aldrig förekomma i vidsträcktare mån, än, att de besökte uppmanas 
till vördnad och kärlek för öfverheten och lagarne”.⁹⁹ Nödvändigheten av 
sådana anvisningar visar att strävan att upprätta en relation till den fattige 
kunde leda till svårhanterliga diskussioner. Att skapa personliga relationer 
mellan olika klasser i samhället var inte en riskfri verksamhet. En fostran-
de fattigvård krävde att incitament upprättades för prestationer och mot-
prestationer, något som i praktisk omsättning blev föremål för förhand-
lingar snarare än regeltillämpning. Ordningsmannen eller fattigvårdsassis-
tenten försattes i en situation, där villkoren för verksamheten måste för-
svaras och upprätthållas.
 I en skrift som översattes på Forsells initiativ diskuterade fängelsedirek-
tören i Amsterdam Willem Hendrik Suringar – en auktoritet i förordandet 
av cellfängelset – aspekter av den uppsökande fattigvårdens principer.¹⁰⁰ 
Suringar konstaterade att den nya frivilliga formen av fattigvård löste pro-
blemen med de obetänksamma allmosorna. I detta system var det ekono-
miska bidraget endast ett nödvändigt medel för att nå de uppställda må-
len: ”Om beskyddarinnan komme endast med lärdomar, förmaningar och 
skrifter” så skulle den fattige till slut ”heldre önska att hon uteblefve”.¹⁰¹ 
Bidraget fick inte heller vara för stort, påpekade han, eftersom reaktioner-
na på otillräckligt understöd var en värdefull möjlighet till korrekt klassi-
fikation av den fattige. Suringar uppehöll sig också vid att diskutera den 
lämpliga besökarens egenskaper. Här kan en viktig förskjutning över tid 
iakttagas, som senare ska diskuteras mer utförligt. I Chalmers diskussioner 
under -talet var besökaren utan undantag man, medan Gérando i sin 
handbok från samma tid inte gav denne något entydigt kön. I Suringars 
skrift, liksom bland många förespråkare av uppsökande fattigvård under 
-talet, var besökaren i de fattigas hem utan undantag kvinna.¹⁰²
 En oundgänglig egenskap hos den besökande var enkelhet i uppträ-
dande och yttre attribut, menade Suringar, eftersom den behövande an-
nars kunde bli fientligt inställd. Liksom Gérando betonade han nödvän-
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digheten av inlevelse: besökaren måste bland annat tillägna sig den fatti-
ges ”språk och sätt att uttrycka sig”.¹⁰³ Här framhölls språket inte i första 
hand som ett medel för att förstå den fattige, utan för att påverka den-
ne; om besökaren använde ett främmande språk blev hennes inflytande 
obetydligt. Sättet varpå hon uttryckte sig var överhuvudtaget betydelse-
fullt. Suringar påpekade att den fattige – här synonym för den obildade – 
fascinerades av metaforer och att sådana var ett medel för fostran. Även 
Gérando gjorde liknande didaktiska överväganden kring framställnings-
former och inskärpte särskilt exempelberättelsens makt över sinnena.

Man väcker derigenom till en början deras uppmärksamhet, hvilket ofta 
icke är det lättaste steget; de intressera sig för berättelsen; de börja förstå 
oss; de fatta möjligheten att följa de råd, vi gifva dem; ett slags hederskäns-
la, en lust till täflan vaknar hos dem; på den mindre upplyste utöfvar härm-
ningsbegäret oftast ett stort inflytande.¹⁰⁴

Det metaforiska talet om samhället i den uppsökande fattigvården fun-
gerade därmed som ett direkt påverkansmedel på de fattiga. Suringar be-
tonade det pedagogiska värdet av relationen mellan den behövande och 
besökaren som en exempelberättelse i sig. Kontakten dem emellan syn-
liggjorde samhällsskillnadernas moraliska innebörd genom att framställa 
frågan: ”Hvarföre är du min välgörare, och jag icke din?”¹⁰⁵
 Såväl Gérando som Suringar betonade vikten av att föra kontinuerliga 
anteckningar om enskilda fall till stöd för minnet. Eftersom olika åtgärder 
skulle avpassas efter analysen av den fattiges beteende, reaktioner, vanor 
och livshistoria, var detaljerna avgörande för att kunna åstadkomma resul-
tat. Suringar påpekade hur besökarnas kontinuerligt förda anteckningar 

”öfver sällsynta karakterer, vigtiga tilldragelser och ovanliga händelser” gav 
möjligheter att åstadkomma en systematisk kunskap. Ett sådant vetande, 
menade han, var mycket användbart och skulle ”leda till ganska magtpå-
liggande resultater”. Genom att på detta sätt ”erhålla en handbok öfver 
de fattigas seder och lefnadssätt” gavs större möjligheter att reformera de-
samma.¹⁰⁶ Dessa antaganden utgick från de gängse civilisations- eller bild-
ningsmodellerna: fattigdomen representerade ett utvecklingsstadium vil-
ket gjorde att beteenden och levnadssätt kunde beskrivas generellt. Den 
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fattige hade mindre självkontroll – var mera kropp och drift – och uppvi-
sade en lägre form av rationalitet än de som befann sig högre upp i bild-
ningshierarkin. Förhoppningarna var att noggranna studier på sikt kun-
de skapa allt effektivare metoder för moralisk reformering. Som en artikel 
om de nya välgörenhetsformerna i Aftonbladet konstaterade: verksamheter-
na syftade till att ”verka för de arbetande klassernas kulturutveckling”.¹⁰⁷
 Den uppsökande fattigvården underbyggdes av metoder som utgjorde 
en sinnrik kombination av inlevelse, förtroende och fostran. Det handla-
de inte om något enkelt disciplinärt system, eftersom målgrupperna inte 
ville utsätta sig för granskning och klassificering. Till skillnad från de om-
fattande strukturer som byggde upp cellfängelsets reformerande kapacitet 
stod bara en osäker personlig relation till buds för den uppsökande fattig-
vården. Incitamentet var den fattiges behov av understöd, men därutöver 
krävdes skicklighet för att åstadkomma de eftersträvade målen. Besökaren 
riskerade att i kontakten med de fattiga tvingas försvara samhällsordning-
en, och arbetets kombination av nära relationer samt granskning var en 
källa till spänningar. I idealfallet tjänade relationen som förklaring till var-
för de fattiga befann sig i sin situation, de behövde bara jämföra sig med 
de besökande. Föräldrarollen som denne skulle fylla i förmyndarskapet 
var en norm för hela samhällsordningen.

Etableringen av normalverksamhet
Etableringen av den uppsökande fattigvården under -talet innebar att 
det i slutet av decenniet hade uppstått en hel grupp av frivilliga föreningar 
i Sverige som nästan uteslutande bestod av kvinnor, de så kallade fruntim-
mersföreningarna.¹⁰⁸ Det var genom dessa föreningar som en uppsökande 
fattigvård infördes på bred front i Sverige, och det var där den sedan lev-
de vidare. Hur hänger då dessa två skeenden samman? Hur blev den ak-
tiva uppgiften i den uppsökande fattigvården reserverad för kvinnor, som 
i samhället i övrigt per definition inte ägnade sig åt offentliga verksamhe-
ter? Det går inte att ge några bestämda svar på frågorna, men materialet 
ger intressanta ledtrådar som tyder på att den uppsökande fattigvårdens 
principer först en bit in på -talet kopplades samman med kvinnors 
tillskrivna egenskaper.
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 När principerna för den uppsökande fattigvården diskuterades under 
-talet var det aldrig fråga om att uppgifterna skulle reserveras för kvin-
nor. De distriktsvisa besökarna omtalades som män eller ordningsmän. I 
Gérandos handbok hölls uppgiften öppen för personer av båda könen, 
men han använde maskulinum när han talade om fattigvårdsassistenterna. 
Från ett obestämt kön på besökaren i de svenska diskussionerna omkring 
, blev uppgiften på mindre än ett decennium entydigt bestämd till att 
upprätthållas av kvinnor. När Fredrika Bremer i december  lät publice-
ra ett upprop till Sveriges kvinnor förespråkade hon inte uppsökande fat-
tigvård utan anläggandet av större institutioner, så kallade räddningsan-
stalter för vanvårdade eller föräldralösa barn. Principerna för uppsökande 
verksamhet var frånvarande i Bremers upprop, men hon framhöll heller inte, 
som hon senare kom att göra, att kvinnor hade egenskaper för att upprätta 
relationer som gjorde dem lämpliga för välgörenhetsverksamhet.¹⁰⁹
 Förskjutningen kan iakttagas i samband med att verksamhetsområdet 
i De fattigas vänner i Stockholm omkring  utvidgades till att omfatta 
distriktsvis uppsökande fattigvård. Vid samma tid uppmanades kvinnor 
att gå med i föreningen och under det följande året skrev mer än etthundra-
sextio kvinnor in sig i sällskapet. Flera förklaringar till att man vände sig 
till kvinnor är tänkbara. Exempelvis kunde de män ur borgerskapet som 
utgjort föreningens medlemmar inte förväntas avsätta den tid som behöv-
des för uppsökande verksamhet. Borgerlighetens kvinnor ansågs förmod-
ligen ha större möjlighet till detta, samtidigt som den uppsökande fattig-
vårdens fostrande uppgifter motsvarade kvinnans roll i hemmet. Initialt 
var det inte vikten av kvinnornas aktiva arbete som betonades, utan beho-
vet av ekonomiska bidrag till verksamheten.¹¹⁰ Kvinnornas lämplighet för 
den praktiska verksamheten lyftes dock snart fram. Särskilt framhöll man 
deras vårdande och inkännande kapaciteter, man betonade deras förmåga 
till inlevelse i de fattiga mödrarnas situation.

Den fattiga modern skall nu inte sakna det deltagande, som säkrast och 
bäst förstår hennes sorger och brister, samt vet att meddela de råd och 
uppmuntringar, den hjelp och det stöd, som erfordras för vården av hen-
nes moderliga kall.¹¹¹
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Den besökande kvinnan kunde fostra den fattiga kvinnan till moderlig-
het. Omfattningen av den uppsökande verksamheten i föreningen och av 
de kvinnliga medlemmarnas del i denna saknas uppgifter om, men deras 
centrala roll var kort därefter normen för uppsökande fattigvård.
 En av de första fruntimmersföreningarna bildades i Uppsala  efter 
en uppmärksammad skandal i skötseln av det kommunala fattighuset. 
Föreningen grundades med medel från en insamling till en räddnings-
anstalt som gjordes efter Bremers upprop två år tidigare. Institutionsbyg-
gen tillhörde inte längre de vanligaste förslagen på hur pauperismproble-
matiken skulle lösas, däremot var en uppsökande fattigvård högst aktuell, 
inte minst eftersom en sådan krävde långt mindre ekonomiska resurser. 
Att verka i offentligheten var dock någonting kontroversiellt för kvinnor-
na i uppsalaföreningen. Tveksamheten förklarade man med det opassande 
i att kvinnor verkade i offentliga sammanhang av detta slag.¹¹²
 Den borgerliga kvinnans könskodning var inte fixerad, konstruktionen 
av denna position och dess karaktäristika ägde i själva verket rum genom 
verksamheter av detta slag. I samband med kvinnans deltagande åberopa-
des kvinnors uppfostrande förmåga, som man menade kunde utsträckas 
till samhället. I ett tal till De fattigas vänner  kommenterades utvidg-
ningen av föreningens verksamhet till uppsökande fattigvård i relation till 
kvinnans specifika kapaciteter.

Var det förr en möjlighet att hoppas på framgång på denna bana, så är det 
nu en verklighet, sedan icke blott fäder utan äfven mödrar förklarat sig vil-
liga att deltaga i föräldrakallets utöfning inom detta sällskaps barnarika 
verkningskrets. Det täcka könet har i alla tider haft en betydelsefull roll i 
familj- och samhällslifvets utvecklingshistoria; och den husmoderliga qvin-
nans biträde vid omsorgen om barnavården bland de fattige har derföre 
aldrig kunnat vara opåräknadt.¹¹³

Uttalandet visar att förändringen nyss ägt rum. Kvinnans deltagande hade 
varit förväntat om än inte realiserat, dessutom framgår att kvinnor kunde 
utöva förmyndarskap över den behövande, åtminstone så länge det ägnades 
fattiga kvinnor och deras uppgifter i hemmet. Dessutom fanns här en allt 
vanligare sammanlänkning av två modeller, hushållet och familjen. Patronatet 
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eller förmyndarskapet över den fattige var starkt förknippat med de patri-
arkaliska relationerna i ett äldre hushållsideal. Den fattiga kvinnan relate-
rades vid -talets mitt dock allt starkare till en framväxande familjeideo-
logi.¹¹⁴ Familjen, snarare än hushållet, beskrevs som en naturlig och auto-
nom storhet vars funktioner behövde understöd. Hushållet förblev viktigt 
för att beskriva relationerna mellan högre och lägre grupper i samhället. De 
fattiga kvinnorna förmådde inte upprätthålla moderskapet och den auto-
noma familjen, men kunde få hjälp till detta genom besökarinnornas för-
myndarskap. Inte minst inriktade man sig på barnauppfostran i de arbetan-
de klasserna, som bedömdes vara en central orsak till pauperismen.¹¹⁵
 I fruntimmersföreningarna var en bättre uppfostran av de fattigas 
barn ett huvudsyfte och nybildningen av föreningar gick fort:  upp-
gavs det att sådana förutom i Stockholm och Uppsala hade organiserats 
i Göteborg, Karlskrona, Malmö, Halmstad, Kristianstad, Karlstad, Gävle, 
Falun, Nora och Söderköping.¹¹⁶ Den snabba utvecklingen fortsatte un-
der det följande decenniet. När föreningen i Karlstad bildades  talade 
bergsmannen Frans von Schéele om den bristande barnauppfostran bland 
de arbetande klasserna. Medlen för att förändra denna situation var för-
visso små, men just därför krävdes att kvinnorna tog del i arbetet för sam-
hällets fortbestånd. Schéele konstaterade att det inte var tillräckligt att 
männen ”räcka en kraftig hand åt företaget”, även kvinnorna måste ”med 
hela sin själs värma, egna sin förmåga åt denna högst vigtiga angelägen-
het”. Det var så mycket viktigare, påpekade han, eftersom ”det är qvinnan 
som inom den arbetande klassen nästan uteslutande bestrider barnavår-
den” och därför torde också ”lättast den bildade qvinnan kunna verka till 
förbättring af  hvad som här är besväradt af  så djupa brister”.¹¹⁷ Den inle-
velse som en uppsökande fattigvård krävde var något kvinnor hade kapaci-
tet för, medan männen i den allmänna fattigvården kunde ansvara för ord-
ningen inom distriktet. Den uppsökande fattigvårdens könsarbetsdelning 
beskrevs  av Forsell: kvinnorna skulle vara ”ett vigtigt stöd för hvarje 
församlings manliga ordningsnämnd […] ty qvinnorna äro på hjertats 
vägar icke så obetydligt bättre än männerna”.¹¹⁸
 I Skyddsföreningens lokala fruntimmersföreningar i Stockholm fort-
satte verksamheten, och nya lokala föreningar bildades också efter möns-
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ter av de första: församlingen indelades i ett antal distrikt till vilka en 
ordningsman och två kvinnor för den uppsökande verksamheten avdela-
des. Distriktsindelningen trycktes i särskilda anteckningsböcker där ock-
så andra uppgifter infogades, såsom det förmodade antalet boende i var-
je kvarter, som kunde vara till hjälp för insamlandet av specifika uppgif-
ter om de fattiga under besöken. Man lät av allt att döma även framställa 
kartor över den del av staden som respektive förening skulle hålla uppsyn 
över, med markeringar av distriktens utsträckning.¹¹⁹ Samlandet av upp-
gifter och den kontinuerliga övervakningen av distriktet byggdes upp av 
ett omfattande arbete. Den handgripliga kartläggningen av problemen be-
drevs i samma verksamhet som genom förmyndarskap skulle stabilisera 
och desarmera problemens utbredning och kritiska innebörder.
 Uppsökande fattigvård blev på kort tid ett verksamhetsområde för bor-
gerlighetens kvinnor. De kom att genom patronatet fostra de arbetande 
kvinnorna i en framväxande familjeideologi. Moderligheten kunde ge-
nom det upprättade förmyndarskapet också utövas i samhället, vad som 
i dessa sammanhang ibland kallades ”det stora hemmet”. I en undersök-
ning av välgörenhetsformerna i Göteborg vid -talets mitt argumente-
rar Birgitta Jordansson för att uppsökande fattigvård uppstod efter det att 
kvinnor blivit centrala aktörer på välgörenhetsområdet. Det material som 
här undersökts tyder dock på att den aktiva och utåtriktade uppgiften för 
kvinnor i minst lika hög grad utvecklades ur den uppsökande fattigvår-
dens principer.¹²⁰ För att analysera könsbestämningen av besökaren i de 
fattigas hem måste välgörenhetens former differentieras. Definitionen av 
den aktiva utåtriktade uppgiften som en roll för kvinnan måste relateras 
till etableringen av en uppsökande fattigvård.¹²¹

Organisatorisk expansion
Då den uppsökande fattigvården etablerades kring -talets mitt fick 
debatten kring fattigdomen generellt en särskild intensitet.¹²² På det orga-
nisatoriska planet kulminerade etableringen av principerna genom bildan-
det av Skyddsföreningen i Stockholm . Sammanslutningen representerade 
den mest ambitiösa och omfattande verksamheten kring den uppsökande 
fattigvården under -talet och samlade många av de mest framträdan-
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de reformisterna. Verksamheten blev helt kortvarig och många av planer-
na realiserades inte, men organiseringen och de diskussioner den gav upp-
hov till belyser målsättningar och meningsskiljaktigheter kring den nya 
formen av fattigvård.
 Skyddsföreningens verksamhet knöts initialt till den nya cellfängelse-
institutionen. Den uppsökande fattigvårdens distriktsvisa övervaknings-
arbete knöts samman med cellfängelsets principer. Förebilden var de ut-
ländska fångvårdsföreningar som fostrade fångarna genom besök i fäng-
elset och övervakade dem efter frigivningen så att reformeringen kunde 
upprätthållas.¹²³ Författaren och läkaren i fångvårdsstyrelsen Carl Anton 
Wetterbergh, som vid denna tid publicerade flera förslag om åtgärder 
mot pauperismen i städerna, var en av initiativtagarna till föreningen.¹²⁴ 
Verksamhetsområdet utvidgades snart utöver besöken i fängelserna till 
uppsökande fattigvård i hela staden. Organisationen knöt samman pro-
blemen med spridning av pauperism och brott; genom uppsökande fattig-
vård skulle brotten bland de lägre klasserna förekommas. Ordet skydd av-
såg här både patronatets beskydd av den fattige och föreningens skyddande av 
samhället. Föreningen väckte stort intresse, i samband med ett tidigt möte 
ställde bildningscirkeln in sin sammankomst för att deltaga i diskussio-
nerna, och den utvecklades närmast till en generalmönstring av det refor-
merande området.
 Mellan det första uppropet på våren  och instiftandet av den bre-
da föreningen någon månad senare uppstod en debatt om verksamhe-
tens former och mål.¹²⁵ När förslag till stadgar utarbetats opponerade 
sig ämbetsmannen i fångvårdsstyrelsen Robert Cederschiöld häftigt: att 
bara ägna sig åt fångar sänkte moralen bland skötsamma fattiga och be-
söken i fängelset riskerade förta cellstraffets ”jemna, lugna och dystra all-
var”. Cederschiöld menade att föreningen borde utformas så att medlem-
skap blev ett hedersbevis på föredömligt leverne, och att den skulle över-
ta och samordna alla enskilda och allmänna fattigvårdsresurser i staden. 
Föreningen skulle upprätta ett moraliskt kontrakt genom vilket de fles-
ta ”fria samhällsmedlemmar” kunde sluta sig samman. Invändningen mot 
den planerade verksamheten färgades av en indignation mot varje under-
stöd som gavs de moraliskt fördärvade; Cederschiölds pedagogiska prin-
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cip låg närmare belöningsföreningarnas uppmuntran av föredömligt le-
verne än den uppsökande fattigvårdens individuella avpassning av incita-
ment.¹²⁶
 Cederschiölds mycket omfattande förslag – som kritiserades för en 

”alltför nära och opassande sammanblandning af  personer med olika bild-
ningsgrad” – var naturligtvis ogenomförbart och när stadgarna antogs 
lämnade han föreningen.¹²⁷
 I föreningens utförliga första årsberättelse märktes inte mycket av den 
inledande polemiken. Som replik på beskyllningar om ”falsk” filantropi 
framhölls dock att man verkat med ”sannt philantropiskt” syfte; att hjäl-
pa de straffade att ”åter kunna knyta de lossade banden med hemmet, kyr-
kan och staten samt blifwa en wärdig länk i samhällskedjan”.¹²⁸
 Skyddsföreningens omfattande verksamhetsområde organiserades i tre 
avdelningar. Genom tredelningen kunde de olika intressena kring fören-
ingen samlas, medan den centrala organisationen främst fick en mobilise-
rande uppgift. Medlemsförteckningen omfattade mer än ett hundratal or-
dinarie, samt ett trettiotal korresponderande och utländska ledamöter.¹²⁹ 
Den första avdelningen ägnades den uppsökande fattigvården, den andra 
organiserade besöksverksamheten i fängelser och bland frigivna och den 
tredje skulle samla kunskap om reformerande verksamheter och problem 
i samhället.
 Den första avdelningen leddes av bland annat Forsell, Wetterbergh, 
bildningscirkelns ordförande Ossian Edmund Borg och Lars Hierta. Dess 
uppgift, att förebygga brott, blev en möjlighet för Forsell att genom lo-
kalavdelningar – så kallade fruntimmersskyddsföreningar – i stadens för-
samlingar organisera en uppsökande fattigvård där kvinnor helt skötte det 
uppsökande arbetet. Två lokalavdelningar inrättades efter mönster av de 
fruntimmersföreningar som bildats i ett flertal svenska städer vid denna 
tid. De två lokalavdelningarna levde vidare efter det att Skyddsföreningen 
upphört.
 Den andra avdelningen skulle komplettera fängelseprästernas reforme-
rande arbete. Flera kommentatorer menade att besökarna kunde vara en 
distraktion som förhindrade att ett moraliskt självmedvetande upprätta-
des hos fången. Som svar på kritiken infogades fallbeskrivningar i fören-
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ingens årsberättelser, där de positiva effekterna av arbetet lyftes fram. De 
besökande sökte framkalla en känslomässig reaktion hos fången över orsa-
kerna till sitt tidigare leverne, för att få fången att inse sin belägenhet, men 
också bibelläsning lyftes fram som reformerande medel. Bibelläsningen 
var dock inte otvetydigt fostrande. En fånge som efterfrågat hela Bibeln 
nekades detta, eftersom den besökande misstänkte att ”nyfikenheten och 
begäret efter en mera förströende läsning” var motivet till denna begä-
ran.¹³⁰
 Den tredje avdelningen fick mycket vidsträckta uppgifter: den skulle i 
samarbete med andra verksamheter samla kunskap om det reformistiska 
området, samt samla och sammanställa statistiskt material. Statistiken in-
riktades på problemen med pauperism och brott. I den första årsberättel-
sen återgavs ett utdrag ur statistiken över brott i Stockholm. Statistiken 
visade att antalet dömda där var fyra gånger större än i hela landet, vilket 
bekräftade uppfattningen om förbindelsen mellan brottslighet och den 
okontrollerade staden. Vid ett möte läste man upp en artikel av den preus-
siske statistikern Friedrich von Reden, där ett formulär ingick för att ut-
ifrån trettio frågor bestämma orsakerna till fattigdomens och brottens 
ökning. Någon fick i uppdrag att se till att artikeln omgående översattes, 
men på samma sätt som med mycket annat i Skyddsföreningen blev det-
ta inte mer än en ambition.¹³¹ Syftet var dock tydligt. På samma sätt som 
föreningen skulle samla den praktiska verksamheten i huvudstaden skulle 
den vara en centralinstans för diskussionerna om pauperismen och brotts-
ligheten.
 Skyddsföreningens verksamhet gav upphov till såväl kritik som entu-
siasm. En omfattande plädering för betydelsen av verksamheten gavs av 
militären Adolph Öhman i Om fångvården och dess förhållande till det nya straff-
systemet (). Öhman var entusiastisk inför cellfängelset och menade att 
besöksverksamheten och fruntimmersföreningarna var ett viktigt stöd för 

”samhällets institutioner”. Pauperismens ursprung i de arbetande klasser-
nas ”framtidslöshet” måste motverkas genom att väcka dem till medbor-
gerlighet: att få dem att ”inse tillvaron af  en skyddande och upprätthållande 
makt inom borgerliga samhället”. Öhman ville se fängelserna och fattig-
vården som uppfostringsanstalter för de pauperiserade, de var ”barn” som 
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måste föras tillbaka till ”skolkammaren”.¹³² Hans försvar var ovanligt så-
tillvida att han placerade in uppfostringsarbetet i relation till politiska 
rättigheter. När han  började ge ut Oden, som skulle ägna sig åt ”de 
arbetande klassernas ställning” och diskutera ”de vigtigare sociala frågor-
ne”, blev samhällsförändringarna inte bara en fråga om individers refor-
mering. Orimligheten av att i representationsfrågan göra åtskillnad mellan 

”sociala och politiska rättigheter, emellan medborgerlig pligt och medborger-
lig rätt”, och därmed inte erkänna allmän valrätt, visade sig i att det inte 
fanns något sätt att hålla massan ”uti samma lydnads- och omyndighets-
tillstånd som hitintills”.¹³³
 De vanligaste reaktionerna som Skyddsföreningen väckte var kritik 
och satir om en daltande filantropi. Men det fanns mer principiell kritik. 
Gustaf  Strömberg kritiserade exempelvis föreningen för att inte tillräck-
ligt tillämpa principerna för uppsökande fattigvård och för att ha ett för 
litet inslag av moralisk fostran. Den information som insamlades om de 
behövande var för ytlig. Det krävdes noggranna efterforskningar för att 
bestämma orsaker och för att kunna hjälpa den fattige. Strömberg menade 
att man ofta förbisåg att de fysiska behoven måste tillgodoses, innan fost-
rande ansträngningar kunde få någon effekt. ”Den moderna filantropien 
[har] gått förhastat till väga, när den fordrar att folkskolor och bildnings-
anstalter skola besökas af  menniskor, hvilka sakna de aldra första villko-
ren för kroppsligt välbefinnande.”¹³⁴
 Den kritik som hade störst konsekvenser var dock intern och föranled-
de betydande spänningar innan föreningen upplöstes . Det går inte 
att bestämma vilka grupper som stod mot varandra, men av allt att döma 
var det en mindre grupp som kritiserade att religionen hade en för svag 
ställning i verksamheten. När Sällskapet för beredande af en Diakonissanstalt i 
Stockholm grundades i april , återfanns i direktionen några av de ledan-
de personer i Skyddsföreningen som där kritiserat det bristande religiösa 
inslaget.
 Redan under det andra verksamhetsåret tycks föreningen dock ha för-
ändrats från en paraplyorganisation för det reformerande området till en 
mer religiös inriktning. Revisorernas berättelse avslutades exempelvis med 
en förhoppning om att verksamhetens grundval skulle förskjutas från en 
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”endast philanthropisk” till en ”rent christlig”.¹³⁵ Förklaringarna till pro-
blemen eller synen på fattigvård förändrades dock inte. Liksom Chalmers, 
som åberopades som förebild, deklarerade man att den offentliga fattig-
vården åstadkom ”en stor förslappning” bland de fattiga och upplöste de-
ras släktrelationer. Pauperismen, förklarade man, hade uppstått ur den 
lagstiftade fattigvården som omvandlat kärlekshandlingen till ett lagligt 
grundat anspråk.¹³⁶ Konflikten tycks ha gällt utgångspunkterna för arbe-
tet. Någon fann anledning att framhålla att skyddsföreningar vilade ”på 
en ren christlig grund, om wi se på deras subjekt, d. w. s. på de deri werk-
samma personer” samt att ”blott den, som betraktar både eländet och 
brottet ifrån en christelig ståndpunkt, kan komma till en rigtig insikt i 
bådadera”.¹³⁷ Markeringarna mot sekulära utgångspunkter för den refor-
merande verksamheten sammanföll med slutet för Skyddsföreningen som 
en centralorganisation på området.

Moralens ekonomiska organisering
Den uppsökande fattigvården skulle stödjas av andra reformerande in-
stanser, exempelvis olika former av självhjälpsinitiativ. Liksom cellfäng-
elset förväntades den nya organiseringen av fattigvården utgöra ett system, 
även om termen användes mera sällan här. De sätt varpå man i den uppsö-
kande verksamheten relaterade till andra instanser och tänkte sig upprätta 
moraliska jämviktslägen gör det möjligt att beskriva dess systemkaraktär. 
I det arbetet ingick inte minst familjen som en central instans. Genom olika 
åtgärder för att stödja dess naturliga relationer mejslades familjen ut som 
en både naturlig och autonom enhet. Den uppsökande fattigvården inklu-
derade visioner om en självreglerande organisering av de fattigas leverne 
och moral, vad man kan kalla en moralens ekonomi. Genom att knyta den 
fattiga familjen till olika instanser skulle man motverka de beteenden som 
utmärkte pauperismen och därigenom vidmakthålla de moraliska villkor 
som krävdes för samhällets fortsatta utveckling.¹³⁸
 Det fanns långtgående förhoppningar på de nya verksamheterna, men 
även stark kritik. Populära författare som Charles Dickens skrev indigna-
tionsberättelser om reformeringsinstitutioner som drevs av krasst egen-
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intresse och verkade mot sina syften. Istället för en moralisk fostran gav 
de en skolning i oärlighet och beräkning. Mer samhällskritiska författare 
som Friedrich Engels riktade principiell kritik mot förhoppningen om att 
kunna mildra det moderna samhällets konsekvenser bland samhällets läg-
re grupper. Åtskilliga svenska kommentatorer ironiserade över att intresset 
för de nya verksamheterna tycktes modebetonat, och det förekom kritik 
om att de var otillräckliga lösningar på samhällets problem. Johan Vilhelm 
Snellman kommenterade  de många nya verksamheter där också kvin-
nor deltog: ”Alla dessa föreningar, från Engelska Bibelsällskapet till De 
fattigas vänner i Stockholm, äro lika mycket ett skralt nödfallsplåster för 
medlemmarnes samveten som en ringa nödhjelp för den lidande mensk-
ligheten”. Snellman kritiserade framförallt föreningarnas begränsade 
verkningsförmåga – kriminalstatistiken visade att inte ens den omfattan-
de välgörenheten i England hade tillräckliga effekter – och argumenterade 
för att statens ansvar istället borde utvidgas.¹³⁹
 De kritiska rösterna bör dock inte överdrivas. Den uppsökande fat-
tigvårdens fostrande ambition gjorde att principerna kunde få brett stöd. 
Genom små tyngdpunktsförskjutningar kunde principerna överbrygga 
betydande ideologiska skillnader. Den uppsökande fattigvården utveckla-
des ur en robust sammansmältning av ekonomisk rationalitet och mora-
lisk fostran. Inom den inflytelserika ekonomiska skolbildning som Chal-
mers tillhörde, kombinerades en strikt ekonomisk individualism med en 
långtgående moralisk paternalism. Teorierna om styre genom organisering 
av fattigvårdsverksamheter både byggde på och kompletterade den poli-
tiska ekonomins teorier.¹⁴⁰ Fattigvården kunde från -talet ses som en 
resurs för reformeringen av hela samhället; ”Assisting the poor is a means 
of  government, a potent way of  containing the most difficult section of  
the population and improving all other sections.”¹⁴¹
 Denna kombination av individualistisk ekonomisk fostran och idea-
listiska idéer om att forma naturliga moraliska gemenskaper gjorde att 
svenska debattörer som Fredrika Bremer, trots andra skillnader, kunde 
uppskatta Jeremy Benthams individualism eller i samma mening lovorda 
Harriet Martineau och Robert Owen.¹⁴² Patronatet över de fattiga kun-
de framställas som en motvikt till dagslönearbetets bristande moraliska 
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relationer, men man var inte kritisk till den politiska ekonomins analyser 
eller till lönearbetet som princip. Den uppsökande fattigvårdens mål var 
att fostra de lägre klasserna till att upprätthålla en oberoende livsföring 
under den grundläggande ekonomiska rationaliteten. Det är värt att på-
minna om att de skiljelinjer som återfinns i debatterna inte nödvändigtvis 
följer de ideologiska traditioner som etablerades under -talets andra 
hälft.

Den nya fattigvårdens omtvistade medel
Den kritik som riktades mot den uppsökande fattigvården gällde verk-
samhetens moraliska resultat: huruvida den förhindrade eller förökade 
pauperismens spridning. När man skulle sammanfatta negativa konse-
kvenser av reformerande verksamheter under -talet användes ofta ut-
trycket ”falsk filantropi”. På samma sätt som för flera andra termer un-
der -talet, som upplysning, liberalism och industri, användes kontras-
teringen mellan sann respektive falsk till att behålla den i grunden posi-
tivt laddade termen och samtidigt kritisera vissa innebörder.¹⁴³ Den kri-
tik som formulerades mot den uppsökande fattigvårdens fostrande verkan 
belyser ytterligare principernas systemkaraktär. Vad menade kritikerna att 
problemen bestod i?
 En invändning var den Cederschiöld formulerade vid Skyddsförening-
ens bildande: att ge resurser åt de fördärvade snarare än att belöna dygden 
hade negativa konsekvenser för de lägre klassernas moral. Ståndpunkten 
var ett exempel på den belöningspedagogik som präglade de äldre väl-
görenhetsföreningarna och Cederschiöld kritiserade också andra typiska 
drag i den uppsökande fattigvården, exempelvis att kvinnor skulle besöka 
de fattiga.

Liksom förhållandet i allmänhet är med andra, på den falska filantropien 
grundade välgörande föreningar, så hafva äfven stiftarne af  de nya byggt 
sina förhoppningar om framgång hufvudsakligen på qvinnans bistånd. Det 
veka qvinnohjertat emottager så gerna intryck för det ädla och det goda; 
men qvinnan bedömmer i allmänhet handlingens nytta efter dess närmaste 
följder, utan att undersöka de aflägsnare, men mera vidt omfattande verk-
ningarne deraf.
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Kvinnors lämplighet för uppsökande fattigvård härleddes till deras inkän-
nande förmåga. För Cederschiöld var denna egenskap ett tecken på verk-
samhetens tveksamma konsekvenser, och det stora intresset var snarare att 
likna vid ett obetänksamt mode. Cederschiöld menade, även här i enlighet 
med ett äldre ideal, att män var mer lämpade, eftersom ”allvar och kraft 
erfordras, för att motarbeta det onda ifrån roten”.¹⁴⁴
 Kritiken gav upphov till återkommande försvar för uppsökande fat-
tigvård: den var ”fjerran från all falsk filantropi, hvarför man så ofta vår 
tid förebrår”.¹⁴⁵ Principernas moraliska verkan och effektivitet försvara-
des genom exempel, som att man vid besöken avslöjat att de fattiga tidi-
gare lämnat felaktiga uppgifter – ”beviset af  huru stor vigt sådana besök 
i de fattiges bostäder äro”. Man kritiserade att särskilda inrättningar ska-
pades för att uppfostra de fattigas barn. Familjerelationerna – ”de natur-
liga banden af  ömsesidig ömhet och kärlek” – måste framkallas i hemmet 
eftersom de ”i dylika konstgjorda uppfostringsanstalter, af  hvad namn de 
må vara, måste blifva förslöade”.¹⁴⁶ Den offentliga fattigvården kritisera-
des – även om kommunalnämnderna förbättrat situationen – för att inte 
upprätta de relationer till de behövande ”som nödigt och önskeligt vore 
för att kunna bedöma deras olika behof  och ställning”. Och man fram-
höll kvinnans särskilda förmågor för den uppsökande fattigvårdens upp-
gifter.

[H]usligheten är ju qvinnans egenteliga verksamhets fält, och därföre måste 
väl ock hennes tillsyn och omvårdnad vara af  en långt hälsosammare och 
djupare inflytelse än någon manlig ordningsvakt kan blifva det.¹⁴⁷

En annan slags kritik gällde vilken ställning religionen skulle ha i rela-
tion till materiella incitament i reformeringen av de fattiga. I svensk his-
torisk forskning har det ofta förutsatts att den så kallade inre missionen 
var central för framväxten av de många nya välgörenhetsinitiativen under 
-talet.¹⁴⁸ Det finns anledning att problematisera detta när det gäller 
den uppsökande fattigvården. I det undersökta materialet är utpräglat re-
ligiösa målsättningar förvånansvärt ovanliga, vilket inte hindrar att många 
som var aktiva kunde ha religiösa bevekelsegrunder. Men de gånger religi-
ösa målsättningar framhölls var det i första hand som protest mot bristan-
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de religiösa inslag. En typisk kritik mot materiella medel i reformerings-
arbetet gjordes i De fattigas vänner , då man framhöll nödvändighe-
ten av ett kristet sinne för att välgörenheten skulle bli sann filantropi, och 
att de fostrande ansträngningarna förankrades i en ”lefvande gudsfruktan, 
hvarförutan all filantropi är ett utanverk, ett praktverk, som väl synes haf-
va, men i sjelfva verket saknar allt inre värde”.¹⁴⁹
 Tilltron till materiella medel för att åstadkomma moralisk förbättring 
var föremålet för den kritik som Per Magnus Elmblad framförde i sam-
band med Skyddsföreningens splittring. Han argumenterade i Industri och 
philanthropi () för att lönearbetet upplöste samhällsbanden och famil-
jen, och kritiserade de industriidkare som trodde sig kunna avhjälpa den 
moraliska isoleringen ”genom stiftelser i alla rigtningar”. Fattigvård med 
materiella medel – ”att kasta åt denna pauperism hvarjehanda lefnads-
förnödenheter” – förvärrade de moraliska konsekvenserna och var dess-
utom alltför vanligt. ”Detta sätt att bota det onda, är lika allmänt som 
det onda sjelft”. Industrin och dess följeslagare filantropin var ett och det-
samma, menade Elmblad. Där den förra tagit förståndet till sin ledsaga-
re förlitade sig den senare på förnuftet genom teorier och ständigt utvid-
gade materiella medel. Elmblad förespråkade en religiös välgörenhet som 
till skillnad från filantropin tog sin utgångspunkt i Ordet. Det handlade 
dock inte om att avskaffa fattigdomen, den var lika bestående som arvs-
synden. Det var det avskaffade patriarkaliska ansvaret som skulle återupp-
rättas. Den ”falska industri” som följde av att arbetaren betalades ”endast 
som en maschin” krävde att ett innerligt patronat upprättades för att mo-
ralen och religionen skulle bestå.¹⁵⁰
 Spänningen mellan den uppsökande fattigvårdens moraliska fost-
ran genom materiella incitament och de evangeliska strömningarna 
som Elmblad representerade kan relateras till den allmänna fattigvår-
dens avskiljande från kyrkans sfär genom  års fattigvårdslagstiftning. 
Motsättningarna mellan religiösa uppfattningar om fattigvårdens former 
och den uppsökande fattigvårdens handfasta didaktik sammanföll med 
introduktionen av diakonin i Sverige, där Elmblad var en central aktör.¹⁵¹ 
Den uppsökande fattigvård som studerats här hade inte främst som mål 
att frälsa själar eller frammana gudsfruktan. Förhoppningarna sattes till 
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det omsorgsfulla patronatets fostran till skötsamhet, flit och omtanke om 
framtiden; världsliga dygder med direkta konsekvenser för såväl den en-
skilde som för samhället.

Att knyta samman institutioner
Visionen för den uppsökande fattigvården var att skapa ett nära samarbete 
med den allmänna fattigvården, där den uppsökande verksamheten bidrog 
med kunskapen om varje enskild individ. Gérando argumenterade för att 
den information som fattigvårdsassistenten insamlade inte kunde erhål-
las på något annat sätt, och att den var ett ovillkorligt krav för en syste-
matisk fattigvård.

[A]tt således känna hvarje behöfvandes individuella belägenhet, och följ-
aktligen, att såsom hufvudvillkor bereda och ordna inom samhället en 
verksamhet, som samvetsgrannt [sic] och tillförlitligt inhemtar denna kän-
nedom om den fattiges tillstånd: detta är det enda och sanna medlet att 
bringa den allmänna fattigvården i ett fullkomligt system.¹⁵²

När den svenska fattigvårdslagstiftningen förändrades dröjde det tio år 
från det att kommittén tillsattes till att den nya förordningen antogs . 
Under denna tid introducerades den uppsökande fattigvården i Sverige av 
en förhållandevis liten grupp personer, men den fick en snabb spridning. 
Av allt att döma uppfattade många principerna som både nödvändiga och 
verkningsfulla.
 Den uppsökande fattigvården skulle knyta samman fler fattigvårdsin-
stanser än den allmänna fattigvården. Man sökte länka samman den fram-
växande infrastrukturen av sparsamhetsföreningar, utspisningsanstalter 
och småbarnskolor i ambitionen att åstadkomma en framgångsrik fost-
ran till självhjälp. Besökaren tog inte bara hjälp av dessa institutioner, utan 
förde också aktivt ut och inlemmade dem i de fattigas liv. Släktskapen 
mellan de olika verksamheterna visar sig i initiativtagarnas verksamhets-
profiler. Forsell introducerade sparbanker som pedagogiska instrument, 
där även mycket blygsamma belopp kunde ge avkastning, och småbarn-
skolor för att dels förbättra uppfostran bland arbetarnas barn, dels frigö-
ra föräldrarna för lönearbete. Arrhenius liksom översättaren av Gérandos 
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handbok, Simon Filén, verkade för att introducera de nya ränteförsäk-
ringsanstalterna i Sverige genom egna skrifter och översättningar där ett 
tema var de nya institutionernas effekter på människornas livsföring.¹⁵³ 
Gustaf  Strömberg förespråkade, förutom en noggrann samordning av de 
fostrande uppgifterna med den offentliga fattigvården, att man skulle an-
lägga arbetarbostäder som ”genom rymlighet och åtminstone yttre sken 
af  beqvämlighet” skulle verka för de fattigas omsorg om sig själva. Det 
var bara genom att påverka deras värderingar och livsföring som de fatti-
ga långsiktigt kunde hjälpas, menade han, men det var lyckligtvis en själv-
förstärkande process där sparsamhet och disciplin gick hand i hand med 
självaktning.¹⁵⁴ Alla de olika initiativen var delar av samma strävan: att 
bygga upp en sinsemellan förstärkande infrastruktur av instanser för att 
reformera de fattigas livsföring.
 Den viktigaste samhällsinstitution som de fattiga skulle fostras i var 
dock den nya familjen. Begreppet familj var vid denna tid ännu relativt nytt 
och användes fortfarande oftast i den äldre betydelsen ”hus” eller ”hus-
håll”, medan ett intimt, innerligt och sentimentalt familjeideal blev före-
mål för en omfattande kult från -talet.¹⁵⁵ Familjemetaforerna inom 
den uppsökande fattigvården hade stort genomslag, eftersom de hade 
en öppenhet mot såväl liberala som mer konservativa idéer. Det patriar-
kaliska förmyndarskapet återgick på hushållsprincipen men syftade till 
att fostra de fattiga att omfatta den nya familjeinstitutionen, som var 
baserad på innerlighet och blodsband. Detta var något av en paradox, 
eftersom denna princip var relativt ny inom samhällets högre grupper. 
Samhällsförståelsen byggde på en hushållsmodell, exempelvis när Forsell 
 skrev att ”i sjelfva verket är kommunalvården icke annat än familje-
vård, utsträckt till kommunen”. Den lyckligt lottade skulle inte bara vara 
ett föredöme utanför sin egen familj, utan också genom praktiskt arbete 
leva upp till de patriarkaliska skyldigheter som ställningen medförde i det 
stora hushållet.¹⁵⁶
 Genom familje- och hushållsmetaforerna blev de besökandes förmyn-
darskap över de fattiga naturligt. Metaforerna utpekade det ansvar som 
vilade på varje man som ville bli betraktad som en fullvärdig medborgare, 
liksom att denne i hemmet var familjeöverhuvud. När Gérando skrev att 
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samhället i moraliskt hänseende bildats ”efter familjens mönster” innebar 
detta att samhällsansvaret skulle vila på de personer som gjorde anspråk 
på en position i samhället. Medborgarbegreppet formulerades inte i mot-
sats till familjen utan med självklar utgångspunkt i och som en utsträck-
ning av denna. Det patriarkaliska ansvaret gentemot de fattiga innebar 
även en daning av den besökande, fattigdomen kunde betraktas som en 
medborgerlig resurs om den bemöttes på rätt sätt. När Aftonbladet skrev om 
en ny förening för uppsökande fattigvård  konstaterade man att ”den 
medborgerliga individen” genom verksamheten skulle ”lära sig värdera 
företrädet af  sin belägenhet”.¹⁵⁷ Den fattige kunde tjäna som en reflexions-
punkt för uppövande av medborgerlighet.

Fostran till kön genom hemmet
När den uppsökande fattigvården etablerades på bred front genom frun-
timmersföreningarna var verksamheten i första hand inriktad på de fatti-
ga kvinnorna, och genom dem hemmet, barnen och familjeförhållandena. 
Den fattige beskrevs generellt som ett barn som behövde fostras och civi-
liseras genom olika åtgärder för att uppöva självkontroll, arbetsamhet och 
sparsamhet. Men det var framförallt barnen i de lägre klasserna som ut-
gjorde ett återkommande bekymmer i diskussionerna om pauperismens ut-
veckling. Interveneringen i de fattiga mödrarnas hem skulle framförallt for-
ma relationerna där så att barnen fick rätt fostran, men upprättandet av en 
familjeinstitution var också ett instrument för självhjälpsmålsättningen.
 Familjeinstitutionen fick en framskjuten plats då man i De fattigas vän-
ner utvidgade verksamheten under -talets första hälft. Vid återkom-
mande tillfällen höll man tal till understödda barn och deras föräldrar där 
familjen var ett genomgående tema. Barnen uppmanades att visa föräld-
rarna djupaste respekt trots att familjen upplevde materiell nöd, medan 
föräldrarna uppmanades att hålla barnen i skolan, visa gudfruktan och att 
vara goda föredömen. Förutom skolgång betonades kyrkogång för föräld-
rar och barn. På så sätt kunde föräldrarna lämna ett moraliskt arv till sina 
barn, trots de små omständigheterna. Uppfostran beskrevs i första hand 
som att förstå arbetets principiella värde, medan vördnaden för föräldrar-
na formulerades som en träning i respekt för auktoriteter.¹⁵⁸
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 När Schéele  höll föredrag om de lägre klassernas barnuppfostran i 
anslutning till den nya fruntimmersföreningen i Karlstad, framhöll han att 
den svåra situationen inte bara var en fråga om oförmåga utan också om 
bristande kunskap. Framförallt lät mödrarna barnen vara alltför sysslolösa, 
när de istället tidigt behövde uppöva ”arbetsvana och begär efter gagnelig-
het”. Föräldrarna försvarade sig med att barnen snart nog skulle få arbe-
ta alldeles tillräckligt, men det var inte tillfredsställande, inskärpte Schéele. 
Sysslolösheten kunde bara leda till lättja och i förlängningen ”deltagande i 
utsväfningar eller brott”. Spridningen av pauperismen hade sin grund i de 
fattigas lägre kulturnivå, vad som kallades deras ”bristande själsförmögen-
heter”, och Schéele varnade för att en fortsatt försummad uppfostran riske-
rade att omintetgöra de ”naturliga goda anlagen” bland arbetarnas barn.¹⁵⁹
 I fruntimmersföreningarna delade man som regel ut materiel till de be-
hövande kvinnorna för att de skulle beredas möjlighet till arbetsinkoms-
ter. I särskilda fall kunde direkt understöd som livsförnödenheter och klä-
der till barnen förekomma, men det var av största vikt att balansera insat-
serna med arbete så att den fostrande uppgiften inte riskerade att gå om 
intet. Utdelningen av råämnen innebar en betydande utgift för förening-
arna och resulterade inte i några mer substantiella inkomster för de behö-
vande kvinnorna, men arbetet hade i sig en pedagogisk uppgift. I fallbe-
rättelser återgav man den fostrande verkan som möjligheterna till arbets-
förtjänst i hemmet hade på de vuxna såväl som på barnen.

Icke blott beredes derigenom de fattiga tillfälle att sjelfve försörja sina barn 
[…] utan hvad som kanske är ännu vigtigare, den föresyn af  flit och arbet-
samhet, som barnen därigenom få i modershemmet måste verka fördelak-
tigt på dessa till utvecklande af  deras egen arbetshåg.¹⁶⁰

I arbetet med att fostra de fattiga till ekonomisk rationalitet och till ett fa-
miljeideal definierades problemen ofta som ett illa skött ”hem”. Eftersom 
barnen och föräldrarna i så hög grad var två sidor av samma pauperism-
problem försökte man hantera dem båda samtidigt. Svaret kunde formu-
leras som en välordnad borgerlig familj där kvinnan dessutom arbetade 
med inkomstbringande verksamhet. Att materiellt bidra till barnens skol-
gång beskrevs som ett sätt att lösa båda problemen på en gång.



 En uppsökande fattigvård En uppsökande fattigvård  

[N]u deremot infinna sig nästan alla dessa förr kringvandrande barn flitigt i 
skolan, och genom allmoseinsamlingarnes upphörande har en rik inkomst-
källa för många mödrars osedlighet alldeles uttorkat. Alltså måste ett osvikligt 
tvångsmedel till arbetsamhet hafva blifvit funnet, och arbetet blifva ett verksamt cor-
rektiv på dessa förderfvade mödrar, hvilka för sjelfsvåld och råa njutningar ej 
hafva någon vrå öfrig att emottaga och gömma välviljans varningar.¹⁶¹

Barnens skolgång förhindrade att de strök omkring i staden men hade 
också konsekvenser för föräldrarnas livsföring: reformeringen av föräld-
rarna underlättades när barnen inte kunde bidra till hushållets försörjning 
genom att samla in allmosor.
 Inom den uppsökande fattigvården var syftet inte att försöka avskaffa 
fattigdomen som företeelse, det var pauperismen, den farliga och urarta-
de fattigdomen, som skulle bemästras. Fattigdomen i sig ansågs vara ett 
ofrånkomligt inslag i samhället, något som ibland hänfördes till ekono-
miska lagar och ibland till arvssynden. Vad som skulle åstadkommas var 
beteenden som inte fördärvade moralen i samhället. För att åstadkomma 
detta krävdes självmedvetenhet och självkontroll hos de fattiga. Liksom 
primitiva folk och barn var de besvärande irrationella, men med rätt me-
toder kunde de fostras till självreglerande kapaciteter.

Den sociala sfärens formering
Under -talet minskade intensiteten i diskussionerna kring fattigdo-
men och åtgärderna för att hantera den. Men aktiviteten avstannade inte, 
nya fruntimmersföreningar bildades kontinuerligt och uppsökande fattig-
vård var en integrerad del av fattigvårdsinstanserna i en rad svenska stä-
der. Det reformerande området expanderade i själva verket vid denna tid 
genom att en rad nya tekniker och program riktade mot de lägre klasser-
na introducerades. Många reformerande verksamheter var etablerade och 
i den lugnare samhällsdebatten väckte nya institutioner, program och tek-
niker mindre uppmärksamhet än de gjort ett decennium tidigare. Vilka 
resultat avsatte då den uppsökande fattigvården i denna utveckling och 
vilka övergripande förändringar på fattigvårdsområdet kan dess program 
relateras till?
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Fattigvårdsområdets expansion
Fattigvårdsområdets expansion i Europa tog sig under -talets andra 
hälft uttryck i internationella kongresser. Kongresserna var inriktade på 
pauperismproblematiken i vid mening och diskuterade fattigvård, fång-
vård och överhuvudtaget sådant som rörde de arbetande klassernas ”fysis-
ka, intellektuella och moraliska förbättring”.¹⁶² Svenska deltagare kunde 
rapportera om en mängd initiativ kring hygien, bostäder och självhjälps-
institutioner.¹⁶³ Uppsökande fattigvård, som nu var vanligt i Europa, 
ägnades inte något större utrymme, men de övergripande målsättningarna 
för alla de reformerande verksamheterna karaktäriserades på samma sätt. 

”Sammanfattningen af  alla dessa medel utgör på visst sätt programmet för 
ett beskyddarskap för de arbetande och behöfvande klasserna, som kan orga-
niseras mer eller mindre vidsträckt allt efter hvarje lands förhållande och 
behof.”¹⁶⁴ Genom att binda samman reformerande instanser utifrån spe-
cifika problem och förutsättningar på varje plats kunde man organisera de 
lägre klassernas förbättring. Men för att i praktiken knyta samman de fat-
tiga med denna infrastruktur behövdes någon form av synande, kontrol-
lerande eller styrande verksamhet som kunde tillhandahålla överblick och 
utgöra förbindelser dem emellan.
 I Stockholm arrangerades efter internationella förebilder Allmänna 
välgörenhetsmötet  med trehundrafemtio deltagare för att ”vinna en 
större likformighet” i diskussionerna om de arbetande klassernas ställ-
ning.¹⁶⁵ Deltagarlistan ger en bild av den flytande gränsen mellan privat 
och offentligt vid denna tid, det var på samma gång en ämbetsmanna- och 
en medborgerlig offentlighet. Samlingen av läkare, statsråd, adelspersoner, 
industrialister och lägre ämbetsmän ägnade sig dock i första hand åt att nå 
konsensus om beskrivningarna av den existerande allmänna fattigvården 
snarare än att diskutera mer generella principer. I första hand intresserade 
man sig för konsekvenserna av legala förändringar och organiseringen av 
fattigförsörjning.¹⁶⁶
 Avsaknaden av en framåtblickande diskussion fick en av deltagarna, 
Carl Edmund Wenström, att publicera skriften Om fattigvården: Försök till-
egnat fattigvårdsstyrelser och socknenämnder (). Författaren hade tillhört led-
ningen i såväl De fattigas vänner som Skyddsföreningen, och beklagade i 
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skriften att mötesdeltagarna alltför mycket uppehöll sig vid den offentli-
ga fattigvården. Han inskärpte det stora värdet av ett samarbete med upp-
sökande fattigvård. De institutioner som mötet uppehållit sig vid, fattig-
försörjningsanstalter och arbetsinrättningar, befäste problemen genom att 
upplösa snarare än att stärka banden mellan den behövande och samhäl-
let. För de lägre klassernas framtida utveckling borde dessa kostsamma 

”pauperismbastiller” istället ersättas av en uppsökande fattigvård. ”Står det 
lägre folket en gång under de bättre tänkandes helsosamma sedliga led-
ning – och behandlas de rätt, så äro de såsom barn både lättböjliga och 
villiga dertill – då skall man snart finna lösningen af  den svåra gåtan.”¹⁶⁷
 Den uppsökande fattigvården introducerades i Sverige parallellt med 
att den allmänna fattigvården diskuterades som ett formellt regelverk. 
Diskussionerna präglades av problem som främst rörde landsbygden, men 
också där fanns förslag på uppsökande fattigvård. I Tyskland utvecklades 
det så kallade Elberfeldsystemet från -talet som i stor skala grund-
lade en uppsökande fattigvård under -talets andra hälft. När Olof  
Arrhenius  sammanställde statistik över fattigdomen i Värmlands län 
framhöll han Elberfeldsystemets omfattande distriktsvisa fostrings- och 
kontrollarbete som modell för fattigvården i länet. På samma sätt som i 
andra diskussioner om pauperismen utgjorde fortfarande Chalmers och 
Gérandos arbeten, liksom Geijers diskussion om fattigvårdsfrågan, ut-
gångspunkt för resonemanget.¹⁶⁸ Den uppsökande fattigvården förblev 
central i visionen om ett fullständigt fattigvårdssystem.
 Det var dock i städerna som den uppsökande fattigvården hade genom-
slag och kanske framförallt i Stockholm. De lokala fruntimmersförening-
ar som återstod sedan Skyddsföreningen upphört hade fått efterföljare 
i var och en av stadens församlingar när man  bildade en ny central-
organisation för dem. Organisationen fick namnet Stockholms Allmänna 
Skyddsförening och gavs kommunalt bidrag för att samordna såväl den 
frivilliga som den allmänna fattigvården.¹⁶⁹ Utvecklingen var typisk, un-
der decennierna efter  organiserades uppsökande verksamhet på oli-
ka sätt i svenska städer. För att kunna samla ingående information om de 
fattiga familjerna och avpassa åtgärder behövdes en organisation med per-
soner som regelbundet uppsökte familjerna i hemmen. Det skedde ofta 
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genom frivilliga organisationer i nära samarbete med den allmänna fattig-
vården.

Bestämningen av pauperismen
Under - och -talen började man framställa översikter av fattig-
dom, brott och andra samhälleliga problem på ett sätt som tidigare inte 
hade skett i Sverige. Brotts- och fångstatistiken, fattigvårdskommitténs 
betänkande och en rad andra ansträngningar gjordes på kort tid och fick 
stort genomslag i samhällsdebatten. I förhållande till den samtidiga ut-
vecklingen i exempelvis England och Frankrike var det ofta tämligen enkla 
analyser som genomfördes i kartläggningarna, men de hade också åtskil-
liga likheter med varandra. Den nya kunskapen tog form i ansträngningar 
att hantera och bemästra problemen, i just de uppräknade fallen genom 
exempelvis brottmålslagstiftning, fängelsers utformning och fattigvårds-
lag. Kartläggning och reformering var del av samma process: i stort sett all 
mer utförlig diskussion om brott och fattigdom sprang ur ambitionerna 
att åstadkomma reformerande instanser och vice versa.¹⁷⁰
 Det problemkomplex som sammanfattades som ”pauperismen” be-
stämdes av flera olika förlopp. Som framgått av det tidigare fördes dis-
kussionerna exempelvis ofta med åberopande av kriminalstatistik.¹⁷¹ Den 
uppsökande fattigvården utvecklades i relation till pauperismen, men 
kom också att fortlöpande föra problembestämningen vidare. Genom 
den mängd av överväganden, åtgärder och verksamheter som utgjorde 
den uppsökande fattigvården, stabiliserades pauperismen som problem. 
I första hand syftade verksamheten till att frambringa ett vetande om de 
enskilda individerna som kunde förhindra att pauperismen fick fäste eller 
spred sig, men varje fallbeskrivning i årsberättelserna var också en bekräf-
telse av pauperismens problemdefinition. På samma sätt som i vetandet 
om brotten och fångarna gavs också här de enskilda, men föregivet typis-
ka fallbeskrivningarna, stor betydelse för att bekräfta nödvändigheten av 
de förespråkade åtgärderna.
 Men liksom i fallet med kriminalstatistiken efterfrågades också ett 
mer systematiskt vetande om de fattiga, om deras karaktäristika och de 
mekanismer som låg bakom pauperismens utveckling. Sådana ambitio-
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ner förelåg dock inte inom ramarna för statliga institutioner. Liksom 
kongressernas internationella nätverk hade en mer frivilligt organiserad 
karaktär, skedde mycket av kunskapssamlandet på initiativ av enskilda 
individer eller av föreningar. När man i Skyddsföreningens tredje avdel-
ning sammanställde kunskap om erfarenheter på det reformistiska om-
rådet, var det en direkt parallell till översikterna, tidskrifterna och kon-
gresserna som tog form kring fängelset och brotten. Systematiskt vetande 
om både problem och åtgärder efterfrågades. I ledningen för avdelningen 
återfanns ämbetsmännen i Styrelsen, Pehr Johan Netzel, som kunde bidra 
med upplysningar från sina besök på fångvårdskongresserna i Frankfurt 
 och Bryssel , samt Carl Olof  Brink som gjort studieresor till eng-
elska fängelser. Insamlandet i Skyddsföreningen av uppgifter från andra 
reformerande verksamheter runt om i Sverige och andra länder bedrevs 
förvisso helt kortvarigt, men med vidsträckta ambitioner. Statistiska över-
sikter och debattskrifter samsades med räckor av årsberättelser från refor-
merande verksamheter i samtiden: småbarnskolor, sparbanker och bild-
ningscirklar.¹⁷²
 Vad alla debattörer efterlyste var svaret på frågan om fattigdomens or-
saker och botemedel. Upprepade gånger föreslogs statistiska sammanställ-
ningar, prisfrågor och systematiska undersökningar för att nå bättre kun-
skap.¹⁷³ Med Anders Lindebergs ord i Skyddsföreningen efterlystes

en undersökning om anledningarne till det onda, emot hvars tillväxt och 
vådor hon [Skyddsföreningen] är stiftad, att efterforska hvar de få sökas, 
i bestående lagar och politiska förhållanden, i tidsomständigheterna, i rå-
dande seder och lefnadssätt, eller i allt detta sammanlagdt.¹⁷⁴

Värdet av mer utförliga statistiska uppgifter betonades ständigt. I sitt för-
svar av cellfängelset och Skyddsföreningen underströk Adolph Öhman 
betydelsen av en utvecklad vetenskap på området; ”Af  huru utomordent-
lig vigt skulle det icke vara, om äfven hos oss, såsom i Frankrike, en aka-
demie för de moraliska, filosofiska och politiska vetenskaperna kunde bil-
das”.¹⁷⁵ Skyddsföreningens tredje avdelning var ingen akademi, men den 
skulle vara en centralbyrå ”icke allenast för samlandet och bearbetandet af  
hithörande statistiska uppgifter, utan ock för en nyare tids alltmer segran-
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de idéer i sannt philantropiska företag”. På sikt hade man förhoppningen 
att föreningens årsskrift skulle utvecklas till något som liknade de många 
utländska specialtidskrifter som uppstått, men som saknades i Sverige, en 

”tidskrift för dessa twenne wigtiga ämnen: fattigwård och fångwård”.¹⁷⁶
 Eftersom pauperismen inte bara liknades vid en sjukdom utan också 
uppfattades som en epidemisk moralisk åkomma, jämfördes kunskapen 
om den som regel med den medicinska kunskapen. Det var en kunskap 
som erbjöd terapier baserade på tillståndet i det enskilda fallet, samtidigt 
som den kunde systematiseras till en etiologi. Den medicinska metafori-
ken utgick från nödvändigheten av noggranna undersökningar för att iso-
lera orsakerna till det enskilda fallet. A. N. Schmidt framhöll vikten av att 

”häfva sjukdomsorsaken” för att problemet inte skulle bli än ”svårbotli-
gare”.¹⁷⁷ Strömberg gjorde en direkt jämförelse mellan betydelsen av be-
sökarens undersökning och läkarens verksamhet: ”För att kunna bota en 
sjukdom fordras, att läkaren först och främst gör sig bekant med den sju-
kes levnadsförhållanden och vanor, hvarigenom det endast kan blifva möj-
ligt att leda sig till sjukdomens orsak.”¹⁷⁸
 Pauperismen karaktäriserades som en utpräglad samhällssjukdom. Den 
förklarades vara orsakad av upplösta patriarkaliska relationer, vad man 
kallade samhällsband, och till dess symptom hörde en snabb rasering av 
de fattigas familjeband och relationer till samhället i övrigt. Pauperismen 
var inte bara en ny form av fattigdom, utan en ny hotfull livsform, som var 
lika formlös som fördärvlig på omgivningen genom sitt exempel. I den allt 
större grupp av människor som kanske inte led materiell nöd, men som 
var beroende av ett osäkert lönearbete, riskerade blygsel, heder, moral och 
ansvarskänsla snabbt att erodera om den fattige inte integrerades i anord-
ningar med mål att upprätthålla oberoende, familjerelationer och respek-
tabilitet. I -talets reformistiska diskussioner gick moraliska, materi-
ella och intellektuella faktorer i pauperismen inte att separera från varan-
dra. Denna nära sammanlänkning av individens konstituerande delar och 
hennes beteende var ett nytt fenomen. För att upprätthålla det sköra mo-
raliska jämviktsläget bland arbetande grupper var det inte bara en fråga 
om att införa olika restriktioner eller vidta avskräckande åtgärder. Minst 
lika viktigt var att med positiva medel åstadkomma förändringar i livsfö-
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ring, värderingar och familje- och samhällsrelationer som vidmakthöll in-
dividernas kapaciteter.

Organiseringen av det sociala
Hur ska då den kunskap karaktäriseras som byggdes upp kring de nya re-
formerande ambitionerna? Mitchell Dean argumenterar för att vetandet 
kring pauperismen i England och Frankrike övergick från att vara ”pre-
sociologiskt” till att bli ”sociologiskt” i samband med förskjutningen från 
tvångsarbete och minimala understöd till olika intervenerande moraliska 
tekniker. Dean menar att de reformerande ambitionerna från -talet 
successivt försköt sin utgångspunkt till de arbetande klassernas levnads-
förhållanden i staden.¹⁷⁹ En liknande förskjutning i riktning mot en sani-
tär eller hygienisk modell inträffade omkring  i Sverige, men det finns 
också anledning att se vilka orsaksförklaringar till pauperismen som im-
plicerades i de nya programmen redan under -talet.¹⁸⁰ I vilken ut-
sträckning rörde dessa förklaringar relationerna mellan individen och 
samhället?
 Systemen för att förbättra de arbetande klasserna fysiskt, moraliskt och 
intellektuellt underbyggdes av en optimism om människans formbarhet. 
På varje livsområde kunde fostrande instanser skapas: exempelvis genom 
avlopp och renhållning, genom hushållning och sparande, genom boen-
det, samt genom arbetsplatsens organisering. Högkonjunkturen för mo-
dellfängelser, modellskolor och modellbostäder var del av ett övergripan-
de synsätt som syftade till att framställa och forma individer och deras 
relationer till samhället. Till skillnad från äldre reformerande ambitioner 
genom förbud, moralpåbud, tillhandahållande av uppbyggliga texter eller 
belöningar för föredömligt leverne, så var de nya verksamheterna i allmän-
het – och den uppsökande fattigvården i synnerhet – mer intervenerande. 
Den senare syftade till att skapa relationer snarare än att statuera exempel, 
att individuellt avpassa materiella incitament snarare än att tillämpa re-
gelverk, att erbjuda erkännande av moralisk jämlikhet snarare än att hota 
med skam. Den uppsökande fattigvården utgick därför från att individer-
na konstituerades i sina relationer till andra och följaktligen kunde refor-
meras genom dessa relationer.
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 I diskussionerna om fattigvården framhöll man liksom tidigare att 
”den som icke arbetar, skall heller icke äta”, men detta innebar inte nöd-
vändigtvis någon kontinuitet. Påbudet tjänade som legitimitetsgrund för 
olikartade verksamheter och gav inga svar på vad man skulle göra med 
dem som inte arbetade. De äldre formerna av åtgärder som tvångsarbets-
inrättningar och försvarslöshetslagstiftning väckte knappast längre någ-
ra förhoppningar. Försvarslösheten kritiserades genomgående bland dem 
som diskuterade nya reformerande institutioner. För dem gällde det att 
knyta samman de fattiga individernas livsval med småbarnskolor, spar-
banker, ränteförsäkringsanstalter, sjukkassor och frivilliga arbetsinrätt-
ningar. Förhoppningen att kunna knyta samman reformerande instanser 
till en systematisk fattigvård liknade i flera avseenden de som restes på 
cellfängelset som system. De övergripande principerna var gemensamma 
även om möjligheterna att upprätthålla dem skiljde sig åt: att kunna hål-
la kontinuerlig uppsikt, att göra individer medvetna om att de när som 
helst kunde befinna sig under granskning, samt att kunna bedöma indivi-
ders karaktär för att avpassa åtgärder. Om fängelset syftade till att avskil-
ja individen från fördärvande inverkan, för att denne skulle kunna åter-
upprätta sin individualitet, så syftade den uppsökande fattigvården snara-
re till att avskilja familjen från demoraliserande livsmönster och inflytan-
den för att upprätta önskvärda beteenden och relationer. Det vill säga vad 
Chalmers beskrev som att omskapa den fattige till ett verktyg för sin egen 
undsättning.
 Interventionerna för att forma de fattigas livsföring och familjerelatio-
ner syftade till att motverka att pauperismens beteenden utvecklades hos 
dem, trots deras ofrånkomliga beroendesituation. Detta sätt att relatera 
pauperismens samhälls- och naturvidriga tillstånd till den oberoende ar-
betarens naturliga livsföring var en del av formeringen av det sociala till 
en sfär, där åtgärder både kunde och borde vidtas. Att infoga de fattiga i 
nätverket av instanser som skulle stabilisera detta tillstånd beskrevs ibland 
uttryckligen som en viktig del av styret. Pauperismen kom därigenom inte 
bara att bli kopplad till en moralens ekonomi, utan också till vad som kan 
beskrivas som en ekonomi för de sociala relationerna; individen som upp-
nått grundläggande individualitet eller bildning formades genom familjen, 
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vars naturliga relationer formades genom ekonomin. Till skillnad från den 
moraliske fattige var den pauperiserade inte integrerad i de samhälleliga 
relationernas ordning. Genom uppsökande fattigvård skulle man motver-
ka denna brist hos individen och det därav följande hotet mot samhället.
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Kapitel 

Bildningscirkeln

Det inses lätt hvilket stort steg härmed [genom associationer 
för arbetare] är taget till sjelfstyrelse, medborgerlighet och samhälls-
anda, hvilken väckelse här gifves hvarje individ, att ihågkomma, 
det han icke är en ensam, afsöndrad varelse, […] utan att han 
är medlem af  ett samhälle, med hvars väl hans eget är på det 
närmaste förbundet, och att han såsom sådan eger både rätt-
tighet och skyldighet att deltaga i de för alla gemensamma ange-
lägenheterna.¹

När den liberale tidningsmannen Sven Adolf  Hedlund  höll före-
drag i Stockholms bildningscirkel om värdet av arbetarassociationer, stod 
den svenska bildningscirkelrörelsen på sin höjdpunkt. Den första bild-
ningscirkeln uppstod i Stockholm , och under de följande åren orga-
niserades bildningsföreningar för arbetare i mer än tjugo svenska städer. 
Exempelvis var Hedlund, som vid denna tid flyttade flera gånger, aktiv i 
både Stockholm, Örebro och Göteborg. Verksamheten var omfattande så-
väl till mängden aktiviteter som till antalet deltagare, i de största städerna 
samlade man snart uppemot tusen medlemmar. Fastän bildningscirklarna 
hade en kort högkonjunktur om ett drygt decennium – under -talet 
var de exempel på hur vissa slag av föreningar uppstått ”så att säga epide-
miskt […] för att sedan så småningom aftaga och utdö” – väckte de stor 
uppmärksamhet. De tjänade på detta sätt även efter att de upphört som 
en referens i samhällsdebatten.²
 Den stora uppmärksamhet bildningscirklarna rönte berodde inte bara 
på deras snabba utbredning, utan framförallt på att de var en mycket ti-
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dig associationsform för arbetare. I själva verket ingick de i en växande 
diskussion under -talets andra hälft om möjligheterna att organise-
ra livsvillkoren för städernas lägre klasser. Hedlunds entusiastiskt fram-
ställda målsättningar var i dessa sammanhang typiska: genom nya organi-
sationsformer, ekonomiska självhjälpsinstanser och bostäder kunde arbe-
taren fostras till ansvarstagande och väckas till delaktighet. Ett centralt 
tema i bildningscirklarna var att arbetaren, genom att lära sig se sin plats 
i samhället, skulle erhålla aktning för sig själv, och genom det bildande um-
gänget också uppnå självständighet. I det följande kapitlet ska detta centrala 
inslag analyseras: hur bildningscirklarna förväntades befordra självaktning, 
självreflexion och därigenom en mer omfattande förmåga till självregle-
ring, eller – för att återknyta till den term Hedlund använde – självstyrelse.
 Jämfört med de verksamheter som analyserats i föregående kapitel var 
de relationer som bildningscirkeln skulle framställa, och sätten på vilka 
de skulle åstadkommas, påfallande komplexa. Den självreglering som cell-
fängelset skulle återupprätta, och individens familje- och försörjningsrela-
tioner som den uppsökande fattigvården skulle frambringa, var förutsatta 
i bildningscirkeln. Där förväntade man sig mer utförligt kunna forma ar-
betarnas moraliska kapaciteter, familjerelationer och relationer till andra 
grupper i samhället. Där cellfängelset och den uppsökande fattigvården 
framställde vetande om dem som skulle reformeras, baserades bildnings-
cirkelns reformerande princip istället på att etablera beskrivningar av värl-
den bland arbetarna. Till skillnad från de stränga restriktionerna om vil-
ken läsning som var lämplig i cellfängelset eller vilka ämnen besökaren i 
den fattiges hem kunde beröra, byggdes bildningscirklarnas verksamhet 
upp av en mängd framställningar. Men det skulle vara missvisande att 
analysera bildningscirkeln enbart som ett medium för att sprida lämpli-
ga samhällsbeskrivningar till de arbetande grupperna. Den bör istället ses 
som en specifik form, eller för att använda en tidigare presenterad term, 
en moralisk teknologi. När man diskuterade bildningscirklarnas reforme-
rande verkan på arbetarna tillmättes verksamhetens umgängesformer en 
avgörande betydelse.
 Jämförelsen mellan cellfängelset, den uppsökande fattigvården och 
bildningscirkeln kan utsträckas. I både cellfängelset och bildningscirkeln 



 Bildningscirkeln Bildningscirkeln  

skulle individen avskiljas från fördärvliga gemenskaper. Den senare skulle 
ersätta krogens osedlighet och potentiella sammangaddningar, men bete-
endet skulle reformeras genom intensivt umgänge istället för isolering. På 
samma sätt som i den uppsökande fattigvården skulle man skapa önsk-
värda relationer mellan klasserna. I den uppsökande fattigvården skulle 
det ske genom individuella relationer – där man varnade för att hamna på 
alltför jämlik fot med den fattige – i bildningscirkeln genom jämlikt um-
gänge i stor skala. Bildningscirkeln var naturligtvis en mera instabil verk-
samhetsform än de två andra, den vilade varken på tvångsmedel eller eko-
nomiska incitament. Att fostra arbetare genom medborgerligt umgänge 
hade också i högre grad politisk laddning. En snabb genomgång av ledan-
de personer i bildningscirklarna illustrerar denna programmatiska karak-
tär. I åtskilliga av föreningarna återfanns liberala publicister, liksom pe-
dagoger och personer med naturvetenskaplig bakgrund. Överhuvudtaget 
bestod de ledande grupperna av typiska företrädare för städernas aktiva 
liberaler, personer som delade en optimism om civilisationens utveckling 
och om nödvändigheten av att fostra samhällets lägre grupper till med-
borgerligt deltagande.
 I den historiska forskningen har inkluderandet av lägre grupper i bild-
ningscirklarna lyfts fram som en signifikativ företeelse. Grundandet av 
Stockholms bildningscirkel har anförts som den svenska folkbildning-
ens ”födelseår” och i arbetarrörelsens historia har man många gånger ta-
git fasta på händelsen.³ Bildningscirklarna har även lyfts fram av Torkel 
Jansson som exempel på de mer kontroversiella föreningar som etablerades 
kring .⁴ I ljuset av denna uppmärksamhet har dock bildningscirklar-
na ägnats överraskande lite forskning. En första materialsammanställning 
gjordes av Carl Landelius på -talet i syfte att ge ”uppslag till fortsatt 
samlande av uppgifter”.⁵ Denna pionjärinsats har dock inte fått efterföl-
jare eller givit upphov till några mer ingående analyser. Eric Johannesson 
har i en uppsats diskuterat likheterna mellan festkultur och fostrandet av 
nya familjeideal i bildningscirklarna och - och -talens arbetarför-
eningar.⁶ Stockholmsföreningen har ägnats visst intresse, men då nästan 
uteslutande som utgångspunkt för att diskutera de mer radikala arbetar-
grupperingar som tog form i dess närhet.⁷ En etablerad tolkning är att för-
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eningen ursprungligen var en radikal arbetarsammanslutning som över-
togs av borgerliga krafter, vilka utmanövrerade radikalerna och omvandla-
de föreningen till en ren förströelseverksamhet.⁸ I det följande är det inte 
arbetarnas självsyn eller politiska aktivitet som är föremål för undersök-
ning, men Barbro Anderson visar i sin analys av Stockholms arbetarför-
ening att den senare beskrivningen är missvisande.⁹ Det råder dock ingen 
tvekan om att bildningscirklarna tillkom i ideologiskt laddade samman-
hang och att de utformades för att vara modererande instanser; frågan här 
är hur de skulle fylla en sådan uppgift.
 Den följande analysen tar sin utgångspunkt i bildningscirkeln som spe-
cifik verksamhetsform, där relationerna mellan de ledande gruppernas 
problembeskrivningar och målsättningar är studieobjekt. Verksamheten 
analyseras som en pågående diskussion om problemen bland arbetarna, 
om reformerande medel och eftersträvade resultat. Bildningscirklarna 
var både omdiskuterade och ifrågasatta. Det faktum att de organiserades 
för att bringa ordning och bildning till de arbetande grupperna lugnade 
inte dem som tyckte sig finna en grogrund för samhällsomstörtande idé-
er. Företrädarnas försvar av verksamheternas former, innehåll och berätti-
gande ännu in på -talet gör det möjligt att analysera bildningscirkelns 
programmatiska karaktär.¹⁰ Materialet för undersökningen är framförallt 
tryckta skrifter samt förenings- och tidningsmaterial fram till -talets 
mitt kring föreningarna i Stockholm respektive Göteborg. Dessa två var 
störst och Stockholmsföreningen tjänade som modell för de många föl-
jande bildningscirklarna, från vilka en del tryckt material också använts.¹¹ 
De mer övergripande perspektiven och frågorna innebär att skillnader 
mellan de olika föreningarna och deras respektive organisationshistoria 
måste lämnas till framtida undersökningar.¹²
 Utifrån ovanstående perspektiv argumenterar jag i det följande för att 
bildningscirkeln utformades som någonting mer än en förströelseverk-
samhet i fyra avseenden. För det första: bildningscirkeln utgick från pro-
blembeskrivningar där man hänvisade till en långt gången upplösning av 
de inbördes relationerna i samhället. Verksamheten skulle skapa nya re-
lationer som kunde ersätta dem som gått förlorade, bland annat genom 
att arbetarna erkände det ömsesidiga beroendet mellan olika samhällspo-
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sitioner. För det andra: bildningscirklarnas innehåll präglades av en civi-
lisationsoptimism där naturvetenskap och den materiella utvecklingen 
kunde tillskrivas auktoritativ ställning som bildningsmedel för att beford-
ra önskvärda självbilder, samhällsuppfattningar och livsideal. Detta över-
skred de etablerade medlen för moralisk bildning, exempelvis då de bara 
sekundärt förankrades i religiösa auktoriteter. För det tredje: bildnings-
cirklarnas form tillskrevs ofta större betydelse än deras innehåll, och den-
na specifika form kan beskrivas som en föregivet jämlik umgängeskultur 
där medborgerlighet var ett överordnat värde. Medborgarskap syftade här 
inte till politiska rättigheter eller ens till framtida resultat av verksamhe-
ten, utan var en beskrivning av själva umgängesformen, där förmåga till 
självreglering och självbildning utgjorde inträdeskrav. För det fjärde: ge-
nom verksamheten syftade man till att förstärka arbetarnas familjerelatio-
ner. Tillsammans med förmågan till självbildning var det nya familjeidea-
let centralt i den respektabilitetsidentitet som bildningscirkeln skulle be-
fordra.
 Bildningscirklarna var inte någonting unikt för Sverige. Som ledan-
de personer påpekade, går det att jämföra dem med liknande verksamhe-
ter i andra europeiska länder. Men i jämförelse med cellfängelset och den 
uppsökande fattigvården tycks lite forskning ha ägnats problemformule-
ringar, reformerande medel och målsättningar i tidiga bildningsförening-
ar för arbetare. Forskningen kring mechanics’ institutes och working men’s clubs i 
England eller de tyska Arbeiterbildungsvereinen har – förutom i en äldre, mer 
idealiserande pedagogikhistorisk tradition – framförallt bedrivits för att 
undersöka arbetargruppernas andel, inflytande och ideologiska formering 
som ett tidigt skede i arbetarrörelsens historia.¹³ Under -talet visades 
ett större intresse för verksamheternas innehåll och former, då de i den 
ideologikritiska traditionen kom att analyseras som några av de nya in-
stanser genom vilka social kontroll utövades och borgerlig hegemoni vid-
makthölls.¹⁴ Däremot förefaller det inte som om man i analyser av det li-
berala styrets rationalitet och det socialas uppkomst undersökt detta slags 
empiri i någon större utsträckning.
 Vilken är då skillnaden mellan dessa två slag av analyser, mellan disci-
plinering, social kontroll och hegemoni å ena sidan, och uppkomsten av 
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det sociala och det liberala styrets rationalitet å den andra? Eftersom fors-
kare i båda fallen företrädesvis använt sig av empiriskt material från -
talet kan skillnaderna förefalla otydliga. Mycket förenklat kan man säga 
att den förra analysen syftar till att förklara hur olika socialisationsinstan-
ser upprätthåller samhällsordningen, medan den senare intresserar sig för 
hur samhällets beståndsdelar, genom olika problemdefinitioner och prak-
tiker, bestäms och organiseras på nya sätt. Analyserna utesluter därför inte 
varandra, men uppkomsten av det sociala innebär mer begränsade frågor 
om hur relationer i samhället genom olika praktiker för vetande, regle-
ring och intervention artikuleras och konstitueras under -talet. Alltså 
de nya reformerande instanser, exempelvis cellfängelset, den uppsökande 
fattigvården och bildningscirkeln, som skulle forma individer och som på 
samma gång framställde problembeskrivningar av den brottslige, den fat-
tige och arbetaren. I en jämförelse kan analyser av den hegemoniska mak-
ten – hur samtycke organiseras i samhället – och det liberala styrets ratio-
nalitet, också beskrivas som generella samhällsteoretiska ansatser respek-
tive historiskt specifika processer. Där hegemonianalysen ägnas den gene-
rella frågan om hur gemensamma problemdefinitioner och värdehierarkier 
etableras och vidmakthålls, ägnas analysen av det liberala styrets rationali-
tet hur exempelvis individen, familjen och ekonomin bestäms som natur-
ligt självreglerande, samt hur friheten för dessa med olika åtgärder upprät-
tas och bevaras.
 En precisering är på sin plats om undersökningens förhållande till den 
folkbildnings- och pedagogikhistoriska forskningen. När man analyserat 
pedagogiska diskussioner och folkbildningsinitiativ under -talet har 
man ofta skiljt ut argument kring bildningsmedel i form av olika tradi-
tioner. Exempelvis har Lars Niléhn beskrivit de argument kring självbild-
ning och medborgarfostran som formulerades i anslutning till läroverket, 
medan Bernt Gustavsson identifierat tre olika bildningsideal inom den ti-
diga arbetarrörelsen.¹⁵ Överhuvudtaget har mycket av intresset för folk-
bildningens historia sprungit ur senare folkrörelser där man sökt före-
gångare och förebilder. De frågeställningar som denna undersökning ar-
betar med syftar inte i första hand till att klassificera argument eller skil-
ja ut bildningsideal. Det är förbindelserna mellan problembeskrivningar, 
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medel och mål som står i centrum; en analys av dessa relationer gör det 
möjligt att studera bildningscirkelns systemkaraktär. Detta ger andra ana-
lysmöjligheter än de traditionella pedagogikhistoriska perspektiven och 
skulle kunna utsträckas till liknande verksamheter under -talets andra 
hälft. Att analysera olika folkbildningsinitiativ som variationer av en mo-
ralisk teknologi skulle exempelvis göra det möjligt att analysera vad som 
förenar ståndpunkter som brukar skiljas åt. Sådana längre linjer kommer 
inte att utvecklas här, men under alla omständigheter var bildningscirkeln 
en verksamhet som organiserades för att möjliggöra vissa former av hand-
lande och som formade identitetspositioner genom positiva incitament. 
En analys av dess systemkaraktär är därför också ett bidrag till att belysa 
de historiskt specifika omständigheterna kring den svenska folkbildning-
ens tidigaste historia.

Begreppet bildning och reformeringens villkor
Vad skulle bildningscirkeln åstadkomma? Ett enkelt svar, som ges redan av 
namnet, är att den skulle bilda arbetare. Men vad betyder bildning i det-
ta sammanhang? Vid -talets mitt var ordet mycket vanligt i samhälls-
debatten och det är svårt att skilja ut några entydiga innebörder. Ordet 
var positivt värdeladdat och åberopades, som framgått av tidigare kapi-
tel, ofta på ett tämligen allmänt sätt. Frågor om bildningens innebörd, 
medel och mål drevs i principiella filosofiska, estetiska och pedagogiska 
diskussioner, men ordet användes också för att beskriva vad olika åtgärder 
skulle åstadkomma, eller vad företeelser och fenomen i samhället berod-
de på. Bildningsbegreppet var på detta sätt inte förbehållet abstrakta ideal 
eller teoretiska positioner; det involverades ständigt i specifika problem-
beskrivningar, metodiska överväganden och målsättningar. Inte minst var 
detta förhållande påtagligt i frågor som rörde förbättringen eller reforme-
ringen av samhällets lägre grupper och de problem som identifierades där: 
pauperismen, brottsligheten, upplösta patriarkaliska relationer och bris-
tande familjerelationer. Några av huvuddragen i dessa diskussioner ska 
beröras. Vilka aspekter aktualiserades i diskussionerna kring bildningens 
förutsättningar, medel och mål bland de lägre klasserna?
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 De allmänna dragen i -talets bildningstänkande är välkända. 
Bildningstermens moderna innebörder aktualiserades i det tyska språk-
området och fick kring sekelskiftet  en framträdande roll inom den 
idealistiska filosofin. Stammen ”bilda” hade sitt etymologiska ursprung 
i verbet ”forma”, vilket kom att avse såväl formandet av individens för-
ståndsförmögenheter som hennes vinnande av kunskaper. Bland de filo-
sofiska och pedagogiska författare där bildningsbegreppet först fick stor 
betydelse, användes det för att beteckna processen då individens intellektu-
ella förmågor och insikter utvidgades. I den historiska forskningen har 
man ofta framställt realiserandet av individens sanna personlighet som 
sinnebilden för det idealistiska bildningstänkandet. Mera sällan har man 
dock utrett systemkaraktären i bildningsdiskussionerna; vilka bildningens 
förutsättningar var, vilka egenskaper och förmågor som tillmättes avgö-
rande betydelse eller hur bildningens mål sattes i samband med relationer-
na i samhället och upprätthållandet av dess ordning. Det bör därför på-
pekas att det i bildningsdiskussionerna inte fanns någon motsatsställning 
mellan personlighetsdaning och förmåga till självdisciplin.¹⁶
 Bildningsbegreppets svenska historia har i de avseenden som här är ak-
tuella ännu inte närmare undersökts, men några av dess huvuddrag kan 
tecknas. En utgångspunkt kan tas i ordet upplysning, som kring  hade 
en ställning i samhällsdebatten som liknar den bildning senare fick. Daniel 
Lindmark har utrett den förändrade synen på upplysningens spridning till 
samhällets lägre grupper. Han menar att begreppets innebörd varierade åt-
skilligt i svensk samhällsdebatt under -talets andra hälft, men att kon-
sensus etablerades omkring . Upplysning avsåg då renandet av indivi-
dernas moraliska och religiösa begrepp samt spridandet av nyttiga, det vill 
säga praktiskt tillämpbara, kunskaper. Hur långt upplysningen borde ut-
sträckas i samhället rådde det delade meningar om. Många författare i pe-
dagogiska frågor menade att allmogens upplysning borde inskränkas till 
grundläggande begrepp och praktiska färdigheter. Men i grunden stod det 
svenska upplysningsbegreppet för en kunskapsoptimistisk syn, där olika 
slags vetande förväntades samverka till sedlig och materiell utveckling.¹⁷
 Något decennium in på -talet började fler röster göra sig gällande 
att upplysning bland allmogen kunde vara direkt skadligt. Samtidigt blev 
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bildning ett mera använt begrepp. Lindmark menar att de två tendenser-
na var sammanbundna med varandra och att metaforen om spridandet av 
ljuset inskränktes när karaktärsdaning och personlighetens utveckling fick 
en framskjuten plats. Från en äldre och mycket vid betydelse begränsades 
upplysning till att främst avse nyttiga rön om jordbrukets utveckling. Han 
sammanfattar förändringen:

Den upplysning som syftade till hela människans förbättring till förstånd, 
vilja och leverne skiktas socialt och blir för allmogens del inskränkt till 
den traditionella kristendomsundervisningen, medan de högre klasserna 
hellre talar om sin odling, sin bildning och karaktärsdaning utifrån nya 
bildningsideal.¹⁸

Det är osäkert om den sociala skiktningen och det förändrade språkbruket 
kan knytas till varandra, men den övergripande förskjutningen i diskussio-
nerna är påtaglig. Frågan om bildningens utsträckning föranledde under 
-talets första hälft ständigt överväganden om relationerna i samhället, 
exempelvis i samband med rädslan för den så kallade halvbildningen. Denna 
situation uppkom, menade man, då bildningsmedlen inte avpassades för 
bildningens samhälleliga hierarki. Individer ur de arbetande grupperna 
saknade förutsättningar att tillgodogöra sig en högre bildning, och istället 
för en verkningsfull uppfostran åstadkom de dåligt avpassade bildnings-
medlen ett långt farligare förhållande än frånvaron av bildning: de resulte-
rade i trotsiga, missbelåtna och osjälvständiga individer.¹⁹
 Att huvudfrågan gällde medlen för att åstadkomma önskvärda resultat 
bland samhällets lägre grupper, snarare än innebörden av begreppen upp-
lysning och bildning, visar sig i innebörden av sammansättningen folkbild-
ning. I stort sett samtidigt, kring sekelskiftet , introducerades i svens-
ka språket termerna folkundervisning, folkupplysning, folkbildning och folkuppfost-
ran, vilka kom att användas närmast som synonymer under -talets 
första hälft.²⁰ De avgörande frågorna rörde vilka metoder och medel som 
kunde åstadkomma vad man generellt beskrev som en utsträckt uppfost-
ran bland de lägre klasserna. Som Lars Pettersson har visat, fanns det en 
skillnad mellan diskussionerna om högre gruppers utbildning, där forman-
det av personligheten var ett vanligt tema, och motsvarande diskussioner 
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om lägre gruppers uppfostran, där den grundläggande bildningen skulle bi-
bringas genom internalisering av disciplin.²¹ Men denna sociala skiktning 
i bildningsdiskussionen bör, som redan konstaterats, inte uppfattas som 
att idéerna om den fria personlighetsdaningen stod i motsatsställning till 
självdisciplin. Tvärtom kunde den fria bildningen tillskrivas en central be-
tydelse i diskussioner om hur självdisciplin tillägnades.
 Ett exempel på hur övervägandena kunde se ut i diskussionerna om 
folkbildningens bildningsmedel ger en text av ämbetsmannen Johan 
Adolph Gerelius. Gerelius var inte bara en av dem som tidigt introducera-
de penitentiärfängelset, han tillhörde även växelundervisningens pionjärer 
under -talets första hälft. Gerelius pedagogiska optimism tog sig ut-
tryck i en mycket stor entusiasm inför den så kallade lancastermetodens 
principer. Hans argument för växelundervisningen grundades i utpräglat 
liberala ståndpunkter och möjligheten att åstadkomma en utvidgad med-
borgerlighet framhölls: växelundervisningen erbjöd ett helt system för de 
lägre klassernas grundläggande bildning, vad Gerelius kallade en ”allmän 
folkbildning”. Värdet av uppfinningen var därför mycket enkelt att mo-
tivera, konstaterade Gerelius. Genom att utsträcka den elementära bild-
ningen fick individen ”förmåga att arbeta med nytta, med framgång och 
med smak” samtidigt som principen frambringade ”kärlek till ordning, 
verksamhet, nyckterhet [sic], sparsamhet, renlighet, sedlighet och allvar”. 
Allmän folkbildning innebar i hans vision att samhällets lägre grupper 
hade förmåga att behärska sig, kontrollera sitt leverne och vara ansvariga 
för sina handlingar.²²
 För Gerelius var växelundervisningens närmast industriella organisa-
tion av monitörer – att vissa elever valdes ut för att undervisa och överva-
ka andra – både en ekonomisk besparing och en viktig fostrande princip. 
Mekanismen erbjöd långtgående kontrollmöjligheter för läraren och be-
fordrade ordningen i skolan genom att läraren kunde styra eleverna ”ge-
nom hvarandra”. Men minst lika fördelaktig för undervisningens resul-
tat var frånvaron av lärarens auktoritet och den strategiska organiseringen 
av elevernas inbördes relationer. Att det istället för läraren var ”de sjelfva 
som styra och undervisa hvarandra” var synnerligen betydelsefullt för för-
ståndsförmögenheternas fria utveckling, konstaterade Gerelius.
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Än verksam än passiv, än lydande, än lydd, ledes deras vilja oförmärkt till 
undergifvenhet för en allmän giltig regel. Friheten i stället för tvånget, gör 
af  lydnaden icke en lag, ett behof, främmande för honom, utan en inre 
nödvändighet.

Principen om elevernas inbördes relationer var viktig på flera sätt. Att 
själv lära sig saker gav överhuvudtaget en mera säker kunskap, menade 
Gerelius, än det ”man ser genom andras ögon”. Men kanske än viktigare: 
de ömsesidiga relationerna mellan eleverna var mer effektiva än lärarens 
auktoritet för att befordra begreppen om plikt samt de egenskaper som 
låg till grund för ”en allmännare sedlighet och medborgerlighet”.²³
 Bildning kom under -talets första hälft allt mer att beteckna nå-
got som individer var i besittning av.²⁴ När S. A. Hedlund  diskute-
rade innebörden av ordet konstaterade han att det hade utvecklats till att 
användas som ”indelningsgrund” i samhället.²⁵ Denna tendens kan be-
skrivas i relation till ordet civilisation, bland annat genom att den enskil-
da människans bildningsprocess antogs motsvara kulturens utveckling till 
samtidens civilisationsnivå.²⁶ Som visats i tidigare kapitel relaterades bild-
ningskriterier exempelvis till isoleringsfängelsets användbarhet och kon-
sekvenser, liksom till den fattiges förmåga att mottaga kontant under-
stöd. I dessa sammanhang var bildning i första hand ett kriterium för in-
dividens kapacitet till introspektion och självkontroll. Denna betydelse av 
bildningsbegreppet – som ett sätt att beskriva tillkortakommanden i en 
civilisationsmodell där exempelvis vilden, barnet, brottslingen och den 
pauperiserade bedömdes vara av ett annat slag än den civiliserade – blev 
i själva verket en central utgångspunkt i de pedagogiska diskussionerna 
under -talets första hälft.²⁷ Exempelvis återkom halvbildningsproble-
matiken under -talet när brottslighetens epidemiska karaktär disku-
terades: ökningen av brotten sattes i samband med den halvbildning som 
en utsträckt undervisning antogs ge upphov till. Det krävdes en noggrann 
avpassning av formerna när kunskaper skulle spridas till samhällets lägre 
grupper.²⁸
 Vilka medel som skulle användas i folkuppfostringsarbetet förblev 
under hela -talet en känslig fråga. Till de väletablerade och tämli-
gen okontroversiella verksamheterna under - och -talen hörde 
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att trycka och distribuera texter som var antingen sedelärande eller prak-
tiskt nyttiga. Vid sidan av de religiösa traktatsällskapen märks exem-
pelvis Sällskapet för nyttiga kunskapers spridande som bildades . 
Verksamheten organiserades efter brittisk förlaga och ägnade sig i hu-
vudsak åt att utge tidskriften Läsning för folket. Initiativet riktades fram-
förallt mot allmogen på landsbygden, och publikationen anslöt sig till 
den etablerade traditionen av hushållningsrön och sedelärande berättel-
ser. Innehållets nyttobetonade karaktär låg i linje med det insnävade upp-
lysningsbegreppet, och verksamheten blev snart ansedd som ett lämpligt 
medel för folkuppfostran. Men som Per Sörbom visat möttes initiativet 
av kritik, trots den traditionella formen och trots att sällskapet var solitt 
förankrat i etablerade kretsar.²⁹ Att publikt vända sig till samhällets lägre 
grupper bedömdes i de flesta sammanhang vara en handling med riskabla 
konsekvenser. Under -talet återkom problemet exempelvis ständigt i 
diskussionerna om tidningarnas publika tilltal.
 Frågan om hur upplysning eller bildning skulle förmedlas till de lägre 
klasserna befann sig i ett spänningsfält mellan nödvändighet och hot un-
der - och -talen. De flesta debattörer var ense om att det var av 
största vikt för ordningen, lugnet och säkerheten att åstadkomma en verk-
lig folkuppfostran, men formerna och medlen för detta arbete var betyd-
ligt mera brännbara frågor. En vanlig ståndpunkt bland de mindre peda-
gogiskt optimistiska var att undervisningsformer som befordrade lydnad, 
ordning samt arbetsamhet, och som bibringade en grundläggande religiös 
och praktisk bildning, var fullt tillräckliga.³⁰ Mer utsträckta bildningsme-
del kunde, förutom halvbildning, väcka missnöje bland de lägre klasser-
na och leda till att de inte erkände de bildade klassernas större förstånd. 
Villkoren för uppfostringsarbetet gick på detta sätt knappast att skil-
ja från beskrivningarna av relationerna mellan grupper i samhället. När 
Carl Adolph Agardh – en av de pedagogiska optimisterna i diskussioner-
na – talade om folkupplysningen , återförde han sin tillförsikt på så-
väl människans perfektabilitet som det principiellt önskvärda i civilisatio-
nens spridning.³¹ Men framförallt fann han anledning att ingående disku-
tera de förutsättningar som krävdes för en framgångsrik folkuppfostran. 
Han gav kritikerna delvis rätt och tillstod svårigheterna att finna lämpliga 
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medel och former. Fastän det var nödvändigt, följde svårhanterliga konse-
kvenser av att de arbetande klasserna involverades med upplysningens och 
civilisationens utbredning.³²
 Agardh beskrev utförligt de gängse argumenten om hur en utsträckt 
folkupplysning förvirrade de arbetandes begrepp om sin rätta ställning, 
ökade antalet brott och bidrog till samhällsoroligheter. Mot denna be-
skrivning anförde han att civilisationens utveckling inte hade skadliga 
konsekvenser så länge den ägde rum inom en riktig samhällsorganisation. 
Stabila patriarkaliska relationer verkade modererande på motsättningarna 
i samhället och lade grunden för en välordnad och framgångsrik utbred-
ning av upplysningen. Agardh menade att man dittills alltför lite hade sett 
folkupplysningsarbetet som ett verksamt medel för att undvika svåra kon-
flikter mellan de arbetande och de högre klasserna.

Den högre klassen har ej annat medel deremot [konflikter], än att den sö-
ker insöfva arbetsklassen dels genom oupphörliga concessioner, och dels 
genom att minska eländet, förmedelst barmhertighetsinrättningar och fat-
tigväsen, samt dels genom att borttaga jäsningsämnena, förmedelst correk-
tionsinrättningar och deportationer, framför allt genom att hindra arbets-
klassen från att komma till makt och andel i lagstiftningen.

Det var i själva verket så, argumenterade Agardh, att ”arbetsklassens in-
tresse i samhället, och anledning till kärlek för detsamma” var ett långt 
mer verksamt sätt att minska risken för revolutioner.³³ I hans problemana-
lys var arbetet med att sprida civilisationens framsteg en viktig samhälls-
bevarande kraft. Genom att göra vissa perspektiv på utvecklingens villkor 
och värden gemensamma kunde man stärka relationerna i samhället och 
därmed minska risken för svårare konflikter.
 I sin avslutande plädering för en utsträckt folkupplysning hänvisade 
Agardh till att Sverige hade de rätta förutsättningarna för ett sådant arbete. 
Bondeståndets traditionella mellanställning och det inkluderande patri-
arkaliska hushållet på landsbygden erbjöd de täta och modererande rela-
tioner som var villkoren för upplysningens framgång. Detta innebar dock 
en allvarlig begränsning, tillstod han. Folkupplysningen kunde inte anses 
lämplig i städerna, eftersom det där saknades motsvarande reglerande re-
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lationer. I städerna ansamlades dessutom landsbygdens demoraliserande 
element till ”öppna sår”, och för att oskadliggöra dessa krävdes särskilda 

”moraliska inrättningar”. Agardh diskuterade inte närmare vilka slags in-
rättningar han syftade på, eller hur nya sådana borde utformas med hän-
syn till civilisationens utveckling.³⁴ Den slutsats som hans resonemang 
innebar var att förutsättningarna för upplysningsarbetet såg helt olika ut 
i städerna och på landsbygden. Inte nog med att civilisationens alla nega-
tiva konsekvenser förstärktes i städerna, frånvaron av inbördes relationer 
mellan högre och lägre grupper innebar dessutom en betydande osäker-
het vad gällde upplysningens vidare utbredning och en stor risk vad gällde 
dess konsekvenser.

Bildningscirkeln i civilisationsarbetet
Bildningscirkelns verksamhetsform saknade egentliga föregångare i 
Sverige. Ändå kan den relateras till såväl de övergripande frågorna kring 
folkbildningens villkor som till utländska motsvarigheter. Den stora ak-
tivitet som exempelvis Agardh hänvisade till när han talade om initiativen 
för att minska konflikterna i samhället, inbegrep under -talet också 
en intensifiering av folkbildningens former. I anslutning till att Sällskapet 
för nyttiga kunskapers spridande bildades, gav en av initiativtagarna, ex-
peditionssekreteraren Frans Anton Ewerlöf, ut en översättning av Henry 
Broughams skrift Om folkbildning (). Brougham var en framträdande li-
beral politiker i ledningen för det brittiska sällskap som tjänade som före-
bild för det svenska sällskapet. Ewerlöf  hade rest till England för att stu-
dera de nya formerna av folkbildningsarbete på plats, och en stor del av 
skriften utgjordes av hans rapport från rundresan. Framförallt ägnade han 
åtskilligt utrymme till att beskriva verksamheten i de många så kallade 
mechanics’ institutes som bildats i engelska städer från -talets mitt.³⁵
 De engelska föreningarna uppmuntrades av kretsen kring Brougham 
men var självständiga lokala initiativ, riktade mot hantverkare och arbeta-
re. Populärvetenskapliga föreläsningar, demonstrationer och utställningar, 
framförallt av naturvetenskap och tekniska framsteg, utgjorde verksamhe-
tens kärna, men man organiserade också lånebibliotek och en rad andra 
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aktiviteter. Det uttalade syftet bland organisatörerna var att åstadkomma 
ordning, skötsamhet och strävan efter förkovran bland arbetarna och däri-
genom också lugn, stabilitet och säkerhet i samhället.³⁶ I sin skrift disku-
terade Brougham en del av de erfarenheter han samlat i arbetet med mecha-
nics’ institutes. Inte minst framhöll han vikten av att arbetarna inkluderades i 
föreningarnas ledning i syfte att ”försäkra systemets framgång”. Om möj-
lighet till delaktighet saknades, väckte föreningarna inte tillräckligt intres-
se bland arbetarna, konstaterade Brougham och påpekade att de bildade 
grupperna ändå hade möjligheter att utöva sitt inflytande på verksamhe-
ten.³⁷ Arbetarna skulle inte bara delta, de skulle också bli delaktiga. På 
samma sätt som när Agardh resonerade om verkningskraften av att väcka 
arbetarnas intresse för det gemensamma, stod inte delaktighet och själv-
reglering i motsatsställning till varandra. Organiseringen av delaktighet 
kunde tjäna som en viktig resurs i bildningsarbetet.
 Ewerlöfs reseberättelse innebar att Sällskapet för nyttiga kunskapers 
spridande organiserades tämligen omgående. Däremot väcktes inte nå-
gon diskussion om att organisera motsvarigheter till mechanics’ institutes.³⁸ 
Den allmänna förskjutningen i pedagogiskt optimistisk riktning förstärk-
tes under -talet, och allt fler menade att bildningsarbete bland de läg-
re grupperna var ett både nödvändigt och verkningsfullt medel mot sam-
hällets vådliga utveckling. Orsakskedjan som sträckte sig från bristan-
de uppfostran under uppväxtåren via pauperism till brottslighet var fast 
etablerad, vilket innebar att man måste åstadkomma något senare i livet 
som kunde ersätta uppfostran. När bildningscirkeln i Eskilstuna organi-
serades , var det första uppropet typiskt i sin förklaring av problemens 
orsak: ”den öfwerhand tagande fattigdomen och proletärernas fruktans-
wärda förökande […] härleder sig från massans brist på förståndsodling 
och wetande”.³⁹
 Situationen beskrevs i många sammanhang som en paradox, i civilisa-
tionens hemländer utvecklades dess motsats. Vid det första reguljära mö-
tet i Stockholms bildningscirkel beskrev en av grundarna, läkaren Johan 
Ellmin, den nya föreningens verksamhet med utgångspunkt i sedeslöshe-
tens, brottslighetens och pauperismens epidemiska hot mot samhällsord-
ningen.
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Genom den mest bildade verldsdelen Europa, går en hämsk gestalt, som 
förpestar med sin ohyggliga närvaro, angriper alla folkklasser, har olika 
namn i anseende till kretsen, der han visar sig, och skepnaden uti hvilken 
han uppträder. Den kallas pauperism, fattigdom, nöd, elände o.s.v. Den 
banar beklagligtvis så ganska ofta vägen för afvikelser ifrån det rätta, för 
brott och vanära. Mången bereder och sin egen ofärd genom ovishet att 
skicka sig, genom brist på omtanka att använda sina krafter, och oförstånd 
att handhafva sin arbetsförtjänst. Vanligen står denna regellöshet i fören-
ing med en dålig smak och benägenhet för sämre eller själlösa sysselsätt-
ningar.⁴⁰

Fastän ”dålig smak” och ”själlösa sysselsättningar” i Ellmins analys inte 
var primära orsaker till de snabbt växande problemen, förvärrade de si-
tuationen och gjorde konsekvenserna mer akuta. På motsvarande sätt var 
det viktigt att motverka de tendenser med vilka ”regellösheten” uppträd-
de. Bildningscirkelns uppgift skulle i enlighet med detta vara ett inre civi-
liseringsprojekt. Utgångspunkten var att den utbredande pesten hemsökte 

”den mest bildade verldsdelen”.
 När bildningscirkeln i Göteborg bildades  anmäldes den entusias-
tiskt i liberala Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning. Då man ”öfverallt ser sig 
omgifven af  fattigdom och uselhet, af  sedeförderf  och elände” måste man, 
konstaterade tidningen, fråga sig om sättet att kunna bidra till ”sina med-
människors förbättring”. Svaret kunde lyckligtvis lätt finnas, det behöv-
des varken hög samhällsställning eller stora ekonomiska resurser för arbe-
tet: ”Hvad som mest brister de s. k. lägre klasserna är bildning”. Om bara 
tillräcklig uppslutning kring bildningscirkeln kunde åstadkommas bland 
de bildade, hoppades tidningen avslutningsvis, skulle tiden inte vara av-
lägsen när de lägre klasserna ”hellre besöka bildande sammankomster, än 
[…] de hus, der lasterna, utsväfningarne och råheten fira sina afskyvär-
da orgier”.⁴¹ Beskrivningarna av arbetarnas situation med utgångspunkt i 
deras kapaciteter som individer var typiska. Analysen återkom exempelvis 
när man i samma tidning två år senare kommenterade ett långt utdrag ur 
Friedrich Engels beskrivning av de arbetande klasserna i England. För att 
undvika de omstörtningar Engels talade om behövde man, menade tid-
ningen, se till att arbetarna ”icke blott utgöra viljelösa machiner, utan sät-
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tas i tillfälle att utveckla sina själsförmögenheter och på samma gång beredas 
utsigter för en någorlunda oberoende framtid”.⁴²
 Hur relaterades verksamheten till problembeskrivningarna? På den mest 
handgripliga nivån beskrevs bildningscirkeln negativt – som kontrast till 
krogen, vad Ellmin kallade ”obehöriga bildningsanstalter” – men den för-
väntades framförallt ha positiva konsekvenser.⁴³ Ett vanligt positivt argu-
ment, som inte bara fördes fram i anslutning till bildningscirklar, var att 
undervisning kunde väcka arbetarens ”aktning för sig sjelf ” och i förläng-
ningen göra det möjligt för denne ”att blifwa och wara en civiliserad men-
niska och ej endast en af  alla nedsatt arbetsmachin”.⁴⁴ Genom bildnings-
cirkeln kunde arbetaren ges instrument för sin egen moraliska förkovran, 
bland annat genom förklaringar av samhällets ordning och livets villkor. 
När Magnus Eric Constans Pontin  höll föredraget ”Om allmän bild-
ning” i Stockholm förklarade han genom en historisk tillbakablick att sam-
hällets patriarkaliska tid hade upphört, vilket innebar att det krävdes nya 
former för arbetarnas danande. Bildningen kunde tjäna som ett medel för 
detta genom att förädla arbetarens passioner och karaktär så att denne er-
höll något som ersatte det äldre samhällets ”undergivenhet” och ”resigna-
tion”, men som samtidigt kunde försona dem med ”jordelifvets brister”.⁴⁵ 
De förändrade relationerna i samhället krävde enligt detta civilisationsper-
spektiv att arbetaren fostrades till att själv upprätthålla en självreglering.
 Bildningscirkeln var både en kopia av de bildade klassernas egen um-
gängeskultur och en kritik av densamma. Medlemmarna ur samhällets 
högre skikt bildade den självklara utgångspunkten för verksamhetens 
innehåll, men samtidigt gjordes åtskillnad mot traditionella bildnings-
uppfattningar. Det var vanligt att använda de högre klassernas ytliga bild-
ningsideal som motbild till verksamheten, den bildade arbetaren skulle 
inte ägna yttre tecken den betydelse de gavs inom samhällets högre skikt. 
Det var inte heller abstrakta resonemang som arbetaren skulle tillägna sig 
utan olika förmågor. Ellmin argumenterade för att bildning inte behövde 
innebära lärdom, men att den alltid innebar en rad färdigheter.

Den förutsätter förmågan att betrakta, jämföra och göra slutsatser, um-
gänge med naturen, sinne för det gudomliga hos henne och så till vida 
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sammanhang med människorna, att man har föreställning om deras olik-
het i lynnen, böjelser och tänkesätt. Framförallt är det nödigt att lära kän-
na sig själv.

Med utgångspunkt i historien konstaterade Ellmin att de regerande ofta 
använt ”konstens, maktens och religionens medel” för att hindra folket 
att vinna ”självmedvetande och frihet”. Men det krävdes ett omfattande 
arbete med folkets bildning för att kunna uppnå dessa höga mål. På sam-
ma gång som uppfostran var ”roten till all bildning”, måste bildningen 
stå för en fortsatt uppfostran. De utgjorde tillsammans de enda medlen 
för att utplåna ”råheten” och därigenom låta ”sunda förnuftet” få oin-
skränkt spelrum för att bevara samhällets lugn. Ellmin menade att för-
nuftet och förståndet i förening med ”sinnenas rätta bruk” var nödvändi-
ga för att kontrollera begären och känslorna så att friheten inte slog över i 
självsvåld, och för att överhuvudtaget tygla ”begären, böjelserna, drifterna, 
tycken, infall, okynnen och lidelserna” i samhället.⁴⁶
 För åtskilliga blev dock bildningscirkeln en riskabel form av civilisa-
tionsarbete som kunde resultera i starkare motsättningar och ökad oord-
ning. Farhågorna om halvbildning och radikal agitation förefaller ha va-
rit utbredda, eftersom kritiken och misstänksamheten mot bildningscirk-
larna på olika sätt var ständigt närvarande i verksamheten. Kritiken tycks 
dock inte ha varit speciellt utförligt formulerad. Det skrevs inga direkta 
debattskrifter och det är svårt att ens finna mer omfattande resonemang i 
frågan.⁴⁷ Den utbredda kritiken kommenterades dock gång efter annan av 
företrädare och präglade många föredrag där man diskuterade verksam-
hetens former, innebörden av bildning och målsättningen med bildnings-
cirklarna. Försvaret bestod ofta av tre olika led. Man hänvisade till bild-
ningscirkelns nödvändighet i ljuset av civilisationens utveckling, kritisera-
de ytliga bildningsideal bland de högre klasserna och argumenterade för 
att verksamhetens form garanterade önskvärda resultat.
 En utförlig försvarsskrift publicerade ordföranden i Karlskrona bild-
ningscirkel Georg Améen, redaktör för den liberala tidningen Najaden. I 
Tre ord om och till bildningscirklarne () återgav han bland annat delar ur tre 
föredrag som rörde föreningens medel och mål. Améen konstaterade att 
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bildningen omfattade de flesta mänskliga förmågor och ställde, som svar 
på kritiken, den retoriska frågan om huruvida hantverkarnas bildning 
verkligen befann sig på den punkt man önskade sig. Men kritiken hade 
varit häftig, och Améen hänvisade därför utförligt till nödvändigheten av 
att ”till det bästa leda” arbetarnas strävan efter bildning, denna ”uppenba-
relse af  oundvikliga rörelser i tiden”.⁴⁸ Bildningscirklarna skapade ett när-
mare samband mellan klasserna, påpekade han, och gynnade därigenom 
ordningen snarare än att, som kritikerna menade, underminera den.⁴⁹
 Kritiken av bildningscirklarna resulterade också i att mer allmän-
na artiklar skrevs om begreppet bildning. Ett föredrag av sekreteraren 
i Stockholms bildningscirkel, kemisten Johan Fredrik Bahr, blev i prak-
tiken en försvarsartikel när den publicerades i Aftonbladet . Bahr kon-
staterade att knappast något annat ord uppfattats på så många olika och 
felaktiga sätt. Artikeln diskuterade kritiskt de vanligaste temana i bild-
ningsdiskussionen och menade att bildning var ”nyckeln” för de arbetan-
de klasserna för att få tillträde till de bildade klassernas sfärer i samhället. 
Bildningscirklarna tjänade i denna process som ”bildningens vågbrytare 
nedåt […] en förmedling och öfvergång mellan hvad som redan är och 
hvad som skall blifva”.⁵⁰ Artikeln ”Några ord om bildningens begrepp” 
i Folkvännen  försvarade bildningscirklarnas verksamhet utifrån snar-
lika resonemang. Författaren konstaterade att bildning var ”det menskli-
ga lifvets högsta och säkraste gradmätare” samt att de högst bildade hade 
skyldighet att ”upplysa, förädla och leda sina bröder”. Artikeln avsluta-
de med att slå fast att så länge bildningscirklarna fortsatte sin verksam-
het för ”uppfostrande af  slägtet i de dygder, som böra pryda den enskilta 
menniskan, i de kunskaper som äro oundgängliga för att rätt lära känna 
oss sjelfva och våra förbindelser” skulle de motstå än svårare anfall.⁵¹
 Frågorna om bildningens förutsättningar och villkor fick stort utrym-
me när urmakaregesällen Petter Kjellberg under sommaren  började 
att ge ut Bildningsvännen: Tidskrift för bildningscirklar och arbetare i anslutning till 
Göteborgs bildningscirkel. I den längre artikeln ”Om bildning” argumen-
terade Kjellberg med utgångspunkt i människans potentialitet mot idén 
om en halvbildning och faran överhuvudtaget med bildning bland samhäl-
lets lägre grupper.⁵² Han hänvisade till själva anlaget för bildning hos alla 
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människor, vilket han uppfattade som ett bevis på att det borde utvecklas. 
”I människokroppen se vi inga organer skapade för att skrumpna i brist på 
begagnande; långt mindre kunna själens förmögenheter vara gifna för att 
qväfvas i brist på odling”.⁵³ I ett senare nummer återkom argumenten mot 
föreställningen om ”halvbildning” med utgångspunkt i civilisationens ut-
veckling. Begreppet var meningslöst, menade författaren. Man påstod inte 
att människor levde i en halvbildad tid fastän vetandet skulle fortsätta att 
utvecklas. Falsk bildning innebar i själva verket ingen bildning alls, och be-
rodde på exempelvis dåligt umgänge och dålig litteratur, det vill säga just 
de företeelser som bildningscirklarna skulle motverka.⁵⁴
 Arbetet med att utsträcka bildningen förblev dock omdiskuterat, och 
bildningscirklarnas verksamhetsformer var kontroversiella även långt efter 
att föreningarna blivit etablerade. I Stockholm höll August Sohlman, skrift-
ställare i Aftonbladet och föreningens sekreterare, på bildningscirkelns års-
dag  ett föredrag om verksamhetens ändamål med utgångspunkt i civi-
lisationens utveckling. Det var viktigt, inskärpte Sohlman, att det ”som 
kraftigast rör sig i tiden” – massornas längtan efter bildning och att för-
bättra sin ställning – inte lämnades därhän utan att den ”ledes i det rätt-
ta spåret och icke ger sig luft i förvillelser”. Sohlman påminde om att 
denna rörelse, denna utveckling, inte var något som skulle väcka oro. 
Strävan efter att förbättra sin ställning var samhällets livsprincip och be-
fordrade såväl välstånd som sedlighet, något som visade sig på industri-
utställningarna och i att ”alla stora uppfinningar tillämpas och utbreda 
sig nu med en hastighet, som tilltager i nästan geometrisk progression”. 
Alla dessa tendenser hade, konstaterade han, ett inre samband; de vittnade 
sammantaget om att historien nu inte längre berodde på enskilda hjältar 
utan började ”räkna i stora tal”. En av de viktigaste uppgifterna för fram-
tiden var därför att ägna sig åt ”de stora massornas fysiska, moraliska och 
intellektuella framåtskridande”. De bildade måste inse att ”den rörlighet 
som eger rum i den stora allmänhetens tankelif  står i nödvändigt sam-
manhang med hela den nya kulturutvecklingen”. Det ”bästa eller enda sät-
tet att förebygga skadliga och ytliga föreställningar”, påpekade Sohlman, 
var att befrämja verksamheter som bildningscirkeln, snarare än att ”upp-
stämma en litania öfver ’halfbildningen’”.⁵⁵
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Organisationsformer och gränsdragningar
De ledande företrädarna för bildningscirklarna ägnade påfallande stor 
uppmärksamhet åt verksamhetens former. Delvis kan det förstås som för-
siktighetsåtgärder för att kunna kontrollera verksamhetens innehåll och 
som argument mot kritikerna, men framförallt lade man stor vikt vid 
verksamhetsformens betydelse för arbetarnas fostran. Med utgångspunkt 
i bildningsdiskussionerna var det tämligen självklart; bildning handlade 
lika mycket om processens organisering som om dess specifika sakinne-
håll. Det är överhuvud svårt att göra en distinktion mellan form och inne-
håll i de pedagogiska diskussionerna vid denna tid. I synnerhet gäller det 
de lägre klassernas uppfostran. I bildningscirkeln, liksom i cellfängelset 
och den uppsökande fattigvården, utgick man från organiseringen när 
man diskuterade verksamhetens förmåga att fostra till självreflexion och 
att upprätta samhälleliga relationer. Överväganden kring bildningscirkeln 
rörde en rad frågor. Vilken publik skulle skapas för verksamheten, i vilken 
form skulle föredrag hållas, och kring vilka ämnen? Eftersom bildnings-
processens form och innehåll direkt relaterades till vilka grupper den av-
såg, kunde frågorna svårligen skiljas från varandra, vilket också visar sig 
i att de var föremål för kontinuerliga överväganden och försök till gräns-
dragningar.
 Bildningscirkeln var kontroversiell och blev kritiserad för att rikta sig 
direkt till arbetare. Lägre samhällsgrupper inkluderades inte heller bara 
bland medlemmarna utan delvis också i ledningen, vilket många kritiker 
uppfattade som en grogrund för politisk agitation och sammangaddning-
ar. Till skillnad från arbetet med att sprida nyttiga rön och uppbyggliga 
skrifter, krävdes i bildningscirklarna betydligt mer noggranna avvägning-
ar om vilken publik som skulle skapas för verksamheten.⁵⁶ Skånska Posten 
konstaterade i samband med det första uppropet för en bildningscirkel i 
Kristianstad  att en sådan skulle vara ändamålsenlig och välgörande 
så länge den ”rätt organiseras”.⁵⁷ När man i bildningscirklarna sade att man 
vände sig till arbetare eller de lägre klasserna, syftade man i regel på gesäl-
ler inom hantverksyrken eller så kallade fabriksarbetare vilka tillsammans 
med lärlingar och mästare kallades hantverks- och industriklasserna. I för-



 Bildningscirkeln Bildningscirkeln  

eningarna påpekades det ofta att det var dessa kvalificerade arbetare som 
utgjorde målgruppen, i Stockholm föreskrev man från  i stadgarna 
att de skulle utgöra minst två tredjedelar av medlemmarna. Dessa grup-
per förväntades också uppbära olika förtroendeuppdrag och i ett par för-
eningar skrevs det in i stadgarna. Det fanns anledning att både manifes-
tera och befrämja delaktigheten. När man gav gesäller uppdraget att vara 
ordningsmän upprättade man samma hierarkiska logik som i växelunder-
visningen där ansvar förväntades verka fostrande.⁵⁸
 Att det var de kvalificerade arbetarna man vände sig till kan relateras 
till gesällernas traditionella mellanställning, där de åtminstone i en exem-
plarisk yrkesgång från lärling till mästare stod i förbindelse med de bilda-
de klasserna. Villkoren för hantverksyrkena var dock stadda i stor föränd-
ring under - och -talen. Specialisering och mer storskalig tillverk-
ning innebar att konkurrensen hårdnade, yrkesbanan till mästare kunde 
bara fullföljas av ett fåtal gesäller och vanligtvis ingick gesällerna inte läng-
re som en del av mästarens hushåll. De åldrande gesällerna bildade i allt 
större utsträckning egna familjer och deras formella situation förändrades 
genom att så kallade gesällpass infördes – vilket försvårade möjligheten att 
söka arbete under de omfattande gesällvandringarna – och att skråprivi-
legierna avskaffades . Under -talet uppmärksammades hantverks-
arbetarnas leverne och uppträdande ständigt, både som ett existerande och 
potentiellt problem.⁵⁹ När man i bildningscirklarna kontrasterade verk-
samheten mot de fördärvliga krogarna, beskrev man den samtidigt som en 
väg för gesällerna att sträva mot högre positioner i samhället.
 Hantverksarbetarnas föregivet oansvariga utsvävningar, demoraliseran-
de krogliv och bristande aktning förklarades som regel med upplösningen 
av arbetets patriarkaliska organisation. Bildningscirkeln beskrevs som en 
motvikt till förändringarna. När bildningscirkeln grundades i Stockholm 
karaktäriserades den som ett svar på de tilltagande samhällsproblemen i 
civilisationens spår, bland annat de upplösta hushållsrelationerna.⁶⁰ Orga-
nisationsformen skulle motsvara de patriarkaliska relationerna: kring en 

”kärnbildning” av bildade personer skulle arbetarna i ”cirkelbildningen” 
samlas för en förädlande verksamhet, dels genom föredrag och dels ge-
nom själva umgänget. Bildningscirklarnas företrädare återberättade stän-
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digt stockholmsföreningens uppkomst, det vill säga den förfrågan gesäl-
lerna Sven Trädgård och Olof  Renhult ställde till läkaren Ellmin. Detta 
tjänade som en påminnelse om att föreningen var förankrad i de arbetande 
grupperna, och att de bildade klassernas ledning var en både efterfrågad 
och given förutsättning.⁶¹ Den moraliskt fostrande målsättningen var ty-
pisk i samtiden. När Svenska Slöjdföreningen grundades  för att höja 
hantverkarnas yrkesskicklighet hade moralisk daning också där en fram-
skjuten plats.⁶²
 Bildningscirkeln syftade inte till att höja hantverksskickligheten, det 
var livsföringen och attityderna bland arbetarna som stod i centrum. 
Föreningen beskrevs som en möjlighet att fylla det tomrum i arbetarens 
fostran som samhällsutvecklingen skapat. Ellmin beskrev bildningscirkeln 
som ett återupprättande av husbondevårdens ”patriarkaliska värdighet”, 
genom den tog de bildade klasserna sitt faderliga ansvar.⁶³ En annan le-
damot, bokhandlaren Per Götrek, jämförde bildningscirkeln med växel-
undervisningen. De bildade klasserna i kärnbildningen var ”monitorer”, 
vilket gjorde att cirkeln fick ”den vackra karakteren af  en vexelundervis-
ningsskola”.⁶⁴ Den patriarkaliskt organiserade bildningen var dock bero-
ende av välvilliga tolkningar från arbetarna, något som naturligtvis inte 
alltid var fallet. I Karlskrona konstaterade Améen att verksamhetens mo-
raliska utgångspunkter riskerade att uppfattas som att arbetaren behövde 

”korrigeras”, det vill säga att andra arbetare satte bildningscirkeln ”i bredd 
med en korrektionsinrättning”.⁶⁵ Det antydda problemet var generellt 
för hela verksamheten. Den noggrant organiserade gemenskapen var me-
ningslös utan arbetarnas aktiva deltagande.
 Gränsdragningarna kring bildningscirklarnas form rörde bland annat 
föredragens form, vilka verksamheter som var lämpliga samt medlemmar-
nas uppträdande. I Karlskronas bildningscirkel fanns det inga inskränk-
ningar i stadgarna vad gällde föredragens ämnen, men ordföranden kon-
staterade att man ”genom en tyst överenskommelse” hade avlägsnat ”den 
egentliga politiken”. Däremot var föreningen i någon mån politisk, poäng-
terade han, såtillvida att den var en förberedelse för arbetarnas framtida 

”inflytande på samhällsangelägenheterne”.⁶⁶ Bildningscirkeln var kort sagt 
en verksamhetsform för medborgarträning, men utan någon debatterande 
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verksamhet. I Stockholm fastslog man vid grundandet att föredragen 
skulle hållas i en ”ordnad” form, och att ämnen av polemiskt religiös eller 
politisk syftning inte var acceptabla. När nya stadgar antogs  fast-
ställdes att föredrag av ”politisk syftning” inte var tillåtna, en inskränk-
ning som sedan kom att tas bort ur stadgarna  efter att Stockholms 
Arbetarförening hade bildats. I de nya stadgarna krävdes att ordföranden 
skulle underrättas om ämnet för föredraget, och att styrelsen förbehöll 
sig rätten att vägra föredrag av för dem okända personer vilket var vanliga 
regler i andra bildningscirklar. Man vidgade samtidigt verksamhetsområ-
det, något som gjorde bildningscirkeln mera lik Arbetarföreningen. Man 
skulle nu också använda sammankomsterna till ”undersökning och utred-
ning af  vigtigare frågor, rörande handtverks- och fabriksklasserne”.⁶⁷
 I Stockholm blev verksamhetens organisering och publik föremål för 
meningsmotsättningar redan under våren . Det var i första hand 
Ellmin som hamnade i konflikt med andra personer ur den ledande grup-
pen, där flera gränsdragningsproblem aktualiserades. Vilka var då Ellmins 
problembeskrivningar och hur relaterades de till bildningscirkeln? När 
han efter konflikten beskrev folkets bildning och bildningscirkelns första 
år, fogade han in föreningens uppkomst bland andra reformerande åtgär-
der sedan -talets mitt. Sammanställningen inkluderade många exem-
pel på staden som ett särskilt problemområde, och hur uppfostran, fat-
tigvård och fångvård – Ellmin hade varit involverad i flera initiativ – di-
rekt kunde relateras till varandra. Wallins ansträngningar för ”fattigvården, 
uppfostran, utvecklingen av de kommunala idéerna och ordningsvården” 
framhölls som förebild och Ellmin räknade bland annat upp koleraepide-
mins sundhetsnämnder, Arrhenius fattigvårdsorganisation med distrikts-
visa ordningsmän samt De fattigas vänner som exemplariska verksamheter. 
Men fastän så många i huvudstaden ägnat sig åt att främja ordning och ut-
komst bland samhällets lägre grupper så var utvecklingen nedslående, kon-
staterade Ellmin och hänvisade till såväl statistik som egen erfarenhet. Han 
hade vid de skandinaviska naturforskarmötena föreslagit statistiska under-
sökningar för att efterforska orsakerna till fattigdomens och sjukdomar-
nas utveckling, men menade också att en förklaring kunde sökas i bristen 
på bildning, förutseende och smak för ett bättre liv bland arbetarna.⁶⁸
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 När Ellmin i tredje person beskrev principerna bakom initiativet till 
bildningscirkeln, karaktäriserade han det som en direkt fortsättning av 
sina tidigare ansträngningar på det reformistiska området.

Den detta sagt har under hela sin verksamhet för det allmänna syftat utveck-
lingen af folkets egna krafter till ordningsvårdens befrämjande, helsovårdens befordran 
och ändamålsenlighet i fattigvård, hvilken enligt hans åsigt säkrast under-
stödes genom att uppmuntra fördelstagaren till arbete. Nu afses [genom 
bildningscirkeln] uppfostran, utveckling och förädling af  menniskans kraf-
ter, och företaget har utgått i samhällskedjan från en länk som i besittning 
af  upplysning, förmår meddela den åt massorne der samhällets bestånd så-
dant strengeligen påkallar.⁶⁹

Beteckningen ordningsvård återkommer här som en övergripande karaktä-
risering. Termen som användes i fattigvårdskommitténs betänkande om 
uppsökande fattigvård anknyter till de två äldre innebörderna av begrep-
pet polis: dels själva ordningen, dels de faktorer som upprätthåller den-
na ordning. Här var det utvecklingen av ”folkets egna krafter” som skul-
le gynna ”ordningsvården”. Befrämjandet av individernas kapaciteter 
och förmågor var ett verksamt sätt att upprätthålla ordningen. Problem-
beskrivningarna var likartade i fattigvården och upplysningsarbetet, eller 
vad Ellmin kallade uppfostran och förädlingen av individernas förmågor. 
På samma sätt som bildningscirkeln var ett sätt att organisera en för ”sam-
hällets bestånd” nödvändig faderlig uppfostran av massorna, tog hans ini-
tiativ för en omorganiserad fattigvård sin utgångspunkt i att ersätta patri-
arkaliska relationer.⁷⁰
 Ellmin ersattes som ordförande redan efter ett halvår av pedagogen 
Ossian Edmund Borg, föreståndare för dövstumskolan på Djurgården, 
efter en konflikt om föreningens stadgar. Antagonisterna var en grupp per-
soner som blivit aktiva när föreningen snabbt växte under våren , och 
som ville åstadkomma en mer omfattande reglering av föreningens verk-
samhet. Ellmin menade att formerna för verksamheten baserades på förtro-
ende snarare än på stadgar, och han representerade en synnerligen optimis-
tisk ståndpunkt i fråga om upplysningens inflytande och bildningens spon-
tant harmoniska utveckling genom umgänge.⁷¹ Dessa idéer var tämligen 
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aparta jämfört med de flesta andra ledande företrädares, där bildning bland 
arbetare krävde en omsorgsfull organisation. Den nya gruppen i ledningen 
var förmodligen ense om att nya stadgar krävdes om verksamheten skulle 
växa snabbt. De ursprungliga stadgarna var inte avpassade för en verksam-
het i stor skala, men Ellmin hade ingen vision om storskaliga föreningar 
utan snarare om förtroligt umgänge i mindre kretsar. Han ville hellre se att 
nya bildningscirklar initierades i takt med att nya medlemmar anslöt sig.⁷²
 Den svåraste motsättningen mellan Ellmin och den nya ledningen gäll-
de dock bildningscirkelns publik. I enlighet med sin långtgående bild-
ningsidealism, menade Ellmin att det var angeläget att inkludera de fat-
tigaste. För dem som framhöll att bildningsarbetet måste avpassas efter 
individens samhällsställning, var det en central fråga att avgränsa publi-
ken nedåt. När nya stadgar började utarbetas motsatte sig Ellmin inled-
ningsparagrafens skrivning om att bildningscirkeln avsåg ”hantverks- och 
fabriksklasserna” och föreslog istället den vidare beteckningen ”arbetare”.⁷³ 
Han argumenterade för att det framförallt var ”drängen, pigan, choaren och 
hamnbusen” som behövde bildningscirkeln, eftersom det var ”just dessa 
klasser, som mest behöfva upplysning”. Ellmin jämförde verksamheten 
med Skyddsföreningen och menade att även bildningscirkeln skulle före-
komma brott genom upplysning bland de lägsta grupperna i samhället.⁷⁴ 
En avgörande skillnad, som Ellmin inte berörde, var att man inom Skydds-
föreningen bibehöll en långt mera otvetydig hierarkisk ordning i den upp-
sökande fattigvården bland de lägre klasserna.
 För Borg innebar relationen mellan bildningsgrad och samhällsposi-
tion att ”tjänande klasser” inte kunde inkluderas som medlemmar i bild-
ningscirkeln. I ett tal till medlemmarna  motiverade han varför den-
na inskränkning var nödvändig: till skillnad från hantverksarbetare hade 
de tjänande klasserna inte någon naturlig bildningsgång till högre sam-
hällspositioner. Borg konstaterade att någon bildningsverksamhet förvis-
so borde anordnas för dessa grupper, men att en sådan måste använda sig 
av andra bildningsmedel och bedrivas i andra former. Han påpekade vi-
dare vikten av att de bildade klasserna under faderligt överinseende ledde 
hantverksarbetarna till högre bildningsgrader, och att det inte fanns nå-
gon motsvarande väg till bildning för de tjänande klasserna.⁷⁵ Inom bild-
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ningscirkeln, liksom i samtiden i stort, var kritiken av börds- och privile-
giesamhället vanlig, men en naturlig bildningshierarki kvarstod där indi-
vider knappast kunde överskrida sin position i samhället på något avgö-
rande sätt.
 Ellmins radikalt optimistiska bildningsidealism var ovanlig i bildnings-
cirklarna. Det var förmodligen mycket få som menade att verksamheten 
kunde utsträckas till alla lägre klasser utan att det skulle orsaka problem. I 
enlighet med bildningens sociala skiktning var de som saknade grundläg-
gande bildning inte kapabla att umgås på jämställd fot med bildade grup-
per utan att de förras karaktär fördärvades. För att tillägna sig en högre 
form av bildning krävdes en samhällsposition som innebar någon form av 
självständighet. I Borgs förarbete till de nya stadgarna  letade sig över-
väganden kring bildningens hierarki in i inledningsparagrafens utform-
ning:

Bildningscirkelns syftemål är att bland handtverks- och fabriksklasserna 
bereda och underhålla håg för ett tanke och sedebildande lif, bringa mäs-
tare och gesäller i förädlande beröring med hvarandra och med personer ur 
de öfriga (bildade) samhällsklasserna; så att sann medborgerlig anda och bildning 
må (utvecklas), (kring)spridas och fortlewa.⁷⁶

Dessa grupper av arbetare hörde alltså potentiellt till de bildade klas-
serna. Om ett riktigt leverne – ”ett tanke och sedebildande lif ” – kun-
de organiseras bland dem skulle bildning åtminstone kunna utvecklas. 
Inskränkningen av medlemskap till de kvalificerade arbetarna var i stort 
sett densamma i alla bildningscirklar och behölls i Stockholms bildnings-
cirkel, även om förslag till förändringar fördes fram.⁷⁷ Det var lättare att 
tillåta politiskt orienterade föredrag än att utsträcka medlemmarnas hem-
mahörighet i bildningens samhälleliga hierarki.

Att framställa nya relationer
De förväntningar som knöts till bildningscirkeln bland initiativtagare och 
ledande personer var höga. Bildning tjänade, som tidigare framgått, som 
ett generellt positivt kodord för daning och fostran av arbetarnas leverne, 
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karaktär och värderingar. Bildningscirkelns form och alla dess olikartade 
inslag kan betraktas som svar på frågorna om vad bildning var och hur 
den förvärvades. Det är dock möjligt att ge ett mera detaljerat svar, efter-
som verksamhetens former och innehåll ofta motiverades och kommente-
rades av olika ledande företrädare. Vad skulle då det riktigt reglerade um-
gänget åstadkomma, vilka medel och strategier användes och hur integre-
rades de i bildningscirkeln?
 Verksamheten inom bildningscirklarna var både omfattande och varie-
rande: söndagarnas sammankomster innehöll föredrag, uppläsningar och 
körsång, i vissa föreningar arrangerades besök på olika utställningar och 
museisamlingar samt egna mindre utställningar. I de större föreningarna 
fanns som regel ett bibliotek med utlåningsverksamhet, det arrangerades 
fester och på somrarna anordnades utflykter. Trots de många olika aktivi-
teterna fanns dock en tydlig linje när man beskrev verksamheten, det var 
framförallt gemenskapen som framhölls. På samma sätt som Agardh be-
skrev täta och stabila samhällsrelationer som en förutsättning för folk-
upplysning, hänvisade företrädarna för bildningscirklarna till umgängets 
avgörande betydelse för arbetarnas bildning. Bildningscirklarnas verksam-
het var därför inte att betrakta som ett oansvarigt mode, vilket kritiker 
menade, utan nödvändig för att hantera spänningarna i samhället. Själva 
umgänget, den medborgerlighetskultur som odlades genom bildningscir-
keln, tjänade på detta sätt både som medel och mål för verksamheten.

Fostrande umgänge
Förhoppningarna på de didaktiska resultaten av bildningscirkelns um-
gängesform var höga. Arbetarens organiserade samvaro med bildade grup-
per i samhället skulle inte bara väcka förståelse, och därigenom minska 
motsättningen dem emellan, den skulle också verka förebildligt och fost-
rande på arbetaren. Johan Ellmin satte sin tilltro till en mer ömsesidig 
bildningsprocess än bland organisatörerna i stort, men hans beskrivning 
av umgängets generella betydelse som bildningsmedel var typisk.

Beröringen med den rike, den fattige, sjuklingen, dåren och brottslingen 
riktar oss med vidgade åsikter över äganderätten, naturens lagar, männi-
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skans begär, böjelser och drifter och över samhällslagarnas förhållanden i 
alla dessa hänseenden.⁷⁸

Människans livsvillkor och samhällets lagar kunde bäst åskådliggöras i det 
direkta umgänget mellan olika grupper. Man poängterade många gånger 
att arbetarnas erfarenheter var av stort värde för verksamheten och fram-
höll betydelsen av att de bidrog med föredrag, något som åtminstone i 
Stockholms bildningscirkel inträffade regelbundet. I Ellmins vision var 
sådana föredrag lärorika erfarenheter för arbetaren samtidigt som de var 
upplysande för de bildade, men vem det var som skulle bildas rådde det 
knappast någon tvekan om.⁷⁹
 De uppfattningar om ”samhällslagarnas förhållanden” som väcktes i 
bildningscirkeln var i huvudsak en uppsättning krävande levnadsregler: 
att trots svårigheter visa aktning, vara förnöjsam, ordningsam och arbet-
sam. Den sång som skrevs för Stockholms bildningscirkel sammanfattade 
ett ofta upprepat budskap: ”Bed, arbeta!/ Nöjes med din lott!/ Genom 
tidens stormar streta!/ Välj allt rätt och gott!”. Körsången under vilken 
den framfördes var ett exempel på den noggrant organiserade delaktighe-
ten. Borg konstaterade att den verkade ”lika oemotståndligt” på råa som 
på bildade.⁸⁰ Förnöjsamhetsidealet var inte enbart förmanande, det utlo-
vade en slags etisk jämlikhet. Belöningen var att arbetaren erhöll självakt-
ning och aktning från andra i det bildade umgänget, som åtminstone till 
formen liknade jämställdhet. Genom att förtroendefullt kunna ”utbyta 
tankar och känslor” med varandra skapade man, konstaterade Borg, ”bro-
derlighet och inbördes aktning”.⁸¹
 Det bildade umgänget beskrevs av många som ett grundläggande vill-
kor för bildning bland arbetarna. När ordföranden Carl Palmstedt i no-
vember  talade vid den första sammankomsten för Göteborgs bild-
ningscirkel, konstaterade han att bildningens spridning var en svår sak 
som måste åstadkommas utan ”afsteg från ordningen”. Den rätta bild-
ningen innebar att ”man [tager] föredöme af  den bildades umgängessätt, 
kunskap och redbarhet, […] för att, efter välbetänkt pröfning af  sin plats 
och sina förhållanden i samhället, förvärfva egenskaper, som sjelfmant 
framkalla tänkande medmenniskors aktning, förtroende och tillgifven-
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het”.⁸² När gesällen Kjellberg två år senare skrev sin artikelserie om bild-
ning, argumenterade han på liknande sätt. För att åstadkomma bildning 
krävdes fyra grundläggande villkor, menade han: en allvarlig vilja, en tro på 
möjligheten, en förmåga att undertrycka sinnliga begär och – slutligen – 
umgänge med ”begåvade” människor. Krogliv bröt mot alla fyra villko-
ren och omöjliggjorde därför bildning, argumenterade Kjellberg, medan 
böcker och läsning– så länge man levde upp till de fyra villkoren – gav ar-
betaren större ”sjelfständighet i sina omdömen” och blev därigenom ett 
verksamt medel för ”att förekomma stormiga revolutioner”.⁸³ Läsning 
kunde enligt Kjellbergs resonemang inte bedrivas under vilka former som 
helst, om det skulle verka bildande.
 Företrädare framhöll bildningscirkelns umgängesformer som en grund-
val för dess fostrande verkan. När disponent Johan Fredrik Andersson, 
initiativtagare till Svenska Slöjdföreningen,  höll ett av många tal i 
Stockholms bildningscirkel var huvudfrågan de moraliska och sedliga im-
plikationerna av verksamheten. Han hänvisade till sin tidigare erfarenhet 
av att bland arbetarna på skeppsvarvet försöka ”bringa ett familjelif ”, och 
konstaterade att efter en moralisk bildning var ”lärdom, upplysning och 
industriel bildning” den säkraste grundvalen för ”arbetarens ädlare ut-
veckling”. Förutsättningarna för den moraliska bildningen var avhängiga 
formerna under vilka den bedrevs, konstaterade Andersson. Han uppma-
nade åhörarna att jämföra de ”råa, omoraliska, liderliga sällar, som stry-
ka omkring gatorna” med de närvarande arbetarna, ”dessa städade, artiga, 
redbara, aktade unga män, som göra heder för sin plats […] i den bildade 
familjekretsen”. I motstats till beskyllningarna skapade bildningscirkeln 

”hvarken kommunism eller socialism, men lärer oss att älska hvarandra in-
bördes”, inskärpte Andersson, bildningscirkeln gjorde ledamöterna till 

”sanna medborgare inom samhället”.⁸⁴
 Beskrivningarna av de önskvärda samhällsrelationerna tog sig många 
uttryck. I bildningscirklarna hade naturvetenskap och teknik, inte minst 
genom olika hjälteporträtt, en framträdande plats. När kammarjunkare 
Magnus Eric Constans Pontin i april  höll ett föredrag om Carl von 
Linné var ämnet i själva verket högst brännbart. Föredraget hölls på en 
större fest i vilken också kungafamiljen deltog, en ovanligt iögonfallande 
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manifestation av föreningens karaktäristiska aktningskultur. Linné var ut-
gångspunkt för en sedelärande berättelse om strävsamhetens lön. Få de-
taljer sparades i hur tarvlighet i livsvillkor, motstånd från bördssamhället, 
hårt arbete och förtröstan vid motgångar till sist belönades rättmätigt.⁸⁵
 Det principiella temat i bildningsberättelsen var dock hur termen ar-
betare skulle förstås. Pontin deklarerade att han genom Linné skulle ”be-
trakta arbetaren”; ”ty för om någonting af  vetenskapernas eller all histo-
ria varit klart” så var det ”att ingen storhet någonsin blifvit köpt för bättre 
pris än ett till sinnet motsvarande arbete”. Den slutsats som kunde dras 
av Linnés biografi var självklar, menade han: ”Linné var en arbetare” som 

”lefde under arbete, han visste att lida för arbetets skull och för arbetets 
ära, och han dog för sitt arbete”. Men, fortsatte Pontin, ”han var icke en 
af  arbetsklasserna”, vilket visade det orimliga i att överhuvudtaget använ-
da beteckningen. Att uppfatta arbetsklasserna som en från den ”mensk-
liga gemensamheten liksom utesluten del” var en förvillelse med farliga 
innebörder, menade han, det skapade missnöje som riskerade att leda till 
samhällsoroligheter och blodspillan. Pontin inskärpte att arbetet skulle 
betraktas som ett och odelbart fastän det återfanns i de mångfaldiga for-
mer som ”livets upprätthållande och civilisationens förättningar kräfva”, 
vilket gav den vådliga gruppbeteckningen dess rätta innebörd.

Liksom Linné såg klart in i naturen, så måste äfven vi skåda klart in i våra 
hjertan, och må hans vördnadsvärda skugga lära oss den på en gång mest 
obestridliga och mest missförstådda sanning – att hela menskligheten är en 
enda stor arbetsklass.⁸⁶

Detta sätt att beskriva arbetaren i termer av klassöverskridande moraliska 
utgångspunkter, återkom i flera sammanhang. En liknande innebörd, men 
med utgångspunkt i arbetets värdighet, pläderade exempelvis Per Götrek 
för när han på saint-simonistiskt vis argumenterade för att ”arbetare” av-
såg alla som oavsett yrke – till skillnad från ”lättingar” – levde av sitt ar-
bete.⁸⁷
 Manifestationen av ömsesidigheten och broderligheten fick i bildnings-
cirklarna sina mest påtagliga uttryck vid fester och utflykter. Det var till-
fällen för en intensiv meningsproduktion. I Stockholm fick exempelvis 
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ångbåtsresor till sevärda platser med tal, sång och middag uppemot sju-
hundra deltagare. Vid den första ångbåtsutflykten i Göteborg följde mer 
än trehundra deltagare med. Dessa fick vid framkomsten höra läraren 
Martin Ruben Henriques inledande skåltal till landets bildningscirklar, i 
vilket han slog fast att jämlikheten och broderligheten på samma gång var 
förklaringen till tidens alla ”storartade händelser” som dess ”sorgerliga 
förvillelser”.⁸⁸ I sina rätta former skulle dock bildningen göra det möj-
ligt att på samma gång rasera skrankorna mellan klasserna och realisera de 
rätta relationerna.

I dubbelt afseende verka nu bildningscirklarne till förmån för jemnlik-
heten, till upphöjande af  detta så höga och härliga mål. De bringa samfun-
dets olika stånd i närmare beröring med hvarandra, genom spridandet af  
bildning och nyttiga kunskaper; genom förädlande nöjen söka de förjaga 
mörkret och fördomarna.

Något senare utbringade publicisten Johan Sandvall en skål för utflyk-
ten: ”en brodersfest för bildningen och glädjen”.⁸⁹ För redaktören av 
Bildningsvännen, gesällen Kjellberg, fanns knappast ord för att beskriva an-
blicken av utflyktens deltagare, ”medborgarna af  nästan alla klasser en-
drägteligen församlade i ljusets och bildningens namn”. Talet om att upp-
rätta en gemenskap var här långt mer än en retorisk bild: ”Den gemensam-
ma glädjen har förbrödrat dem alla, den rike med den fattige, arbetsgivaren 
med arbetaren; ty glädjen, måntro är en stor socialist”. Utflyktens umgänge 
skapade en gemensamhet, som, fortsatte Kjellberg ”offantligt [sic] mycket 
bidraga till realiserandet af  bildningscirklarnes idé”, vilket han på ett annat 
ställe beskrev som ”arbetarens höjande i bildning och sedlighet”.⁹⁰
 Arrangerandet av mer spektakulära sammankomster – i Stockholm an-
ordnades fester en eller flera gånger varje termin – var en viktig verksam-
het för att dana arbetarnas uppförande.⁹¹ Inledningsvis väckte festerna de-
batt, de kunde tolkas som utslag av just den slags salongsfähighet man kri-
tiserade samhällets högre grupper för att kalla bildning.⁹² Borg försvara-
de festerna med att kritikerna inte hållit isär skillnaden mellan ”inre” och 

”yttre” bildning. Bildningscirkeln skulle främja båda slagen av bildning, 
framhöll han, och medan man ägnade de vanliga sammankomsterna åt 
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den inre bildningen kunde den yttre bildningen, ”förfining och värdighet i 
lefnadsskick, samtalston och seder”, bäst utvecklas genom ”ett förädlande 
umgängeslif ”. Borg försvarade festerna med utgångspunkt i de nya rela-
tioner som föreningen skulle upprätta för gesällerna – ”borgare-candida-
terna” – som genom festerna skulle bli kända dels av varandra och dels av 
hantverksmästarna, och därigenom ”befrämja ett närmare samband och 
ett förtroligare umgänge emellan handtverksmästarne och deras närmaste 
män, gesällerna, hvilka sålunda upptagne i mästarens husliga krets”.⁹³

Aktning för sig själv
Att upprätta ett sammanhang i vilket medborgarna erkände sitt ömsesi-
diga beroende var ett centralt inslag i bildningscirklarnas verksamhet. I 
detta arbete utgjorde aktning för sig själv ett tema som återkom vid flera 
tillfällen. När Georg Stephens i mars , strax efter februarirevolutio-
nen i Frankrike, höll föredrag i Stockholms bildningscirkel var ämnet just 
sambandet mellan ”aktning hos och för arbetsklassen”. Stephens konsta-
terade på sedvanligt vis att alla människor egentligen kunde kallas arbe-
tare, men att han här talade om och till dem som i första hand levde av 
kroppens arbete. Som vanligt härleddes grunden för ömsesidig aktning 
till att ha aktning för sig själv, liksom för lag, överhet och det heliga. Det 
sistnämnda var i Stephens beskrivning inte främst religiösa auktoriteter, 
utan ordningen i samhället, det som garanterade ”skydd och kärlek upp-
ifrån” och ”lydnad och kärlek nedifrån”. Aktningen för samhällets ord-
ning garanterade dess fortbestånd.

Utan vördnad i hjertat förfaller menniskan till ett vildt djur, en konstigt 
smidd machin, ett lösryckt grand i det stora verldsalltet, en sjelfvisk dag-
mask, utan allt sammanhang med det hela och med den Evige. Utan vörd-
nad i alla dess mångfaldiga skepnader, skulle verlden falla samman.

Såväl vördnaden som den inbördes aktningen måste därför upprätthål-
las, konstaterade Stephens. Aktningen för de arbetande klasserna hade 
blivit allt större, man hade erkänt de arbetande klasserna som samhällets 

”grundval” och ägnat deras situation uppoffringar genom föreningar och 
stiftelser. Stephens hänvisade till den anklagelse som riktades mot fören-
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ingar av bildningscirkelns sort, att det ”kommit på modet” att sysselsätta sig 
med arbetarnas ställning. Nu återstod dock att arbetarna själva började 
visa aktning, menade han, och därefter väntade långt större resultat för 
dem: ”en ännu icke anad höjd af  utveckling, af  odling, af  moralisk och 
politisk betydelse”.⁹⁴
 Arbetarnas kommande moraliska och politiska betydelse var ett åter-
kommande tema men det framställdes som en möjlighet snarare än som 
en nödvändighet. Det var dessutom en möjlighet som i första hand 
berodde av arbetarna själva och det leverne de valde att tillägna sig. 
Bildningscirkeln grundlade därför en form av medborgarträning där arbe-
tarnas beteende var en utgångspunkt för att diskutera det framtida sam-
hället. För exempelvis Borg var det framtida perspektivet tämligen statiskt. 
I första hand förde han fram ett förnöjsamhetsideal.

Arbetare, bröder! I söken lyckan! Välan, blifven förnöjde! Förnöjsamheten 
är lyckan. Men för att blifva förnöjde är nödigt, att I hysen aktning för 
eder själfva och edert arbete. Kännen edert människovärde, som i sig sjelf  
är stort nog att göra alla yttre utmärkelser till intet!⁹⁵

Aktningen för sig själv var här grundvalen för såväl den personliga lyckan 
som respekten för arbetarna. I Göteborgs bildningscirkel konstaterade 
en talare våren  att med ”oberoende, aktning och kärlek” kunde varje 
medlem ”bli en man för sig” på det ”lugna verksamma medborgerlighe-
tens fält” till vilket bildningscirkeln hörde. Genom att veta sin plats och 
samtidigt odla sin självaktning och karaktär gick det, menade han, att bära 
också fattigdom med högt huvud.⁹⁶ Om arbetaren lärde sig att värdera 
sin samhällsposition skulle en stabiliserande självaktning följa, resonerade 
man i detta mer försiktiga framtidsperspektiv.
 Bildningscirkeln erbjöd ett viktigt distinktionskriterium i enlighet med 
bildningsbegreppets gränsdragningskaraktär. Det bildade umgänget gjor-
de det möjligt att skilja ut de arbetare som hyste aktning för sig själva. Den 
som valde umgänget på krogen tjänade som kontrast till den förädlande 
verksamheten i bildningscirkeln. När Kjellberg i Bildningsvännen förklarade 
för bildningscirklarnas kritiker att bildning lyfte människan ur den råhet 
som liknade vildens tillstånd, slog han samtidigt fast bildningscirklarnas 
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nödvändighet, eftersom det var arbetarens ”okunnighet och råhet som är 
orsaken till hans olyckor”. Bristen på bildning var både det grundläggande 
problemet och förklaringen till att vissa arbetare inte gjorde något åt sin 
belägenhet, att de med Kjellbergs ord, föredrog ”kortspelet framför läs-
ningen; krogen och klubben framför familjen och bildningscirkeln”.⁹⁷
 Temat återkom när Robert Wilhelm Urban Virgin höll ett föredrag i 
Stockholms bildningscirkel  och avslutade med att beskriva hur bild-
ningen lyfte arbetaren från hatet och misstänksamheten mot högre grup-
per i samhället och insåg att ”olikhet är nödvändig för samhällets be-
stånd”. Den bildade arbetaren vet, konstaterade han, att uppskatta den 
möjlighet som erbjuds honom i bildningscirkeln och ”genom sin rena 
vandel och sitt bemödande att mer och mer fullända sig i sann bildning, 
tillvinna sig tacksamhet och högaktning af  dem, som byggt sin bildning 
på samma grund som han, och de öfrigas är han vis nog att förakta”.⁹⁸ De 
gemenskapsformer och livsideal som bildningscirkeln upprättade åbero-
pades som en viktig distinktion för att skilja arbetare från varandra.

Nya familjerelationer
Bildningscirkelns umgängesform beskrevs gång efter annan i termer av fa-
miljerelationer. De bildade hade ett patriarkaliskt ansvar samtidigt som 
alla medlemmar var bröder. Alla var i en mening jämlika, men de som be-
fann sig högre upp på bildningstrappan hade ett ansvar att leda dem som 
ännu inte tillägnat sig bildningens kapaciteter. På samma gång skulle man 
organisera jämlikt umgänge och vidarebefordra en bildningshierarki. Det 
förra var en resurs för att åstadkomma det senare, broderligheten och jäm-
likheten var ett medium för arbetaren att lära sig att rätt värdera bildning-
ens auktoritet.
 Familjetermer användes inte bara som metaforer för relationerna mel-
lan klasserna. De relationer som föreningen skulle framställa tillmättes 
förvisso åskådligt didaktiska värden, men bildningscirkeln förväntades 
mera direkt bidra till att skapa vissa livsmönster. Ett av de mera fram-
skjutna var ett nytt familjeideal. Till skillnad från den harmoniska gemen-
skapen som byggde på ett patriarkaliskt ansvar för de underlydande i hus-
hållet, byggde det nya familjeidealet på en kult av kärnfamiljens innerliga 
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relationer. Som Eric Johannesson visat var tiden omkring  en bryt-
punkt då en ny slags familjekult med utpräglat liberala förtecken börja-
de odlas i Sverige, med familjetidskriften som ett framträdande medium. 
De nya idealiserade gemenskapsformerna satte likhetstecken mellan kärn-
familjens blodsband och innerliga relationer. Familjen var platsen där in-
dividens egenskaper både skulle odlas och få sina egentliga värden; famil-
jens innerlighet var en förutsättning för individens harmoniska utveckling 
och därigenom för dennes samhällsliv.⁹⁹
 Bildningscirkeln förväntades inte bara forma arbetare till självständiga 
individer, den skulle dessutom forma arbetarnas familjer. På samma sätt 
som man i cellfängelset isolerade fången för att individualisera denne, och 
i den uppsökande fattigvården önskade forma familjens känslomässiga 
och försörjningsrelationer, fanns en uttalad målsättning att genom bild-
ningscirkeln organisera ett familjeliv bland arbetarna. I problembeskriv-
ningarna av arbetarnas pågående demoralisering ingick deras familjerela-
tioner som en viktig del. I mångt och mycket utgjorde bildningscirkeln 
även i detta avseende en motbild; där kunde familjerelationerna utveck-
las och upprätthållas, medan krogen framställdes som familjens motsats. 
Krogen höll arbetaren borta från sin familj och familjelivet borta från ar-
betaren, vilket förutom att demoralisera båda delarna var för sig under-
grävde familjen som en grundläggande och självreglerande sfär i samhället. 
Inte nog med att arbetarnas egen fostran gick fördärvad, deras barn fick 
inte ens en grundläggande uppfostran, vilket gjorde att pauperism och 
brottslighet ytterligare spred sig bland de lägre klasserna.
 Bildningscirkeln och de nya familjeidealen var nära besläktade. 
Åtskilliga av de ledande personerna brukar räknas in i den så kallade fem-
tiotalsliberalismen där familjen, civilisationens gradvisa utveckling och 
det därmed sammanbundna bildningsarbetet var viktiga fundament. Det 
nära sambandet visade sig exempelvis i en av de tidiga formerna av den 
nya familjeläsningsgenren, Svenska familjboken: Läsning för hvar dag under året 
(), där utgivaren lät det i sammanhanget helt centrala uppslagsordet 
bildning utgöras av Bahrs försvarsartikel ”Om bildning” från . Artikeln 
rekommenderades för läsning den  oktober med anledning av att det var 
årsdagen av Stockholms bildningscirkels grundande.¹⁰⁰



 Bildningscirkeln Bildningscirkeln  

 I bildningscirklarna samsades representationer av såväl äldre hushålls- 
och nyare familjerelationer, ibland på ett nästan vågat vis. På årsdagen i 
Stockholm  inledde Borg med en bild av upptakten till kvällens sam-
mankomst.

Blicka vi nu in i stora salen, så möter oss der en angenäm syn, handtwerks-
män och fabriksidkare med hustrur, söner och döttrar, unga handtwerkare 
otvunget och värdigt samspråkande dels sinsemellan dels med damerna, i 
denna att jag så må säga stora familjekrets.¹⁰¹

Blandningen av unga ogifta kvinnor ur de bildade klasserna och de unga 
arbetarna var laddad, men även när det gällde familjerelationer var de bil-
dade klasserna förebildliga. Familjen och familjelivet hade i Stockholms 
bildningscirkel en framskjuten plats i såväl organiseringen av verksamhe-
ten som i föredrag, uppläsningar och andra aktiviteter.¹⁰²
 Rent praktiskt gjordes avsevärda ansträngningar för att locka kvin-
norna ur hantverkarnas familjer till stockholmsföreningen. Efter stadge-
förändringarna  gavs kvinnliga familjemedlemmar till hantverkare 
inträdeskort i mån av plats mot halv avgift, medan kvinnor ur andra sam-
hällsgrupper på samma villkor fick tillträde mot full avgift. I stadgeförbe-
redelserna lades förslag om att kvinnor ur de arbetande klasserna skulle 
kunna deltaga helt utan kostnad, ”för att inom cirkeln bereda ett familje-
lif ”.¹⁰³ Vid -talets början utgjorde kvinnorna redan över hälften av 
medlemmarna och från denna tid gjordes inte längre någon formell skill-
nad mellan män och kvinnor i stadgarna.¹⁰⁴ Den halva avgiften avskaffa-
des med hänsyn till den stora tillströmningen av kvinnor.¹⁰⁵ Denna med-
vetna strävan och det stora intresset tog sig dock inte uttryck i att kvinnor 
hade uppdrag i föreningen eller höll föredrag. Det talades tämligen ofta 
om flickor och kvinnor i allmänhet och om deras uppfostran och bildning 
i synnerhet. Av allt att döma var det den vanliga synen i den liberala stads-
borgerligheten som kom till uttryck; kvinnor kunde utveckla intellektuella 
och samhälleliga intressen så länge de inte stod i konflikt med rollen som 
moder och hustru.
 Fostran av arbetarna i det nya familjeidealet kombinerades ibland på ett 
synnerligen intrikat sätt med det äldre hushållsidealet. Föreningens verk-
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samhet och umgänget mellan klasserna kunde knyta samman arbetslivets 
och kärnfamiljens relationer. På en av de första festerna i Stockholm läs-
te ordförande Borg upp en längre dikt, ”Handtverkarens hem: Moraliskt 
föredrag”. Dikten trycktes och lästes under åren efter  upp vid åter-
kommande tillfällen, även i andra bildningscirklar.¹⁰⁶ I första strofen ut-
gick Borg från den högste fadern.

Allt har sitt värde uppå jordens rund,
Ty allt är flutet från en allmagts händer,
Till hvarje stoft sitt helga lifsljus sänder.
Allt hägnas mildt af  skapelsernas far,
Allt inför honom lika värde har.

Denna likhet i värde innebar att man ”såsom barn af  samma far” skulle 
uppskatta duglighet och arbetets förtjänst till skillnad från börd och rang. 
Om karaktären präglades av ”blygsam kärnfullhet” skulle denna mått-
fullhet dämpa begären och låta ”själens källa” vara ”klar och lugn”. I de 
följande stroferna skisserades en ideal bild av hantverksarbetarens kärn-
familj, där motgångar trots utkomstsvårigheter övervanns genom ömsesi-
diga och innerliga familjerelationer. Arbetaren stod också genom sitt ar-
bete i familjerelationer till mästaren, som omhuldade alla sina underlydan-
de ”på faders sätt”.

Ej lösryckt från familjekretsen står
Den aktade och gode verkstadssvennen;
Vid mästarns bord sin goda spis får,
I mästarn vördar han den trogne, faste vännen,
Som själen är uti familjens ring,
Der kärlek hvarje länk sig sluter kring.

Borg fortsatte med gesällen som hade egen familj utanför mästarens hus-
håll. Frid, sällhet och familjens strävanden gjorde hemmet till ”den lilla 
bildningscirkelns hydda”, där de innerliga relationerna bara avbröts av dö-
den: ”Så flykte edra dar, I medborgsmän, i huslig trefnad ibland barn och maka!” 
Belöningen för dem som klarat av att leva upp till idealen, visat redlighet 
och förnöjsamhet väntade i nästa familjerelation.
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Och när i dödens stund sin mantel lägger af
Er trötta själ, den gudaborna gnistan;
Man söke fåfängt på hvar praktfull graf
Ert namn! – ack nej – det står på himlalistan,
Som bjuder mödans son från jordens grus
Upp till den högste mästarns sälla hus.

Från att ha varit den allseende fadern, inför vilken alla är jämlikar, blir 
Gud i sista raden hos Borg också mästaren och därmed sluts kedjan av fa-
miljemetaforer.

Bildningens nya auktoritetsinstanser
Bildningscirklarnas sammankomster utmärktes av en nästan osannolik 
mångfald ämnen. Det fanns dock vissa återkommande teman och per-
spektiv. Bland annat knöt föredragens innehåll ofta an till en positiv syn 
på civilisationens kulturella och materiella utveckling samt till naturveten-
skap som bildningsmedel. På samma sätt som den pedagogiska optimis-
men var detta en tendens som stod nära den politiska liberalismen. Även 
verksamhetens inramning passade in i en liberal ambition att åskådliggöra 
utvecklingens materiella framsteg, exempelvis vid ångbåtsutflykterna, eller 
när man i Stockholm lade stor vikt vid själva möteslokalen: sammankoms-
terna hölls i fashionabla De la Croix’ stora salong och Borg försvarade lo-
kalen med att den lett arbetaren ”till ett noggrannare uppmärksammande 
på sig sjelf ”.¹⁰⁷ Vid slutet av -talet började man även samla in medel 
för att uppföra en egen byggnad. Det är uppenbart att verksamheten inte 
var ägnad att göra arbetarna mer yrkesskickliga. I några bildningscirklar 
förekom undervisning i bland annat tyska, engelska och konstruktionsrit-
ning, men detta hade inte en framskjuten plats i talet om bildningscirk-
larna. Det som ägnades uppmärksamhet var att befordra ett annat leverne 
bland arbetarna liksom att etablera vissa perspektiv på samhället och dess 
utveckling. Vilka uttryck tog sig det senare i föredragens innehåll och hur 
tjänade naturens lagar och civilisationen som bildningsmedel?
 Ledande företrädare skrev på olika sätt in bildningscirklarnas verk-
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samhet i civilisationens moraliska, vetenskapliga och tekniska framsteg. 
I Göteborg höll Palmstedt  ett föredrag om ”Sällskapet till förbätt-
rande af  den arbetande klassens villkor” i England, vars arbete han stu-
derat på plats tidigare under året. Framförallt fick de modellarbetarbostä-
der man låtit uppföra stor uppmärksamhet. På samma sätt som i de nya 
fängelsesystemen, ämnet för ett annat föredrag samma termin, lyftes or-
ganiseringen av arbetarnas hem fram som ett viktigt medel för att spri-
da och upprätthålla civilisationen. Likheterna mellan projekten var sto-
ra i Palmstedts redogörelse, liksom i samtiden i övrigt.¹⁰⁸ Palmstedt hade 
besökt det område där bostäderna uppförts redan , och hågkomster-
na liknade de beskrivningar som gjordes av gemensamhetsfängelserna. 
Trakten, ”detta lastens och osnygghetens område”, hade varit ”brottens 
vagga” där han möttes av ”bleka quinnoansigten, banditfysionomier, gri-
nande äldre quinspersoners och utmagrade barns anleten” på sin väg ge-
nom gatorna, där stensättningen var ”bortgömd under en hög massa af  
smuts och afskräden”. Vid det nya besöket var allt annorlunda. Gatorna 
hade vidgats och rätats ut, nya hus hade uppförts och i den fem våningar 
höga modellbyggnaden möttes han överallt av bekväma utrymmen, upp-
värmning, ventilation samt – inte minst – ordning. Palmstedt lade stor 
vikt vid de reglementen som upprätthöll det sistnämnda. Han avslutade 
med att förevisa ritningar och skisser och uttalade förhoppningar om att 
liknande företag också skulle åstadkommas i Sverige.¹⁰⁹
 Verksamhetsårets föreläsningar inleddes med en minnesfest för 
Berzelius och mot slutet av året gjordes en minnesteckning över Polhem. 
Däremellan avhandlades bland annat de nya fängelsesystemen, männi-
skans fysiologiska natur, ångbåtskonstruktören Robert Fulton samt en 
längre serie etnografiska föredrag om människosläktets kulturhistoria.¹¹⁰ 
I föredraget om Polhem konstaterade man att åskådliggörandet av ”store 
mäns” karaktär genom biografiska redogörelser avsåg att befordra ”bild-
ning, menniskokännedom och framförallt ledning för eftertankan”.¹¹¹ I 
ett tidigare föredrag hade Palmstedt utvecklat temat om betydelsen av den 
föredömliga vetenskapsmannen. Det exemplariska värdet utgjordes inte 
bara av allmänna dygder som idoghet och redbarhet, utan av ett särskilt 
sätt att närma sig tillvaron. Två olika förhållningssätt kontrasterades mot 
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varandra: å ena sidan ”den hänförde” som önskade ett snabbt förverkli-
gande av fantasibilder, å andra sidan ”forskaren” som genom iakttagelser 
sökte visshet och säkerhet, och som handlade med betänksamhet. Att för-
medla det senare förhållningssättet bland arbetarna var avgörande för att 
kunna infria de förhoppningar som man kunde ställa på bildningscirkeln, 
enligt Palmstedts argumentation, och han menade att ambitionen var rea-
listisk om man insåg att ”exempel werka kraftigast”.¹¹²
 Den tekniska utvecklingens mest spektakulära former fick stor upp-
märksamhet i bildningscirklarna. Exempelvis höll Palmstedt tre längre före-
drag om utvecklingen av ångmaskinen och dess användning där han förut-
om mängder av uppgifter kring den tekniska utvecklingen förmedlade en 
upprymdhet inför de storslagna framstegen. Han hämtade bland annat ex-
empel från den brittiska järnvägsutbyggnaden och avslutade det sista före-
draget med en hänförd bild av det nya kommunikationssystemet.

Då man […] betraktar dessa banor, dessa palatslika byggnader […], dessa 
sköna broar, förwånande viaducter, jättelika långsträckta genomskärningar 
af  höga kullar och då man färdas genom de långa mörka, hwälfda wägar-
ne (tunnlarne), öfwerallt wittnande om snillets wetenskapliga beräkning, 
konst, djerfhet, framhärdighet och uppoffringar af  alla slag; – då höjes sin-
net till erkännande af  det storartade i wår tids företag.¹¹³

Utifrån egen erfarenhet menade Palmstedt att ”föreställningen om en färd 
på järnväg” gav anledningar till en rad olika tankar och att upplevelsen av 
resan i högsta grad lämpade sig för ”en poetisk målning”, varpå han läste 
upp en egen längre dikt.¹¹⁴ Han beskrev den klassgemensamma transpor-
tens rörelse och fart – även ångbåtsresor ägnade han liknande betraktel-
ser – som en närmast transcendental upplevelse: ”Jorden tycks fly – och 
föremålen som skuggor/ Skymta endast i hast förbi. Fantastiskt målade 
bilder”.¹¹⁵
 Det moraliskt fostrande i den tekniska utvecklingen och naturveten-
skapen var en självklar förutsättning för de flesta ledande personerna i 
bildningscirklarna. Människans kunskap och betvingande av naturen var 
en entydig moralitet – de vetenskapliga och tekniska föredragen var allti-
genom en framstegshistoria. Någon motsättning mellan en bildning som 
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tog ställning för kulturens andliga värden och mot civilisationens materia-
lism går inte att återfinna. Naturvetenskapernas praktiska användning och 
historiska panoreringar över teknisk utveckling hade här stort bildnings-
värde. Sambandet mellan teknisk och moralisk utveckling var något som 
oftare förutsattes än utvecklades, men ibland underströks de moraliska 
innebörderna explicit, som när Palmstedt i ett föredrag om tidmätningens 
tekniska utveckling inledningsvis konstaterade: ”Tidens nyttjande med 
urskiljning och besparing, utgör huvudfrågan i det mänskliga livet.”¹¹⁶
 Den betydelse man lade vid civilisationens framsteg genom tek-
niska nydaningar och genom reformistiska principer var inte speci-
fik för göteborgsföreningen. I Stockholm hölls exempelvis föredragen 

”Naturvetenskapernes inflytande på bildningen i religiöst, moraliskt och 
politiskt afseende”, ”Om jernvegar och deras moraliska inflytande på na-
tionen” och ”Om uppfinningarnes inflytande på bildningen”.¹¹⁷ Bakom 
det senare låg Carl Anton Wetterbergh, som ägnade ett utförligt föredrag 
åt initiativet till föreningen för fångars ”moraliska förädling”, det som 
några månader senare blev Skyddsföreningen.¹¹⁸ Andra föredrag avhand-
lade fängelsernas organisation, strafflagstiftning och arbetsbolagsbildning, 
ämnen som likaså ingick i den liberala intressesfären. Den moraliskt fost-
rande ambitionen kombinerades med stor entusiasm för nya former av så-
dan verksamhet, något som i samtiden tog sig uttryck i andra didaktiska 
nymodigheter som museer och utställningar.¹¹⁹
 På många sammankomster i Stockholm arrangerades så kallade exposi-
tioner med ting som maskinellt framställda sidenknappar, ståletsade verk-
tyg, arbetsredskap och guttaperkaföremål. Oansenligheten till trots, kan 
de ses som en del av den bredare tendensen att tillskriva den moderna ti-
dens industriprodukter och civilisationens vetenskapliga och kulturella 
nivå stort didaktiskt värde. I stockholmsföreningen organiserade man vis-
ningar av olika samlingar runt om i staden: konsten i de kungliga samling-
arna, naturalierna på Zoologiska museet och samlingarna på Karolinska 
institutet. Denna inriktning av verksamheten fick sitt mest monumentala 
uttryck då svenska staten, efter ett förslag från Stockholms bildnings-
cirkel, bekostade en resa till världsutställningen i London  för en 
grupp svenska arbetare under ledning av föreningens sekreterare, uppfin-
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naren Anton Ludvig Fahnehjelm.¹²⁰ Bildningscirklarnas pedagogiska in-
riktning liknade i detta avseende de principer som underbyggde mechanics’ 
institutes, och som under -talets andra hälft blev mycket omfattande ge-
nom museiväsendet och världsutställningarna, där inte minst representa-
tioner av civilisationernas hierarki fick synnerligen stort utrymme.¹²¹
 I Stockholm hölls många naturvetenskapliga föredrag med påfallande 
hög ambitionsnivå, även om inslaget efter något år inte var lika förhärs-
kande. Det första året avhandlades exempelvis himlakropparnas rörelser, 
fysik, geologi, människans anatomi och antropologi, kemins historia och 
frändskapslagar, förbränningsteorin samt ”dubbel sönderdelning af  sam-
mansatta kroppars atomer efter kemiska formler”. Föredragen var av allt 
att döma långa, och innehöll åtskilliga förevisningar av modeller och de-
monstrationer av experiment. Ellmins radikala bildningsoptimism para-
des med en särskild vurm för naturvetenskaperna. De förhoppningar han 
ställde på dem gällde både de praktiska tillämpningarna och deras mora-
liskt fostrande förmåga, att ”naturbetraktelsen och den rena iakttagelsen” 
hade ”vidgat, renat och förädlat” medlemmarnas begrepp om ”en allt vår-
dande försyn”.¹²²
 Argumenten för naturvetenskaperna som bildningsmedel återkom vid 
åtskilliga tillfällen under de kommande åren. Ett viktigt tema var den reli-
giösa fostran som de kunde bibringa arbetarna, men den genom naturen 
uppenbarade försynen utvecklades inte. Det handlade i första hand om en 
allmän hänvisning till en gemensam värdegrund, till en naturlig ordning 
i samhället snarare än till en religiös insikt. Naturvetenskapens lämplig-
het som moraliskt fostrande instans berodde bland annat på att den kun-
de framställas som absolut och därmed stå utanför religiösa tolkningsfrå-
gor och politiska motsättningar. I exempelvis mechanics’ institutes användes 
naturvetenskapen som utgångspunkt för att påvisa en förebildlig lagbun-
denhet och naturlig ordning, som kunde ligga till grund för samhälleliga 
värden, beteenden och relationer.¹²³ Naturvetenskapens höga status be-
rodde av allt att döma på att den hade en särskild pedagogisk potential. 
Naturstudiet hade särpräglade kvalitéer när det gällde att åstadkomma en 
situation där publiken kunde iaktta de insikter som skulle förmedlas, där 
de själva kunde se och med rätt förutsättningar kunde dra de förväntade 
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slutsatserna. Några bevarade föredrag i stockholmsföreningen ger åtskilli-
ga exempel på att naturstudiet återfördes till frågeställningar som inte var 
specifikt religiösa.
 Att det var generella lärdomar som avsågs framhölls av föredragshållar-
na själva, som poängterade att man inte borde uppfatta föredragen som 
förströelse eller ett uppvisande av kuriösa ting. Ellmin konstaterade att ve-
tenskaperna kunde avhålla från ”sämre nöjen”, och att man genom dem 
kunde ”fortsätta sin uppfostran in i sena ålderdomen”.¹²⁴ När läkaren K. 
Ekström första året höll ett föredrag om ”lifvet och dess utveckling”, på-
pekade han att anatomin inte beskrevs för att det skulle ”förnöja vårt öga” 
eller vara ett ämne ”till konversation”. Målet med det synnerligen utförli-
ga föredraget som sträckte sig över flera sammankomster var att:

klart inse och erkänna: att menniskan är en liten verld för sig sjelf  i hvil-
ken alt är vexelvis medel och ändamål vexelvis orsak och verkan, i hvilken 
hvarje del står med de öfriga rätt innerligt och för det helas välbefinnande 
och bestånd i oskiljaktigt sammanhang.

Ekström återkom till dessa frågor bland annat när han redogjorde för vad 
som karaktäriserade liv och när han beskrev biologins individbegrepp: 

”Individ är det som, fastän del av det hela och beroende af  detsamma, lik-
väl utgör för sig sjelft ett helt, eller med andra ord: vidmakthåller sin sjelf-
ständighet.”¹²⁵ Bildningscirkelns danande av samhälleliga individer genom 
att göra arbetare självständiga hade sin direkta motsvarighet i beskriv-
ningar av naturens lagar. Som nyvald ordförande i Stockholms bildnings-
cirkel hänvisade Borg till att alla var beroende av varandra ”såsom vi se i 
naturen”. Den som studerade naturen kunde, argumenterade han, se hur 
djuren ”ända ned till de endast för förstoringsglaset märkbara infusions-
djuren trifwas i broderlig samdrägt tillsammans”.¹²⁶
 Att beskrivningarna av naturen var betydelsefulla i bildningscirkeln 
gjorde att de omgjärdades av vissa restriktioner. I de nya stadgarna  
infördes nämligen ett förbud mot offentlig kritik av hållna föredrag. Själva 
principen om att inte tillåta offentlig kritik kan ses som ett utslag av bild-
ningscirkelns grundläggande pedagogik. Bildningscirkeln var inte utfor-
mad för kritiska diskussioner utan för att etablera gemensamma beskriv-
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ningar och värden, ett syfte som inte var betjänt av meningsmotsättning-
ar. I det förslag till styrelsen som föregick stadgeändringen konstaterades 
att naturvetenskapliga föredrag skulle inrikta sig på elementa och undvika 
frågor som diskuterades av vetenskapsmännen själva, sådant var ”alldeles 
olämpligt”. Spekulation och teorier var av allt att döma svårförenligt med 
bildningscirkelns verksamhet, eftersom publiken bara kunde ledas med 
hjälp av otvetydiga kunskaper. Den fråga som stadgetexten aktualiserade 
var hur föreningens bildningsmedel ”skola odlas”. Man fastslog att veten-
skapliga föredrag inte skulle korrigeras om misstag eller felaktigheter hade 
insmugit sig. Det var bättre att sådana efteråt påtalades för föredragshål-
laren enskilt, konstaterade man, det var fråga om att iaktta en för fören-
ingen lämplig ”ordning”.¹²⁷ En tolkning som ligger nära till hands är att 
den framställda vetenskapen måste vara oantastlig för att kunna tjäna som 
auktoritet för en samhällelig ordning.¹²⁸
 Frågan om vad som var den naturliga ordningen i samhället var natur-
ligtvis omtvistad, men man hänvisade i bildningscirklarna i högre grad till 
förnuftet än till religiösa auktoriteter. Bland de ledande personerna fanns få 
som hade teologiska frågor som ett huvudsakligt intresse, men den allmän-
na tendensen i sådana spörsmål var i riktning mot en förnufts- och hand-
lingsbaserad kristendom, en hållning som senare kallats ”den religiösa libe-
ralismen”.¹²⁹ När disponent Andersson höll ett föredrag om ungdomens 
uppfostran  återkom han till frågan om förhållandet mellan religiös och 
moralisk fostran å ena sidan, och de möjliga bildningsmedlen för detta å 
den andra. Han ägnade läseriet en utförlig kritik och förespråkade en reli-
gion som man med förnuftet kunde ”fatta och tro” och argumenterade se-
dan för att avsaknaden av naturkunskaper i skolundervisningen var en av 
dess största brister. Andersson konstaterade att naturvetenskap mycket väl 
kunde leda människor från en ”blind tro” på religionen, men såg inte det 
som något problem. Därtill menade han att man borde införa ”samhälls-
lära” och ”lagerfarenhet” i skolorna så att eleven kunde bli ”underrättad 
om sin ställning såsom samhällsmedlem”.¹³⁰ Auktoritetsinstanserna för en 
riktig uppfostran kunde sökas i naturen och samhället på samma sätt som 
civilisationens framsteg var självklart bildande.
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Att organisera kapacitet för självstyre
I relation till de reformerande program som analyserats i tidigare kapitel, 
utformades bildningscirkelns förbättrande principer för en högre nivå i 
bildningstrappan. De arbetare man vände sig till var långt mer utveckla-
de individer än cellfängelsets fångar och fattigvårdens behövande, de hade 
det elementära oberoende som följde av yrke och försörjningsförmåga och 
förutsattes ha en grundläggande förmåga till självreflexion. Genom bild-
ningscirkeln skulle dessa förutsättningar utvecklas till mer långtgående 
förmågor. Det klassöverskridande umgänget, delaktigheten och den ömse-
sidiga respekten skulle forma arbetaren till självständighet, vilket i prak-
tiken innebar en förmåga att rätt uppskatta civilisationens resultat och 
att erkänna de nödvändiga villkoren för dess fortsatta framsteg. De dyg-
der som därvidlag betonades var de traditionella: arbetsamhet, måttlighet, 
ordning och sedlighet framställdes som överordnade värden. Det speciella 
med bildningscirkeln var de former i vilket detta skedde: de sätt på vilka 
dessa värderingar, livsideal och samhällsuppfattningar skulle framorgani-
seras i arbetarens liv. Hur kan man då mer övergripande beskriva mekanis-
merna i denna moraliska teknologi, organiseringen av de nödvändiga rela-
tionerna för arbetarens liv i frihet?
 Till att börja med betraktades den medborgerlighet och jämlikhet som 
så ofta åberopades som ett medel, en resurs för arbetarens bildning. Den 
organiserade broderligheten mellan klasserna skulle tjäna som förebild-
ligt exempel och beskrevs samtidigt som ett av de viktigaste medlen för att 
forma arbetarna. Umgängesformens medborgerlighet och jämlikhet upp-
rättade ideal för arbetarens självständighet, förmågor som var grunden 
för relationer mellan medborgare. Den åberopade jämlikheten var i dessa 
sammanhang alltid en moralisk, snarare än en juridisk egenskap, och med-
borgerligheten beskrev de beteenden och förmågor som utmärkte den bil-
dade individen. Sällan eller aldrig hänvisades till politiska eller juridiska 
teorier, utan till föredömliga attityder, handlingar och beteenden, sådana 
som man menade var till allas fördel. De många liberalerna i bildnings-
cirklarnas ledning gav sålunda inte uttryck för några mer principiella reso-
nemang om medborgerliga rättigheter utan för en oundviklig samhälls-
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utveckling, vilken måste mötas med nya instanser för att dana medbor-
gare.
 När August Sohlman i sitt tal på årsdagen  beskrev bildnings-
cirkelns uppgift i relation till samhällsutvecklingen var det en dubbel bild 
han gav. Å ena sidan var de lägre klassernas strävan efter bildning en del 
av kulturutvecklingen. Å andra sidan var det nödvändigt att leda denna 
strävan genom verksamheter som bildningscirkeln. Entusiasmen för civi-
lisationens framsteg var lika stor som tilltron till att kunna organisera 
människornas intressen och beteenden till allas fördel. Till skillnad från 
många andra nya fostrande instanser som diskuterades av samtidens libera-
ler – sparbanken, cellfängelset, ränteförsäkringsanstalten och folkskolan – 
var dock bildningscirkeln uteslutande beroende av arbetarnas eget intres-
se för att man skulle kunna foga samman och upprätthålla ett fortgående 
identitetsprojekt. Det första steget, att arbetaren skulle hysa ”aktning för 
sig själv”, var lätt att åstadkomma. Denne behövde betrakta sitt leverne 
som någonting som skulle odlas och utvecklas mot högre förmågor. Man 
kunde tillhandahålla ett leverne för arbetaren att identifiera som önskvärt, 
samtidigt som man erbjöd aktning och respektabilitet för denna identi-
fikation. Genom att ersätta låga nöjen, utsvävningar och dålig smak med 
allvarligt syftande umgänge, måttlighet och bildning skulle man föränd-
ra arbetarens självsyn och dana denne till en ansvarskännande familjeför-
sörjare och medborgare. Förmodligen var det, åtminstone med tiden och 
i takt med att andra alternativ skapades, svårt att vidmakthålla arbetar-
nas intresse.
 Bildningscirkeln var en verksamhetsform som varken kunde ge arbetar-
na reella eller symboliska kvalifikationer, exempelvis ledningen för verk-
samheten. När Bildningscirkeln i Lund upphörde  föreslog en av de 
närvarande arbetarna att medlemmarna borde övergå till den nybildade 
Arbetarföreningen eftersom båda föreningarna haft samma målsättning: 
att göra arbetaren till ”en man för sig”.¹³¹ Argumentet var typiskt, ty även 
om bildningscirklarna kritiserades av mer radikala grupper var målen de-
samma. Kritiken gällde framförallt inriktningen av verksamheten och inte 
minst att de mer allmänna politiska och ekonomiska förhållandena samt 
arbetarnas rättigheter inte fick tillräckligt utrymme. Exempelvis lyftes re-
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presentationsfrågan fram i många av de första arbetarföreningarna under 
-talet.¹³²
 Det var tämligen få inom bildningscirklarnas ledande skikt som förde 
fram krav på allmän rösträtt, men många hänvisade mer allmänt till arbe-
tarnas framtida politiska betydelse som en utgångspunkt för verksamhe-
ten. Det principiella målet, att genom umgänge och intellektuell förbätt-
ring göra arbetaren självständig, var en förutsättning för en sådan politisk 
betydelse. Men vad menade då bildningscirklarnas organisatörer att det 
innebar att ha aktning för sig själv och att vara självständig, och hur skulle 
detta uppnås genom den på deras sätt organiserade bildningen? Det finns 
inte några bevarade tal på temat, men en utförlig skrift som låg mycket 
nära bildningscirklarnas verksamhet var William Channings Om sjelfbild-
ning, som översattes till svenska .¹³³ Texten var ursprungligen ett tal 
riktat till arbetare i en liknande amerikansk förening, och Channing var 
generellt en viktig intellektuell influens för flera av de ledande pedago-
giska optimister som var aktiva i bildningscirklar vid -talets mitt, 
exempelvis S. A. Hedlund och Per Adam Siljeström.¹³⁴
 Självbildning var inte en term som skilde sig från uppfostran eller bild-
ning. Den betonade ytterligare den aktiva formeringen av kapaciteter hos 
individen. För Channing var vissa grundläggande förmågor hos individen 
utgångspunkten för den vidare diskussionen om självbildningens metoder.

[S]jelfbildning är möjlig, icke blott derföre att vi kunna intränga i vår själ 
och rannsaka oss sjelfva. Vi hafva en ännu ädlare förmåga: den, att verka 
på, bestämma och beherrska [sic] oss sjelfva. Detta är en lika fruktansvärd 
som ärofull förmåga, ty den är grunden till menniskans ansvarighet för 
sina gerningar.¹³⁵

Det var, konstaterade Channing, nödvändigt för individerna att upp-
täcka denna ”sjelfbeherrskande kraft” som inte bara gjorde självbildning-
en möjlig, utan även ålade dem den som en plikt. De många olika insla-
gen i det fortgående arbetet för ”självförbättring” hade alla till uppgift, 
slog han fast, att utveckla var och en av självbildningens olika delar; tan-
ken, känslan och viljan, samtidigt som de skulle åstadkomma harmoni 
dem emellan.¹³⁶
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 Sambandet mellan moralisk och intellektuell bildning i formandet av 
individens karaktär var en central princip i bildningscirklarna. Det gällde 
att utforma pedagogiska principer för att kunna uppnå detta. Exempelvis 
Hedlund återkom till området i flera föredrag under åren. I sitt före-
drag  om arbetarassociationer konstaterade han att han fyra år tidi-
gare hade fastslagit att ”den sociala frågan icke löses af  någon viss theori, 
eller af  någon viss individ, utan att den utgör tidehvarfets gemensamma arbete”. 
Hans föredrag gav prov på hur framgången av detta arbete var förbun-
den med att nya former utarbetades för arbetarnas ekonomiska ställning 
och ”utveckling uti sedlighet och vetande”. Innovationen av produktions-
associationer gjorde det exempelvis möjligt för arbetaren att själv dra hela 
förtjänsten av sitt arbete, liksom att organisera bildningsverksamhet och 
sjukkassor. Men inte minst var själva associationsformen – där varje med-
lem deltog och hade en röst i det allmännas angelägenheter – i högsta grad 
fostrande. Den var ett stort steg mot ”sjelfstyrelse, medborgerlighet och 
samhällsanda”. Hedlunds entusiasm gällde även detaljer i organiseringen, 
exempelvis av den ”allmänna, ömsesidiga kontrollen” genom att på ge-
mensam plats i verkstaden anslå ordningsregler och samtidigt ge möjlighet 
för alla att anteckna andras överträdelser. Sammantaget hade innovatio-
nerna långtgående konsekvenser, menade han, ”det mäktiga civilisations-
arbetet går uti arbetareassociationerna framåt, oemotståndligt som natur-
kraften”. Men nya innovationer krävde samtidigt att vissa befintliga rela-
tioner både upprätthölls och förstärktes. I Hedlunds fall gällde det fram-
förallt familjen. Han fastslog att den var grunden för alla ”fria föreningar” 
och därmed förutsättningen för att kunna lyfta arbetaren till ”frihet i and-
ligt, frihet i borgerligt hänseende”.¹³⁷
 Även då förhoppningarna på gemenskapens effekter var lägre, var prin-
ciperna desamma som hos Hedlund. Den riktigt organiserade samvaron 
skulle för arbetaren åskådliggöra dennes ömsesidiga beroenden, skapa 
självaktning och bidra till att han förmådde styra sig själv, sin familj och 
sina angelägenheter.¹³⁸ Bildningscirkeln hade också andra effekter som 
gick ut på se sig själv i jämförelse med andra. Den skulle ge arbetaren 
bättre smak och lära honom att värdera skönhet, och blicken skulle där-
med vändas mot den egna livsföringen. När Siljeström  diskuterade 
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arbetarens estetiska bildning konstaterade han att dennes omdöme i dessa 
frågor var slött ”genom owanan att se sköna arbeten, och ögat förskämdt 
genom wanan att se och behandla arbeten af  motsatt beskaffenhet”.¹³⁹ 
Oförmågan var lika tillämplig på det egna livet. Några år senare konsta-
terade han i ett tal till Slöjdföreningen att oförmågan att lägga märke till 

”det usla i sitt liv” endast gällde för ”den råa menniskan”.

Den civiliserade menniskans stora företräde är att alltjämt se och efter 
seendet arbeta på afhjelpandet af  de brister som besvära henne, för att så-
lunda alltmer och mer höja lifvet till en allt högre och högre grad af  tref-
nad och lycka.¹⁴⁰

På omvänt sätt gällde enligt Siljeströms resonemang att uselheten var ett 
tecken på bristande civilisering, att man beroende på ovana vid trevnad 
liksom uselhetens ”förskämning” inte hade lärt sig att se bristerna i sitt 
leverne. Denna tilltro till omgivningens avgörande inflytande på självsyn 
och livsföring var en del av bildningscirklarnas tillskrivna verkningsförmå-
ga. Under -talet var det en princip som också togs tillvara i frågan om 
arbetarbostäder, målet var att organisera förhållanden som stärkte familje-
livet samtidigt som de befordrade arbetarnas självkontroll. Det fanns dock 
stora skillnader mellan bildningscirkeln och många andra innovationer på 
området. Bildningscirkeln var beroende av att kunna skapa något som i sig 
var attraktivt för de arbetande grupperna då den var långt enklare att väl-
ja bort än olika former av understöd eller livsförnödenheter som bostäder. 
Intressant nog kom många av de nya verksamheter som avlöste bildnings-
cirklarna att till sina former och målsättningar vara snarlika.



 Bildningscirkeln

 

Kapitel 

Uppkomsten av det sociala

Fallstudierna har visat hur en mängd nya reformerande diskussioner, 
verksamheter och institutioner växte fram i Sverige mellan  och . 
Förändringarna är mycket påtagliga. Frihetsstraffet etablerades och man 
tillskrev den fysiska isoleringen av fången central betydelse för straffets 
effektivitet. En ny myndighet växte fram för administrationen av fängel-
seväsendet och ett trettiotal nya cellfängelser byggdes. En nationell brotts- 
och fångstatistik, som snart fyllde tusentals sidor, började framställas och 
den fotografiska tekniken användes för första gången i svenska fängel-
ser. En fattigvård baserad på hembesök etablerades som förebildlig orga-
nisation och den uppsökande verksamheten realiserades i en mängd stä-
der. Den första formen av bildningsföreningar för arbetare och hantver-
kare etablerades på bred front och föranledde ständiga kommentarer. Den 
intensiva aktiviteten på varje enskilt område har framgått av de mängder 
av tidningsartiklar, debattskrifter, tryckta föredrag, instruktioner, hand-
böcker, reserapporter, statistiska tabeller, översikter och verksamhetsbe-
rättelser som framställdes.
 Till undersökningen kan naturligtvis en rad kritiska frågor ställas. Var 
inte allt detta disparata skeenden och samtidiga tillfälligheter? Går det 
verkligen att koppla samman de olika företeelserna? Hade de olika initia-
tiven någon vidare betydelse, annat än som kortlivade försök att åstad-
komma lokala förändringar? Bör inte verksamheterna snarare betraktas 
som en serie olikartade misslyckanden och som kuriösa föregångare till 
senare skeenden i historien? Man kan också invända med det motsatta 
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argumentet. Fanns det överhuvudtaget någonting nytt i allt detta? Har 
man inte alltid betraktat brottslingar, fattiga och samhällets arbetande 
grupper som problem?
 Utgångspunkten för undersökningen var att de olika områdena hörde 
samman, bland annat genom att de utgick från likartade problembeskriv-
ningar, byggde på likartade principer och delade åtskilliga målsättningar. 
De kan därmed betraktas som besläktade program. Avhandlingens första 
syfte var att analysera de problem som programmen utformades kring, hur programmen 
förväntades möta, reglera och lösa dessa problem, samt vilka målsättningar och resultat man 
eftersträvade. Vidare var en utgångspunkt att likheterna mellan de olika pro-
grammen utgjorde en historiskt ny form av reformerande verksamheter. 
Det övergripande syftet var i enlighet med detta att visa hur det nya problem- 
och verksamhetsområdet var en del av ”det socialas” uppkomst vid -talets mitt.
 Hur ska de inledande frågeställningarna sammanfattningsvis besvaras? 
I en mängd specifika frågeställningar kring de enskilda empiriska områ-
dena, utgör analysen i de fyra studierna svar på avhandlingens första syfte. 
Men resultaten kan även diskuteras i relation till mer generella perspek-
tiv. I det följande ska de sammanfattas utifrån fem teman som samman-
taget bildar svaret på avhandlingens övergripande syfte. För det första på 
vilka sätt verksamheterna var involverade i den snabba förändringen på 
det reformerande området, hur deras grundläggande innovationskaraktär kan 
karaktäriseras. För det andra på vilka sätt programmen inbegrep distinkt 
sociala överväganden, hur de genomkorsades av ett mer eller mindre expli-
cit samhällsteoretiserande. För det tredje hur de reformerande principer-
nas politiska karaktär ska förstås, hur de underbyggde självreglering i enlig-
het med det liberala styrets rationalitet. För det fjärde hur programmen 
ingick i uppbyggnaden och framställningen av ett nytt vetande om och för 
den medborgerlige individen. För det femte och sammanfattningsvis, hur 
programmen utgör exempel på en ny slags reformism som utmärker uppkom-
sten av det sociala.

Verksamheternas innovationskaraktär
Fallstudierna har visat på den föränderlighet och rörelse som präglade 
det reformerande verksamhetsområdet under - och -talen. De 
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nya moraliska teknologier som utformades i exempelvis Frankrike och 
England tjänade som förebilder och hade tydliga motsvarigheter i Sverige. 
Omfattningen av diskussionerna tydliggör vilket utrymme nya reforme-
rande program fick i samhällsdebatten. Det framgår också i vilken bety-
dande utsträckning som nya verksamheter var principiellt underbyggda: 
hur ofta man exempelvis satte reformerande initiativ i relation till konse-
kvenserna av en pågående samhällsförändring. De diskussioner som för-
des om städernas lägre klasser såsom ett särskilt problemområde blev på 
detta sätt både omfattande och vittförgrenade.
 På vilka sätt var programmen då innovationer? De var det på åtmins-
tone tre olika sätt. För det första kan frågan besvaras utifrån ett mera 
snävt perspektiv: vad som i teknisk mening var distinkt nytt i program-
mens principer och organisation. Här kan en rad karaktäristika pekas ut 
på varje område. Den absoluta isoleringen i cellfängelset var en ny refor-
merande teknik, vilket exempelvis innebar att osäkerheten länge var stor 
om isoleringens effekter på fångarna. På liknande sätt var även kriminal-
statistik och fångfotografi i snäv mening innovationer. Men i utvidgad be-
tydelse gäller detta även de andra programmen. Den uppsökande fattig-
vården och bildningscirkeln organiserades för att frambringa resultat som 
andra initiativ inte förmått åstadkomma. Samtidens beskrivningar av de 
nya verksamheterna som uppfinningar eller som försök att åstadkomma 
fullständiga system bör inte uppfattas metaforiskt. Den betydelse man 
tillskrev nya program och de förhoppningar man hade om deras resultat, 
jämfördes bokstavligen med nya tekniska system.
 För det andra ger fallstudierna åtskilliga exempel på att verksamheter-
na hade direkta konsekvenser som nyskapelser. De reformerande ambitio-
nerna gav upphov till nya organisationer och möjliggjorde andra. Fångens 
förbättring blev utgångspunkt för uppbyggnaden av en helt ny infrastruk-
tur för svenska straffanstalter. Kriminalstatistiken var inte en konsekvens 
av administrativa rutiner i rättsväsendet och fängelserna, utan ett led i att 
skapa nya sådana. De nya rutinerna tillmättes ett värde som kontrollmöj-
lighet av myndigheterna, men som framgått blev fångstatistiken även en 
viktig del av det nya fängelsesystemets etablering. En uppsökande fattig-
vård skulle inte bara utgöra ett användbart komplement till en allmän fat-
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tigvård som bestod vid det gamla, den skulle göra det möjligt att organi-
sera den allmänna fattigvården på nya sätt.
 För det tredje bestod verksamheternas innovationskaraktär av att de 
lokaliserade och bestämde en ny uppsättning problem. Programmen eta-
blerade frågeställningar och utgångspunkter för principiella överväganden. 
Då fängelset blev en normalinstitution kom dess pedagogiska ambition 
att tjäna som utgångspunkt för straffrättsliga överväganden i nog så hög 
grad som det omvända. På samma sätt som den dömde avskildes fysiskt 
i cellfängelset, så isolerade man genom olika överväganden det problem 
som denne utgjorde för samhället.
 Som framgått av fallstudierna var de problem som verksamheterna re-
laterades till inte bara mera omfattande än tidigare. Gång efter annan på-
minde man om att de var av en ny art. Problembestämningen av en brotts-
lighet med epidemisk karaktär, en fattigdom som antog formen av pauper-
ism och arbetare som saknade moralisk förankring var dock inte fixerade, 
entydiga eller beständiga så tillvida att verksamheterna enbart ”handlade 
om” eller ”relaterade” till dessa problem. Verksamheterna ingick i själva 
verket i problemens konstituering. Det var i anslutning till olika reforme-
rande frågeställningar och initiativ som man ägnade störst utrymme åt 
att diskutera problemens beskaffenhet. Men det är också svårt att skilja 
diskussionerna om fattigvårdens organisering från fattigdomens karaktär, 
eller debatten om fängelsets princip från brottens ursprung och betydel-
se. De återkommande övervägandena om principerna och målsättningarna 
för de reformerande programmen mejslade kontinuerligt ut problemens 
art och innebörder.
 Genom fängelset blev brottsligheten långt mer än en fråga om lagöver-
trädelser. I diskussionerna om cellfängelsets användbarhet och utformning 
utgjorde de oräkneliga förslagen, skrifterna och debattinläggen återkom-
mande bestämningar av vad som fattades de brottsliga och hur de skulle 
bibringas detta. Etableringen av en konsekvent pedagogisk utgångspunkt 
och de successivt mer långtgående åtgärderna för att åstadkomma uppfost-
ran gjorde brottslingen till en person med en fundamental brist på själv-
kontroll. Genom de kriminalstatistiska tabellerna och albumen med fång-
fotografier blev brotten dels epidemiska till sin utveckling, dels differenti-
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erbara i typologiska moraliska avvikelser. Instruktionerna till besökarna i 
fattighemmen definierade den fattiges belägenhet och egenskaper. Genom 
den uppsökande fattigvårdens kontinuerliga bedömningar drog man grän-
sen mellan fattigdom som acceptabel materiell knapphet, och pauperism 
som oacceptabel moralisk avvikelse. Beteendet i de fattiga familjer som be-
hövde korrigeras utgjorde pauperismens ursprung. Bildningscirklarnas ge-
menskapskultur var inte bara en motvikt till det föregivet djuriska beteen-
det bland arbetare på krogar och källare. Man uppmanade de närvarande 
arbetarna att se sig själva i kontrast till andra arbetare. Genom att etablera 
en modell för jämlikhetens och respektabilitetens innebörd bestämde man 
vad som saknades de arbetare som inte hyste självaktning. När reforme-
rande program knöts till varandra, som när man i Skyddsföreningen sam-
manförde besöksverksamhet i cellfängelser med uppsökande fattigvård, in-
tegrerade man även problembestämningar.
 Diskussionerna om de reformerande verksamheterna var på dessa oli-
ka sätt produktiva: de etablerade frågor, organiserade nya instanser och 
bestämde problem. Fastän de till sina beståndsdelar, som administrativa 
arrangemang, fostrande ambitioner och kontrollerande principer hade fö-
rekommit tidigare, var själva kombinationerna – deras sammantagna pro-
gramkaraktär – distinkt nya. De olika biografiska, organisatoriska och 
principiella samband mellan cellfängelset, den uppsökande fattigvården 
och bildningscirkeln som påvisats är en konsekvens av deras likheter som 
reformerande program, men även av verksamheternas produktiva karaktär. 
Genom att tjäna som förebilder, generera nya initiativ och etablera pro-
blem fick de enskilda verksamheterna betydelse för det reformerande om-
rådet i sin helhet.

Programmens sociala karaktär
Begreppshistoriska undersökningar visar hur bestämningarna ”social” 
och ”samhällelig” etablerades i svenskan under -talet. I anslutning 
till de reformerande verksamheterna återkom de nya orden många gånger, 
och omkring  var det tämligen självklart att hänvisa till ”den sociala 
frågan” eller ”de sociala problemen”. Att det var ett nytt språk som växte 
fram för att beskriva problem som rörde samhället framgår av hur använd-
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ningen av orden varierade och hur deras innebörder gick i varandra. Detta 
är en indikator på hur diskussionerna kring samhällets problem och olika 
former av åtgärder intensifierades. De nya orden användes sällan som po-
lemiskt särskiljande begrepp utan var allmänt positivt laddade. Att någon-
ting karaktäriserades som socialt innebar i första hand att det relaterades 
till frågor om gemenskaper, relationer och ordningen i samhället. Fastän 
innebörderna av ordet social varierade så signalerar dess uppträdande hur 
diskussionerna om samhället vid denna tid fick en distinkt ny karaktär.
 Fallstudierna har visat hur diskussionerna om samhällets problem re-
dan under -talet fördes med återkommande civilisationsteoretiska te-
man. En alltmer isolerad eller atomistisk position för individerna beskrevs 
som en konsekvens av övergripande samhällsförändringar, vilka i sin tur 
gav upphov till nya livsföringar och tänkesätt. Sönderfallande försörjnings- 
och gemenskapsformer ledde till större ekonomisk och moralisk obestän-
dighet bland de lägre klasserna. De föregivna bristsituationerna, obalan-
serna och fördärvliga exemplen ingick på detta sätt i en gemensam sfär av 
förklaringar och återfördes som regel på att ”samhällsbanden” var stadda 
i upplösning. En ökad rörlighet, ett tilltagande missnöje och en allt mer 
oordnad livsföring var kort sagt effekter av civilisationens utveckling. I an-
slutning till nya initiativ anförde man dels principiella förändringar såsom 
försvagning av äldre auktoritetsformer och övergripande värderingar, dels 
de direkt synliga effekterna av den historiska förändringen.
 På vilket sätt var övervägandena kring de reformerande initiativen dis-
tinkt sociala? Till att börja med byggde de flesta reformerande program 
inte på en nostalgisk vision om att upprätta en förlorad samhällsord-
ning. Huvudtendensen var snarare en försiktig optimism om civilisatio-
nens fortsatta utveckling och om möjligheten att organisera nya gemen-
skapsformer och fostrande instanser som var nödvändiga i enlighet med 
denna utveckling. Programmen skulle möta och bidra till att kompen-
sera för de förändrade relationerna i samhället och ingick därmed i den 
historiska process som allt oftare kallades civilisationens framåtskridan-
de. Programmen inbegrep på detta sätt olika samhällsteoretiskt grunda-
de utgångspunkter. De var långt ifrån alltid utförliga eller ens explicita, men 
initiativen och principerna för dem motiverades med förändrade relatio-
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ner i samhället och samhällsutvecklingens konsekvenser för individernas 
livssituation. Dessutom menade man att de problematiska beteenden, livs-
föringar och tänkesätt som utvecklades bland de lägre klasserna under 
dessa betingelser, gjorde det med en dynamik som inte kunde återföras på 
någon enskild faktor och spreds enligt epidemiska mönster.
 Denna sammantaget sociala karaktär för de reformerande initiativens 
utgångspunkter överskred traditionella juridiska, religiösa eller moraliska 
sådana. Nya åtgärder motiverades av vilka beteenden, livsföringar och 
tänkesätt som de skulle motverka respektive frambringa. Cellfängelsets 
isolering var nödvändig för att omskapa fångens sinnesbeskaffenhet. Det 
senare var i sin tur avgörande för att den frigivne fången inte skulle för-
bli ett hot mot samhället. Den uppsökande fattigvården var inte i första 
hand ett sätt att försöka komma tillrätta med den materiella bristen hos 
fattiga familjer, utan en möjlighet att påverka deras livsföring och bete-
enden så att de inte utvecklade en för samhället farlig form av fattigdom. 
Bildningscirkeln skulle inte främst göra hantverkaren mera skicklig i sitt 
yrke utan frambringa en umgängeskultur som kunde fostra denne till 
tänkesätt och livsföring enligt nya medborgerliga och civilisatoriska ideal.
 Den sociala karaktären gällde även de medel man använda sig av för re-
formeringen. Såväl cellfängelset, den uppsökande fattigvården och bild-
ningscirkeln formade individer genom att förhindra, förändra och för-
stärka olika relationer som dessa hade till omgivningen. Genom isole-
ringen i cellfängelset skulle fången återupprätta sin relation till sig själv 
och därigenom kunna erhålla de egenskaper som krävdes av en fri indi-
vid. Cellfängelset var inte avsett att vara en uttaxering i smärta på grund-
val av tidigare handlingar, utan en investering för fångens framtida bete-
ende. Den uppsökande fattigvården skulle skapa relationer till de behö-
vande för att därigenom kunna påverka deras leverne och forma den fat-
tiga familjens inbördes relationer. I syfte att upprätta den fattiga familjen 
som en självreglerande enhet skulle alla insatser avpassas: barnens skol-
gång och fostran, de vuxnas tilldelade arbetsuppgifter och organisering av 
hemmet. En liknande förstärkning av de riktiga familjerelationerna skulle 
bildningscirkeln åstadkomma, men de skulle frambringas genom en akt-
nings- och respektabilitetskultur snarare än genom materiella incitament.
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 Sist men inte minst omfattade de reformerande programmens socia-
la karaktär deras målsättning. Som fallstudierna visar refererade man näs-
tan genomgående till ”samhället” som den givna utgångspunkten och 
legitimitetsgrunden för olika åtgärder. Samhället var den grundläggande 
och övergripande relation, förbindelse och gemenskap man skulle skyd-
da, upprätthålla och förstärka. Begreppets innebörder befann sig i föränd-
ring. Den äldre betydelsen av tydligt avgränsbara gemenskaper, till vilka 
de lägre klasserna inte räknades, ersattes vid denna tid ofta av en betyd-
ligt mer abstrakt storhet. Då problem och åtgärder diskuterades i anslut-
ning till reformerande program under - och -talen hänvisade man 
exempelvis till ”samhällstillståndet”, ”samhällsförhållandena”, ”samhälls-
kroppen”, ”samfundslivets inre moraliska förhållanden”, ”samhällslivets 
utveckling” och ”samhällets upplösning”.
 Det var samhällets tillstånd som krävde att handlingar vidtogs, samti-
digt som denna abstrakta storhet tjänade som legitimitetsgrund för sam-
ma åtgärder. Istället för att i första hand ta sin utgångspunkt i exempel-
vis lagstiftning, formella beslutande instanser eller en religiöst legitimerad 
ordning hänvisade man till en mängd företeelser och tillstånd vars generel-
la betydelse definierades genom deras faktiska konsekvenser – som kunde 
visas genom undersökningar och kartläggningar – snarare än genom nå-
gon formell kategorisering. Fången i gemensamhetsfängelset, den paupe-
riserade eller den av passioner styrde arbetaren beskrevs i första hand som 
problem i relation till samhället. De utgjorde inte bara problem i de spe-
cifika sammanhang de uppträdde och för dem som direkt berördes, de var 
problem i relation till förutsättningarna för vad man kan sammanfatta 
som ”det gemensamma”. För att återknyta till Nikolas Rose och Thomas 
Osbornes uttryck, talade och handlade man i anslutning till reformerande 
initiativ ideligen ”i samhällets namn”.¹
 Det ständiga talet om ”samhället” i dessa sammanhang innebar inte 
att man satte samhället i relation till ”staten”. Man talade överhuvudtaget 
sällan mer utförligt om staten, och det är svårt att finna principiella över-
väganden om statens utsträckning. Det senare kan tyckas en smula över-
raskande eftersom många av de ledande personerna var politiska libera-
ler, samtidigt som -talets mitt brukar framhållas som en särskilt för-
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änderlig och osäker tid när det gäller statens åtaganden. Samhället avsåg 
även någonting mera omfattande än vad man brukar beteckna ”det civila 
samhället”. Samhället utgjorde den plats där beteenden, åsikter och livs-
föring snabbt kunde fortplanta sig samtidigt som dess ”inre” relationer 
genomgick en genomgripande historisk förändring. Man kan karaktäri-
sera samhället som ett av de resultat som nya fostrande och danande in-
stanser skulle åstadkomma vid sidan av att forma individer. Det var det 
medium genom vilket de lägre klassernas beteenden, förmågor och egen-
skaper, som man nu började intressera sig för som problem i så mycket 
större utsträckning, fick sin avgörande betydelse.

Det liberala styrets rationalitet
Undersökningen har visat hur politiska överväganden ständigt återkom 
i de reformerande programmen, även då de inte karaktäriserades på det-
ta sätt. När Aftonbladet i sin recension av Gérandos handbok konstaterade 
att det stora intresset utgick från den politiska nödvändigheten av att för-
hindra pauperismens utbredning, eller när man i bildningscirklarna slog 
fast att politik inte hörde till de möjliga ämnena, rörde det sig om politik 
i en traditionell mening. När Ellmin beskrev ordningsvården som ett arbe-
te med att utveckla de lägre klassernas egna krafter var också det en poli-
tisk målsättning. Men för att tydliggöra det principiellt politiska i ambi-
tionerna att forma och dana kapaciteter och förmågor samt att leda och 
styra handlande behöver man använda sig av ett utvidgat politikbegrepp. 
Den speciella karaktären hos de moraliska teknologierna ryms inte heller 
inom en traditionell ideologianalys. Ambitionen att upprätta moraliska 
relationer, identitetspositioner och respektabilitetskriterier, att befordra 
intressen och samhällsideal för att på dessa sätt underbygga självreflexion, 
självreglering och självstyrelse går inte att på något enkelt vis hänföra till 
exempelvis kategorierna konservatism och liberalism.
 De reformerande programmen ryms inom det som man i forskning-
en kallat social kontroll och disciplinering. I cellfängelset, men även i den 
uppsökande fattigvården och bildningscirkeln, var övervakning, kontroll 
och disciplin centrala inslag. Programmens specifika politiska karaktär 
utgjordes dock av att de skulle lägga grunden till, uppmuntra och under-
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stödja vissa former av handlande bland de lägre klasserna. Snarare än att 
i första hand förbjuda eller förhindra vissa handlingar genom påbud eller 
formella regelverk skulle man försätta den enskilde i en situation som ut-
formats för att framkalla önskvärda beteenden och tänkesätt. Fången skul-
le genom isolering tvingas att vända sin uppmärksamhet tillbaka på sig 
själv, den fattige skulle under den uppsökande fattigvården lära sig att ge 
akt på sitt beteende och sin livsföring medan arbetaren genom positiva in-
citament i bildningscirkeln skulle reflektera över sin ekonomiska situation, 
sin respektabilitet och sitt familjeliv. På dessa sätt var de politiska ambi-
tionerna att leda, sköta och ordna de lägre klassernas beteenden, livsföring 
och värderingar mer långtgående än att utöva en mekanisk kontroll eller 
direkt disciplinering.
 De reformerande programmens specifika karaktär kan karaktäriseras 
som en del av det liberala styrets rationalitet. I enlighet med denna ratio-
nalitet var individen och familjen naturligt självreglerande och olika åtgär-
der skulle upprätthålla denna egenskap. Genom organisering av interven-
tioner och incitament bland de lägre klasserna – i form av avskiljningar, 
sammanlänkningar och belöningar – skulle man frambringa självstyran-
de och självreglerande individer och familjer. De skulle göras kapabla att 
upprätthålla de nya former av frihet som samhällsförändringarna förde 
med sig. I fallstudierna är det tydligt hur den successivt utvidgade ambi-
tionen: från isoleringens självreflexion via en ekonomiskt självständig livs-
föring till de medborgerliga familjerelationerna och tänkesätten, under-
bygger en moraliskt och ekonomiskt om än inte politiskt autonom med-
borgare. De medborgerliga egenskaperna isolerades genom programmen 
som en uppsättning plikter snarare än som formella rättigheter.
 När det gäller rättighetsproblematiken förefaller den svenska situatio-
nen skilja sig från exempelvis den franska. Giovanna Proccaci menar att 
frågan om rättigheternas utsträckning och innebörd där var av helt cen-
tral betydelse. Det sociala utvecklades där, exempelvis genom den nya upp-
sökande fattigvården, som en motsats till de individbaserade ekonomis-
ka och juridiska perspektiven på fattigdomen. Det var ett sätt att undvika 
frågan om den fattiges rättigheter till understöd och arbete. Det sociala 
tjänade enligt Procacci till att grunda medborgarskapet i plikter snarare 
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än i ett rättighetsbärande subjekt. ”Duty thus became the matrix of  a vast 
pedagogic project aimed at producing the subject of  reference for civil so-
ciety”.² Någon motsvarande betydelse hade rättighetsdiskussionerna inte 
i Sverige kring -talets mitt. Däremot återfinns i högsta grad medbor-
garskapet som en fråga om moraliska kapaciteter och förpliktelser. Som 
det har framgått framhöll man nödvändigheten av att göra brottslingen, 
den fattige och arbetaren till medborgare i ”samhället”.
 De egenskaper och förmågor som utgjorde medborgarskapets krite-
rium skulle bibringas individen genom en mängd fostrande relationer. 
Medborgaren blev en moralisk position i en hel apparat av handfasta in-
terventioner i livsföring, ekonomiska arrangemang och moraliska gemen-
skapsformer. Cellfängelsets isolering och de nya medborgerligt danande 
associationerna stod därför inte i motsatsställning till varandra, de var 
komplement till varandra. Frånvaron av medborgerlighet var en brist på 
normal socialitet vilket kunde åtgärdas genom att forma de relationer som 
individen befann sig i. Medborgaren skulle befinna sig i en situation som 
befordrade dennes frihet och självstyre. Anledningen till att traditionella 
politiska ideologiska skiljelinjer är mindre användbara för de reformeran-
de initiativen var att individernas egenskaper stod i centrum för diskus-
sionerna.

Ett allmänt vetande
En av de aktiviteter som ingick i det medborgerliga danandet var att ta till 
sig olika framställningar av samhället och dess problem. Medborgaren var 
inte minst ett aktivt, kunskapssökande subjekt. I programmen ingick am-
bitioner om en omfattande kunskapsproduktion till medborgerligt gagn. 
På detta sätt var de reformerande programmen underbyggda av pedago-
giska ambitioner som inte bara rörde dem som direkt involverades. De som 
skulle reformeras kunde tjäna som exempel för andra. Brottsstatistiken 
skulle etablera ett ”allmänt” vetande med besinnande och politiskt mode-
rerande verkan. Att skapa en för alla gemensam översikt av civilisationens 
moraliska konsekvenser och tillstånd var i sig en reformerande åtgärd. De 
reformerande verksamheterna framställde kunskap med särskilda anspråk. 
I den uppsökande fattigvården hyste man förhoppningar om möjligheten 
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att åstadkomma en fullständig handbok över de fattigas kulturtillstånd, 
medan man i bildningscirkeln genomgående gjorde anspråk på den rikti-
ga innebörden av medborgerlig kunskap.
 Fallstudien av kriminalstatistiken ger det tydligaste exemplet på hur 
problemen gjordes ”allmänna” i två olika avseenden. Genom att skapa 
en för alla tillgänglig översikt blev problemen allmänna så till vida att alla 
kunde ta del av dem. Det var av denna anledning som kriminalstatistiken 
värderades som ett viktigt politiskt modererande instrument. Men den 
statistiska sammanställningen gjorde det även möjligt att hävda att pro-
blemen var allmänna i betydelsen att de hade konsekvenser för alla, att 
problemen var av sådan art att exempelvis ”samhället” var hotat. Det var 
det kronprins Oscar gjorde då han med hänvisning till kriminalstatistiken 
fastslog att cellfängelset var nödvändigt med hänseende till den hotade 
allmänna säkerheten. På detta sätt öppnade de reformerande verksamhe-
terna inte bara möjligheten att se samhällets problem, de gjorde dem till 
något som angick ”alla”.
 Kriminalstatistikens publika utformning, exempelvis beskrivningarna 
av de grövsta brotten som bedömdes vara ”lärorika”, var inget särfall som 
pedagogisk princip. Överväganden av detta slag återkom i utformningen 
av programmen; en rad hänsyn togs även för andra än de specifika grup-
per som skulle reformeras. Bildningscirklarnas försök att organisera en 
fostrande umgängeskultur var också ett försök att åskådliggöra jämlikhe-
tens rätta innebörder och de ideala relationerna mellan klasserna. Genom 
de reformerande programmen försökte man etablera både problembe-
skrivningar, medel och målsättningar. Man gjorde det också med långtgå-
ende, eller om man vill, allmänna anspråk. Men framställningarna var inte 
bara betydelseladdade i relation till allmänheten. De kunde också vara in-
stabila till sina innebörder, något som exempelvis framgår av övervägan-
dena om hur brottslingar kunde skildras i skönlitterära sammanhang.
 Undersökningar enligt dessa linjer ger möjlighet till en annan slags 
offentlighetshistoria än den som ofta bedrivits i spåren av Jürgen Haber-
mas arbete om den borgerliga offentlighetens historiska framträdande. 
Snarare än att definiera vad som tillhör den privata respektive offentliga 
sfären under -talet skulle man kunna undersöka processerna kring 
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hur olika problem, ansvars- och interventionsområden blir eller görs offent-
liga, allmänna eller gemensamma. Detta skulle innebära åtminstone två 
möjliga slag av undersökningar. För det första ett studium av hur olika fe-
nomen, problem och områden definierades som ”allmänna”; hur de blev 
angelägna att kunna överblicka och bedömas av allmänheten därför att de 
berörde ”alla”. Under -talet öppnades en mängd nya områden och in-
stitutioner just för att vara allmänna, gemensamma och offentliga utifrån 
pedagogiska, politiska och sociala överväganden. För det andra skulle det 
kunna innebära undersökningar av hur sådana verksamheter, institutioner 
och arrangemang organiserades med hänsyn till allmänhetens delaktighet 
och integrering i desamma, det vill säga hur de därigenom skulle framstäl-
la värden, relationer och ideal.

En ny slags reformism
De undersökta programmen har sammantaget en historiskt distinkt ka-
raktär. Kombinationen av samhällsteoretiska, politiskt principiella och 
pedagogiska överväganden utgör uppkomsten av det sociala. Genom de 
många nya reformerande verksamheterna skilde man ut ett nytt kunskaps- 
och interventionsområde i anslutning till det sociala. Individens sinnesin-
tryck, vetande, handlingar samt sociala och ekonomiska relationer blev ut-
gångspunkt för kartläggningar, utvärderingar och interventioner i syfte att 
åstadkomma förändringar av individens beteenden, kapaciteter och tänke-
sätt. Ordning, säkerhet, hälsa, välstånd och moral kom att integreras i ett 
problemområde där den övergripande auktoritetsinstansen för att motive-
ra åtgärder var de effekter sådana hade på de lägre klassernas livsföring.
 De tre reformerande program som analyserats tjänar som ett meto-
diskt och kronologiskt tvärsnitt av den nya reformismen. Cellfängelset, 
den uppsökande fattigvården och bildningscirkeln beskriver en succes-
sivt utvidgad ambition vad gäller danandet av individens förmågor och 
kapaciteter. Avståndet var i praktiken långt mellan ambitionen att upp-
rätta grundläggande självkontroll till att bibringa förmåga till moraliskt 
självstyre, man tänkte sig knappast att det rörde sig om samma grupper 
bland de lägre klasserna. Men i överväganden och principer fanns en di-
rekt kontinuitet från isoleringen i cellfängelset via självregleringen genom 
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den uppsökande fattigvården till medborgerligheten i bildningscirkeln. 
Programmen beskriver sammantaget en ideal utvecklingsgång där förmå-
gan att se sig själv utvidgades till att ge akt på sitt handlande och till att 
jämföra sig med andra. På samma sätt förändrades medlen för att åstad-
komma detta; fysisk isolering avlöstes av ekonomiska incitament som ut-
vidgades till moraliskt erkännande. De tre programmens många olika av-
skiljningar, gränsdragningar och sammanlänkningar var ett arbete för att 
isolera medborgare.
 Spännvidden i verksamheter som kan räknas till den nya reformis-
men är stor. Tekniker, program och arrangemang för att forma och under-
stödja beteenden, snarare än att lägga restriktioner och sanktioner på 
oönskade sådana, mångfaldigades. Fallstudierna bör därför ses som bi-
drag till fortsatta undersökningar. De nya reformerande verksamheterna 
vid denna tid tycks erbjuda särskilda analytiska möjligheter. Genom att 
följa introduktionen och etableringen av handfasta försök att förändra in-
divider och deras inbördes relationer är det möjligt att förankra menings-
motsättningar och överväganden i tekniska frågeställningar och alternativ. 
Undersökningar av hur problembeskrivningar, åtgärder och målsättning-
ar relaterades till varandra kan visa vilka underförstådda utgångspunkter 
och rationaliteter som diskussionerna inbegrep. En mängd nya program 
förtjänar större uppmärksamhet än vad som varit möjligt här. Det skulle 
vara intressant att se på vilka sätt analyser av småbarnskolan, räddningsan-
stalten, modellarbetarbostaden och ränteförsäkringsanstalten, för att bara 
nämna några möjligheter, kan precisera förståelsen av den nya reformis-
men.
 Slutligen en kommentar om vilken slags makt- och samhällsanalys det-
ta perspektiv ger möjlighet till. Att studera de många nya reformerande 
verksamheterna som del i uppkomsten av det sociala och i det liberala 
styrets rationalitet är inte detsamma som att analysera hur ”staten” eller 

”borgarklassen” stärkte sin makt. Själva poängen med perspektivet är det 
motsatta. Genom att inte försöka bestämma den singulära plats från vil-
ket makten utgår, utan att istället analysera en rad olika åtgärder och ar-
rangemang som positivt handlande för att forma beteenden och livsföring, 
blir det möjligt att studera hur till synes olikartade verksamheter uppvisar 
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principiella likheter och underbygger en likartad rationalitet. På detta sätt 
kan analyser av socialpolitikens historia vidgas till att gälla historien om 
politik genom det sociala.



 



 

Noter

Om citatpraxis: citat har korrigerats i 
fråga om uppenbara sättningsfel. Ålder-
domligt bruk av versaler samt av binde-
streck i sammansatta ord har normali-
serats. Alla emfasmarkeringar, exempel-
vis understruken, fet, spärrad respekti-
ve kursiv stil, har återgivits genom kur-
sivering.

Kapitel 
¹ Fredrik Leonhard Rääf, Anförande i 

ridderskapets och adelns plenum d.  dec.  
(Stockholm, ).

² Bilden av en genomgripande föränd-
ring kring sekelskiftet  drivs kanske 
längst i Michel Foucault, The order of things: 
An archealogy of the human sciences (), eng. 
övers. (New York, ) där analysen rör 
en epistemologisk nivå. Men tendensen 
har påpekats utifrån tämligen olikarta-
de analytiska utgångspunkter och em-
piriska material. Den tyska begrepps-
historiska forskningen om de politiska 
och sociala begreppens genomgripan-
de förändring, bland annat i form av en 
temporalisering, se Otto Brunner m. fl., 
eds, Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches 
Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutsch-
land (Stuttgart, –), kan jämföras 
med hur offentliga byggnader samtidigt 
började utformas för att framställa sociala 
relationer, se Thomas A. Markus, Buildings 
and power: Freedom and control in the origin of 
modern building types (London, ).

³ Se exempelvis Marja Taussi-Sjöberg 
& Tinne Vammen, eds, På tröskeln till väl-

färden: Välgörenhetsformer och arenor i Nor-
den – (Stockholm, ); Jonas 
Olofsson, Arbetslöshetsfrågan i historisk belys-
ning: En diskussion om arbetslöshet och social po-
litik i Sverige – (Lund, ); Per 
Wisselgren, Samhällets kartläggare: Lorénska 
stiftelsen, den sociala frågan och samhällsveten-
skapens formering – (Stockholm, 
); Bengt Erik Eriksson & Roger 
Qvarsell, eds, Samhällets linneaner: Kartlägg-
ning och förståelse i samhällsvetenskapernas histo-
ria (Stockholm, ).

⁴ Uttrycket moraliska teknologier har 
använts för att poängtera verksamheter-
nas programkaraktär, se exempelvis Mi-
chel Foucault, ”Questions of  method” 
(), i Burchell, Gordon & Miller, ; 
Giovanna Procacci, ”Social economy and 
the government of  poverty”, i Burchell, 
Gordon & Miller,  f.; Nikolas Rose, 
Powers of freedom: Reframing political thought 
(Cambridge, ),  ff.

⁵ Se exempelvis Birgit Petersson, ”De-
batten om den sociala frågan”, i Kontroll 
och kontrollerade: Formell och informell kont-
roll i ett historiskt perspektiv, ed. Jan Sundin 
(Umeå, ); Roger Qvarsell, Ordning och 
behandling: Psykiatri och sinnessjukvård i Sverige 
under -talets första hälft (Umeå, ); 
Torkel Jansson, Adertonhundratalets associa-
tioner: Forskning och problem kring ett spräng-
fullt tomrum eller sammanslutningsprinciper 
och föreningsformer mellan två samhällsformatio-
ner c:a – (Uppsala, ); Ingrid 
Åberg, ”Filantroper i aktion: Filantro-
piska fruntimmersföreningar i det tidiga 
-talet”, i Taussi-Sjöberg & Vammen; 



  Noter till kap. 

Birgitta Jordansson, Den goda människan 
från Göteborg: Genus och fattigvårdspolitik i 
det borgerliga samhällets framväxt (Göteborg, 
); Roddy Nilsson, En välbyggd maskin, 
en mardröm för själen: Det svenska fängelsesys-
temet under -talet (Lund, ), samt 
andra undersökningar av dessa författare 
enligt litteraturförteckningen.

⁶ Till dem som särskilt bör nämnas 
hör Eric Johannesson, Den läsande famil-
jen: Familjetidskriften i Sverige – 
(Stockholm, ); Lena Johannesson, 
Xylografi och pressbild: Bidrag till trägravyrens 
och till den svenska bildjournalistikens historia 
(Stockholm, ); Arne Melberg, Realitet 
och utopi: Utkast till en dialektisk förståelse av lit-
teraturens roll i det borgerliga samhällets genombrott 
(Stockholm, ); Cecilia Rosengren, 
Tidevarvets bättre genius: Föreställningar om of-
fentlighet och publicitet i Karl Johanstidens Sverige 
(Stockholm, ); Per Sörbom, Läsning 
för folket: Studier i tidig svensk folkbildningshis-
toria (Stockholm, ); Anders Öhman, 
Äventyrets tid: Den sociala äventyrsromanen i Sve-
rige – (Umeå, ).

⁷ Se exempelvis Jacques Donzelot, 
The policing of families (), eng. övers. 
(Baltimore, ); Giovanna Procacci, 
”Governing poverty: Sources of  the 
social question in nineteenth-century 
France”, i Foucault and the writing of histo-
ry, ed. Jan Goldstein (Oxford, ); Joan 
Scott, Gender and the politics of history (New 
York, ); Paul Rabinow, French mo-
dern: Norms and forms of the social environment 
(; Chicago, ); Mitchell Dean, 
The constitution of poverty: Toward a genealogy 
of liberal governance (London, ); Mary 
Poovey, Making a social body: British cul-
tural formation – (Chicago, ); 
Thomas Osborne, ”Security and vitali-
ty: Drains, liberalism and power in the 
nineteenth century”, i Foucault and political 
reason: Liberalism, neo-liberalism and rationali-
ties of government, eds A. Barry, T. Osborne 
& N. Rose (London, ); Rose, Powers 

of freedom. Se även andra undersökningar 
av dessa författare i referenserna.

⁸ Se exempelvis diskussioner i Ray-
mond Williams, Marx och kulturen: En dis-
kussion kring marxistisk kultur- och litteraturteori 
(), sv. övers. (Stockholm, ); Roger 
Chartier, Cultural history: Between practices 
and representations, eng. övers. (Cambridge, 
), särsk. kap. ; Lynn Hunt, ed., The 
new cultural history (Berkeley, ).

⁹ Rose, Powers of freedom,  f.
¹⁰ Uppfostraruppgiften kunde för 

så kallade bildade grupper överlåtas på 
dem själva. Intervenerande program för 
de lägre klasserna kan exempelvis stäl-
las mot rådgivningslitteraturens diskus-
sioner om en riktig reglering av livsfö-
ringen för bildade grupper. För en ana-
lys av det senare materialet i ett svenskt 
sammanhang, se Maja Larsson, Den mo-
raliska kroppen: Tolkningar av kön och individua-
litet i -talets populärmedicin (Hedemora, 
). Jacques Donzelot ger en belysande 
jämförelse mellan formandet av arbetar-
familjen genom stimulerande och be-
gränsande interventioner, ”supervised 
freedom”, och av den borgerliga familjen 
genom handledningar för föräldrar och 
andra uppfostrare i hemmen, ”protected 
liberation”, se Policing of families, förord.

¹¹ Citerat efter Markus, Buildings and 
power,  f.

¹² Se även diskussionen i Martin 
Bergström, Anders Ekström & Frans 
Lundgren, Publika kulturer: Att tilltala all-
mänheten –. En inledning (Uppsala, 
), inledningen.

¹³ Wisselgren,  ff. För ett försök 
till en sammanhållen diskussion, se även 
Patrick Joyce, ed., The social in question: 
New bearings in history and the social sciences 
(London, ), inledningen.

¹⁴ Waldemar Zimmermann, ”Das ’So-
ziale’ im geschichtlichen Sinn- und Be-
griffswandel”, i Festgabe für Leopold V. Wiese, 
eds A. Geck, J. v. Kempski & H. Meuter, 
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Studien zur Soziologie  (Mainz, ); 
Adolph Geck, Über das Eindringen des Wortes 
”sozial” in die deutsche Sprache (Göttingen, 
).

¹⁵ Det hindrar inte att det används 
som om det vore det. Artikeln ”sociologi” 
i NE inleds: ”Läran eller vetenskapen om 
samhället, akademisk disciplin som har 
’det sociala’ som särskilt studieobjekt.”

¹⁶ ”Samhällsroman”, Nordisk familjebok 
bd  (Stockholm, ).

¹⁷ Se exempelvis Bernard Lécuyer & 
Anthony Oberschall, ”The early history 
of  social research”, International encyklopedia 
of the social sciences bd  (New York, ); 
M. J. Cullen, The statistical movement in ear-
ly Victorian Britain: The foundations of empirical 
social science (New York, ).

¹⁸ Ett ganska typiskt exempel på en 
sådan funktionalistisk beskrivning är 
Eckart Pankoke, Sociale Bewegung – Sociale 
Frage – Sociale Politik: Grundfragen der deut-
schen ”Socialwissenchaft” im . Jahrhundert 
(Stuttgart, ).

¹⁹ Gilles Deleuze, ”The rise of  the so-
cial” i Donzelot, passim.

²⁰ Se exempelvis Giovanna Proccaci, 
”Sociology and its poor”, Politics and 
Society  (), särsk. ; Patrick Joyce, 
ed., Class: A reader (Oxford, ); idem, 
”The end of  social history?”, Social History 
 (); Rose, Powers of freedom.

²¹ George Steinmetz, Regulating the so-
cial: The welfare state and local politics in Imperial 
Germany (Princeton, ),  f.

²² Rose, Powers of freedom, särsk.  f.
²³ För beskrivningar av utvecklingen 

av ”samhället” till en icke-formell stor-
het och ett autonomt system, se exem-
pelvis Peter Wagner, ”’An entirely new 
new object of  consciousness, of  voli-
tion, of  thought’: The coming into bee-
ing and (almost) passing away of  ’society’ 
as a scientific object”, i Biographies of scien-
tific objects, ed. L. Daston (Chicago, ); 
Björn Wittrock, Johan Heilbron & Lars 

Magnusson, ”The rise of  the social sci-
ences and the formation of  modernity”, i 
The rise of the social sciences and the formation of 
modernity: Conceptual change in context, –
, eds J. Heilbron, L. Magnusson & 
B. Wittrock (Dordrecht, ); Björn 
Eriksson, ”Den skotska historiska sko-
lan och den sociologiska samhällsana-
lysens genombrott”, i Samhällsvetenskapens 
klassiker, eds M. Bertilsson & B. Hansson 
(Lund, ).

²⁴ Steinmetz,  f.; James Van Horn 
Melton, ”The emergence of  ’society’ in 
eighteenth- and nineteenth-century Ger-
many”, i Language, history and class, ed. P. 
Cornfield (Oxford, ),  ff.

²⁵ Denna mer utplattade relation mel-
lan reformerande verksamheter och ab-
strakt filosoferande diskuteras i Thomas 
Osborne & Nikolas Rose, ”In the name 
of  society, or three theses on the history 
of  social thought”, History of the Human 
Sciences  (); för det övergripande 
perspektivet, se även Helga Nowotny, 
”Knowledge for certainty: Poverty, wel-
fare institutions and the institutionaliza-
tion of  social science”, i Discourses on so-
ciety: The shaping of the social science disciplines, 
eds P. Wagner, B. Wittrock & R. Whitley 
(Dordrecht, ); Bengt Erik Eriksson & 
Roger Qvarsell, ”Att söka samhället – en 
inledning”, i Eriksson & Qvarsell.

²⁶ För övergripande karaktärisering-
ar, se exempelvis Mary Poovey, ”The li-
beral civil subject and the social in eigh-
teenth-century British moral philosop-
hy”, i Joyce, The social in question, utgår 
från exemplen i Oxford English dictionary; 
Hillel Schwartz, ”On the origins of  the 
phrase ’social problems’”, Social problems 
 (). Överraskande nog återfinns 
inte uppslagsordet ”social” i Raymond 
Williams, Keywords: A vocabulary of cultu-
re and society (London, ), utan nämns 
bara som hastigast i anslutning till upp-
slagsordet ”society”, se ibid., .
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²⁷ Geck, särsk. –.
²⁸ För ett belysande exempel från , 

se Geck, . Bland mer radikala grupper 
beklagade man sig över begreppsför-
virringen: ”Der Begriff Sozialismus ist 
so wenig scharf  bezeichnend, daß man 
alle Gefängniss-Verbesserungs-Erfinder, 
Armenhäuser-, Spitäler- und Suppenan-
stalten-Errichter unter die Sozialisten 
zählen kann”, konstaterade exempelvis de 
tyska kommunisterna , se Der Bund 
der Kommunisten: Dokumente und Materialien, 
band , – (Berlin, ), .

²⁹ I Ordbok över det svenska språket utgi-
ven av Svenska Akademien (Lund, –) 
(SAOB), uppslagsordet ”social”, ges 
mycket få exempel från denna tid.

³⁰ Se i tur och ordning Erik Gustaf  
Geijer, ”Läroverksfrågan”, Litteraturbladet, 
okt. , ; Samuel Heurlin, Granskning 
af Cassagnacs historia om de arbetande och de bor-
gerliga classerna (Lund, ),  ff.; Aftonbladet 
/ ; Carl Jonas Love Almqvist, ”Det 
går en åska genom tidevarvet”: Pamfletter och pole-
mik (Stockholm, ), –; Oden, nov. 
, ,  & . Uttrycken har i några fall 
rensats på andra ord som ingår i menings-
konstruktionerna.

³¹ Nationalencyklopedins ordbok (Höganäs, 
–) (NEO), uppslagsordet ”sam-
hällelig”.

³² Erik Gustaf  Geijer, ”Fattigvårdsfrå-
gan”, Litteraturbladet jan.–dec. ; Louis 
Mathurin Moreau-Christophe, Enskildt 
fängelse: Framställning af penitentiärfrågan i 
Frankrike och i andra länder (), sv. övers 
(Stockholm, ); Adolph Öhman, 
”Arbetarefrågan”, Oden, nov. ; Carl 
Wilhelm Bergman, Den sociala frågan 
(Stockholm, ); Carl Gustaf  Grähs, 
”Den sanitära frågan”, Hygiea, .

³³ Herman Bjursten, ”Om den soci-
ala romanen”, Göteborgs Handels- och Sjöfarts-
tidning / . Även i Sverige använde 
man ofta beteckningen socialism på ett sätt 
som avsåg nya gemenskapsformer, associ-

ationsprinciper etc. När den radikala tid-
ningen Demokratin  kritiserades av en 
liberal tidning för att stå för en upplö-
sande socialism försvarade man sig med 
att denna tydligen inte visste ”hvad so-
cialism är”: ”Hvad är hvarje förening, 
t. ex. brandförsäkrings-, livförsäkrings-, 
pensions-, sjukhjelps- m. m. [föreningar] 
annat än yttringar af  socialism?”, se 
Demokratin / .

³⁴ Peter Aronsson, ”The possibilities 
of  conceptual history ’from above’ and 
’from below’: Reflections on samhälle ’so-
ciety’ in Sweden,  to ”, i Historia 
a debate: Actas del congreso internacional ”A his-
toria a debate” celebrado el – de julio de  
en Santiago de Compostela, bd , ed. C. Barros 
(Santiago de Compostela, ).

³⁵ Poovey, Making a social body, särsk. 
kap.  & .

³⁶ För en diskussion om detta förhål-
lande, se Roddy Nilsson, ”Den närvaran-
de frånvaron eller i väntan på Foucault: 
En diskussion om Foucault och den 
svenska historiedisciplinen”, Historisk tid-
skrift  (), särsk.  ff.

³⁷ Om den tämligen invecklade publi-
ceringshistorien kring dessa föreläsningar 
och för en generell beskrivning av forsk-
ningsområdets utveckling, se Mitchell 
Dean, Governmentality: Power and rule in mo-
dern society (London, ), –.

³⁸ Foucault ger åtskilliga kontraste-
rande reflexioner kring det nya makt-
perspektivet, se Michel Foucault, Power/
knowledge: Selected interviews and other writ-
ings, –, ed. Colin Gordon (New 
York, ).

³⁹ Engelskans ”govern” kan jämföras 
med ”rule”, där den senare betydligt mer 
betonar negativ maktkapacitet. Eftersom 
poängen med Foucaults analys är att 
komma bort från en negativt bestämd 
maktbeskrivning är även de svenska mot-
svarigheterna härska eller regera mindre 
lyckade som översättningar.
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⁴⁰ Styre har enligt SAOB historiska be-
tydelser som fullt väl motsvarar de positi-
va innebörderna av ”government”, nämli-
gen maktutövning, styrelsesätt, ledning eller reg-
lering av något eller någon, vägledning för nå-
gons tänkande eller handlande, samt – mer 
abstrakt – styrelsens organisation (dessutom 
i bokstavlig mening stötta el. stödjande an-
ordning), se upplagsord ”styre”. Dessutom 
talade man vid -talets mitt om ”sty-
rande” och ”styrda” som synonymer för 
bestämmande och underlydande. En nä-
raliggande term är regim som inkluderar 
betydelserna levnadsordning eller livsföring, 
men eftersom regim numera är synonym 
för ”ett lands regering” får ordet alltför 
snäv innebörd.

⁴¹ Michel Foucault, ”Governmenta-
lity”, i Burchell, Gordon & Miller. Styrets 
konst eg. ”the art of  government”.

⁴² Colin Gordon, ”Governmental ra-
tionality: An introduction”, i Burchell, 
Gordon & Miller. Flera av författarna i 
antologin deltog ursprungligen i de semi-
narier som Foucault gav parallellt med 
föreläsningsserierna kring governmentality.

⁴³ Dean, Governmentality, .
⁴⁴ Gordon, ”Governmental rationa-

lity”.
⁴⁵ För en karaktärisering av äldre 

svensk forskning som ägnat riksdagen 
särskilt stort intresse, se Lars Pettersson, 
”Forskning om svensk politisk historia 
–”, i Britta Lövgren m. fl., Svensk 
politisk historia: En kommenterad litteraturöversikt 
(Stockholm, ).

⁴⁶ Graham Burchell, ”Peculiar inte-
rests: Civil society and governing ’the 
system of  natural liberty’”, i Burchell, 
Gordon & Miller.

⁴⁷ Ibid.
⁴⁸ Se exempelvis uppsatser i Burchell, 

Gordon & Miller; Andrew Barry, Thomas 
Osborne & Nikolas Rose, eds, Foucault 
and political reason: Liberalism, neo-liberalism 
and rationalities of government (London, ); 

Tony Bennet, The birth of the museum: His-
tory, theory, politics (London, ); Pat-
rick Joyce, ”The politics of  the liberal ar-
chive”, History of Human Sciences  (); 
Chris Otter, ”Making liberalism durable: 
Vision and civility in the late Victorian 
city”, Social History  ().

⁴⁹ Både Rose, Powers of freedom och 
Dean, Governmentality bygger nästan uteslu-
tande på andra historiska undersökningar. 
Rose konstaterande om den utpräglat em-
piriska karaktären blir därför en smula pa-
radoxalt, se Powers of freedom,  f.

⁵⁰ Se exempelvis Ingrid Hammar-
ström, ”Ideology and social policy in 
the mid-nineteenth century”, Scandinavian 
Journal of History  (), särsk.  ff.; 
Birgit Petersson, ”Den farliga underklassen”: 
Studier i fattigdom och brottslighet i -talets 
Sverige (Umeå, ),  f.

Kapitel 
¹ ”Om fängelserna i Europa och Ame-

rika samt de särskilta der antagna kor-
rektionella och repressiva systemerna”, 
Sveriges Statstidning / .

² ”Fängelserna i Europa och Ame-
rika”, Lördagsmagasinet /–/ .

³ Av denna anledning är det svårt att 
upprätta en mera bestämd gräns mellan 
texter översatta till svenska och sådana 
som har svenska författare. Empiriska 
exempel på den flytande gränsen ges i 
kapitlet. I det följande kommer översätt-
ningar att användas som aktiva uttryck i 
den svenska diskussionen så länge de ger 
uttryck för ståndpunkter som var vanliga 
bland svenska debattörer.

⁴ ”Om fängelserna i Europa och Ame-
rika”, /.

⁵ Ibid.
⁶ ”Om fängelserna i Europa och Ame-

rika”, /.
⁷ Tidnings- och tidskriftsmaterialet är 

särskilt lite beaktat i tidigare forskning. 
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Här har framförallt den rikhaltiga klipp-
samlingen ”Fängelsedirektör Alméns tid-
ningsurklipp”, Fångvårdsstyrelsens arkiv, 
Ö II a, vol. –, Riksarkivet (RA), varit 
användbar. Dess äldsta material är ett 
brett urval artiklar från -talets senare 
del och -talet. Den är inte komplett, 
ens för de tre tidningar som utgör det hu-
vudsakliga innehållet, Sveriges Statstidning/ 
Post- och Inrikes Tidningar, Aftonbladet och 
Dagligt Allehanda, men den ger ett rimligt 
urval för att belysa debattens karaktär 
och omfattning. Vad gäller tidskrifter har 
särskilt det stora materialet i Juridiskt ar-
kif använts. För de tryckta skrifterna har 
inventeringar gjorts av beståndet på re-
levanta signum inom kategorin juridik 
i Uppsala universitetsbiblioteks svenska 
samling –. Särskild vikt har lagts vid 
material som härstammar från Styrelsen 
öfver rikets fängelser och arbetsinrätt-
ningar.

⁸ I brist på bibliografier över forsk-
ningen om fängelsets historia, se biblio-
grafiska kommentarer i Norval Morris 
& David J. Rothman, eds, The Oxford his-
tory of the prison: The practice of punishment in 
Western society (; Oxford, ). För en 
karaktäristik av -talet som skiljelin-
je för historieskrivningen på området, se 
ibid., inledningen. Humanvetenskapliga 
teorier kring straff under -talet 
diskuteras utförligt i David Garland, 
Punishment and modern society: A study in so-
cial theory (Chicago, ). Det bör påpe-
kas att historieskrivningen kring fängel-
set var direkt relaterat till fängelsets eta-
blering. Redan bland fängelseadministra-
törer kring -talets mitt blev fängel-
sets historia ett viktigt tema och per-
soner med en sådan bakgrund skrev en 
stor del av arbetena på området ända in 
på -talet. Man placerade in frihets-
straffet och cellfängelset i en rationell, 
logisk, naturenlig process mot huma-
nism och vetenskap. Kritiken mot denna 

whig-tolkning börjar inte med Foucaults 
arbete, en bredare förändring i perspek-
tiv kan iakttas under - och -talen. 
Den återkommande historiografiska kri-
tiken tycks dock ännu inte ha resulterat 
i några närmare analyser av den omfattan-
de äldre historieproduktionen, exempel-
vis på vilka sätt den var ett medel i cell-
fängelsets etablering.

⁹ Relationen mellan fängelset och 
arbetes förändrade organisering har en 
framskjuten ställning i exempelvis Mi-
chael Ignatieff, A just measure of pain: The 
penitentiary in the industrial revolution, –
 (London, ). De socialhistoris-
ka perspektiven karaktäriseras väl i inled-
ningsraderna till Patricia O’Brien, The pro-
mise of punishment: Prisons in nineteenth-cen-
tury France (Princeton, ): ”This study 
examines the evolution of  punishment in 
nineteenth-century France. It is a study 
of  neither theorists nor theories of  peno-
logy. The direct concern is the prisons them-
selves: how they operated on a daily ba-
sis and how they related to free society.” 
Ibid., , min kursivering. För exempel på 
den socialhistoriska orienteringen, lik-
som av inriktningen på frågan ”varför 
fängelset?”, se Morris & Rothman, vii–ix, 
även bidragen till densamma är i hög grad 
strukturerade kring frågeställningen.

¹⁰ Uttrycket ”penologins guldålder” 
används i O’Brien, kap. . Foucaults ana-
lys i Övervakning och straff: Fängelsets födelse 
(), sv. övers. (Lund, ), är struktu-
rerad kring fängelsets nya reformerings-
princip, det han kallar ”disciplin”, och 
den ”penal soul” som han menar både är 
en produkt av disciplinen och det som 
ska reformeras. På detta sätt står innebör-
derna av frihetsstraffets utformning och 
dess historiska rationalitet i centrum för 
diskussionen.

¹¹ Mycket av forskningen har, i Fou-
caults efterföljd, uppmärksammat Jeremy 
Benthams diskussioner om fängelsets ra-
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tionalitet och pedagogik. Benthams fäng-
elsekonstruktion, panopticon, var en prin-
cip som skulle tillämpas på en hel rad 
institutioner, exempelvis skolor, arbets-
inrättningar och verkstäder. Jag har mer 
utförligt diskuterat konstruktionen i 
”Det självreglerande samhället: Jeremy 
Benthams panopticon som realitet och 
utopi”, i Jeremy Bentham, Panopticon: En 
ny princip för inrättningar där personer överva-
kas (), sv. övers. (Nora, ). För en 
diskussion om likheterna mellan exem-
pelvis skolor, fängelser, arbetsinrättning-
ar och fabriker när gällde att producera 
sociala relationer, se Markus, Buildings and 
power, särsk. del II; se även bidragen idem, 
ed., Order in space and society: Architectural 
form and its context in the Scottish enlightenment 
(Edinburgh, ). Den svenska utveck-
lingen under -talets första hälft be-
skrivs i Anders Åman, Om den offentliga vår-
den: Byggnader och verksamheter vid svenska vård-
institutioner under - och -talen. En 
arkitekturhistorisk undersökning (Stockholm, 
).

¹² I exempelvis Martin J. Wieners 
uppmärksammade undersökning Recon-
structing the criminal: Culture, law, and po-
licy in England, – (Cambridge, 
), är utgångspunkten strafflagstift-
ningen medan diskussionerna om fäng-
elsets pedagogiska verkan uppmärksam-
mas mycket lite.

¹³ De få undersökningarna gör att 
Sigfrid Wieselgren, Sveriges fängelser och fång-
vård från äldre tider till våra dagar: Ett bidrag till 
svensk kulturhistoria (Stockholm, ) fort-
farande är ett standardverk, trots att dess 
behandling av tiden efter  är högst 
summarisk. Wieselgren var generaldi-
rektör för fångvårdsstyrelsen och hans 
framstegsperspektiv var mycket explicit: 
det var viktigt att fängelseförvaltningen 
”gör sig bekant med gången af  den ut-
veckling som fört oss till den framskjut-
na ståndpunkt, vi för närvarande innehaf-

va, och på detta sätt vinner ökad erfaren-
het vid fullföljden af  samma”, ibid., [iii]. 
Traditionen att skriva historiska arbeten 
fortsatte bland svenska fängelseadminis-
tratörer, se exempelvis den senare general-
direktören Torsten Eriksson, Kriminalvård: 
Idéer och experiment (Stockholm, ). En 
mer ingående analys av diskussionerna 
under perioden – finns i Anders 
Linderoth, ”Filantropisk och resociali-
serande fångvård: En undersökning av 
argument och motiveringar i debatten 
kring fångvårdens målsättning under 
-talets första decennier”, opubl. li-
centiatavhandling, Historiska institutio-
nen, Uppsala universitet, .

¹⁴ Nilsson, En välbyggd maskin, kap.  
& . Nilssons generella frågeställning 
är mycket omfattande: vad var fängel-
set? Isoleringsprincipens uppkomst in-
går som en aspekt i undersökningen, men 
argumenten i de större skrifterna un-
der - och -talen analyseras i för-
sta hand som en opinion, snarare än de-
lar av en reformerande diskussion. Bland 
andra arbeten, se exempelvis Kenneth 
Häll, ”Cellfängelsereformen vid –
 års riksdag”, opubl. seminarieuppsats 
i historia och statskunskap, Linköpings 
universitet, ; Hans Blomqvist & Dan 
Waldetoft, Zimmermans hotell: Linköpings läns-
cellfängelse – (Stockholm, ); 
Johan Söderberg, ”Views of  the crimi-
nal in early nineteenth-century Sweden”, 
i Only human: Studies in the history of conceptions 
of man, ed. A. Jarrick (Stockholm, ). 
För en diskussion av svenska undersök-
ningar med rätts-, lokal- och socialhisto-
risk karaktär, se Nilsson, En välbyggd ma-
skin, –.

¹⁵ Litteraturen på området är mycket 
stor, men många arbeten är specialisera-
de inom en pedagogikhistorisk kontext 
och det är svårare att finna övergipande 
kulturhistoriska analyser. Se exempelvis 
Christine Quarfood, Condillac, statyn och 
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barnet: En studie i upplysningens filosofi och peda-
gogik (Stockholm, ), särsk. kap. –, 
för en utförlig analys av Condillacs sen-
sationalism i relation till äldre pedago-
giskt tänkande; Elizabeth Williams, The 
physical and the moral: Anthropology, physiology, 
and philosophical medicine in France, – 
(Cambridge, ), särsk. –, inne-
håller bra exempel på reformerande dis-
kussioner utanför specifikt pedagogiska 
sammanhang; Pettersson, Frihet, jämlikhet, 
egendom,  ff., ger en mer kortfattad men 
bred introduktion av framförallt de brit-
tiska diskussionerna.

¹⁶ För karaktäriseringar av principiella 
reformerande överväganden i anslutning 
till den nya sinnessjukvården, se exem-
pelvis Qvarsell, Ordning och behandling, –
; Michel Donnelly, Managing the mind: A 
study of medical psychology in early nineteenth-
century Britain (London, ), kap.  & ; 
Jan Goldstein, Console and classify: The French 
psychiatric profession in the nineteenth-century 
(Cambridge, ), kap.  & .

¹⁷ En översiktlig beskrivning av för-
loppet ges i Randall McGowen, ”The 
well-ordered prison: England –”, 
i Morris & Rothman. För mer principiel-
la kulturhistoriska perspektiv på fängel-
sets etablering i England, se John Bender, 
Imagining the penitentiary: Fiction and the archi-
tecture of mind in eighteenth-century England 
(Chicago, ).

¹⁸ Michael Merenze, Laboratories of vir-
tue: Punishment, revolution and authority in Phila-
delphia, – (Chapel Hill, ), 
kap. ; Thomas L. Dumm, Democracy 
and punishment: Disciplinary origins of the 
United States (Madison, ), kap. ; 
David J. Rothman, ”Perfecting the pri-
son: United States, –”, i Morris 
& Rothman.

¹⁹ Merenze, särsk. kap. .
²⁰ Nilsson, En välbyggd maskin, kap.  & 

; se även Linderoth.
²¹ Nilsson, En välbyggd maskin,  ff.

²² Beccaria diskuterar inte straffets in-
verkan på fången utan talar nästan uteslu-
tande om hur det ska inverka på de omgi-
vande samhället, se Cesare Beccaria, Om 
brott och straff (), sv. övers. (Stockholm, 
), .

²³ Citerat efter Nilsson, En välbyggd 
maskin,  f.

²⁴ Den första mer utförliga arbetet 
på svenska var Thomas Fowell Buxton, 
Undersökning huruvida brott och elände före-
kommas genom det rådande fängelsesystemet: Jemte 
beskrivning om en mängd fängelser i England, 
Nederländerne och America (), sv. övers. 
(Stockholm, ).

²⁵ Bestämmelserna om försvarslöshet 
mildrades under perioden – och 
omfattade bara de personer som påkom-
mits med tiggeri eller dömts för brott. 
Efter  räckte det återigen med avsak-
nad av fast tjänst. För en analys av för-
svarslösheten och debatterna kring den, 
se Väinö Helgesson, ”Kontroll av under-
klassen: Försvarslöshetsfrågan –”, i 
Ingrid Hammarström, m. fl., Ideologi och 
socialpolitik i -talets Sverige: Fyra studier 
(Uppsala, ).

²⁶ Carl Axel Löwenhjelm, Tankar om 
correctionssystemet och fångvården (Stockholm, 
), .

²⁷ Gerelius var, efter studieresa i Eng-
land , mycket aktiv förespråkare för 
växelundervisningen och en av de dem 
som låg bakom grundandet av Sällskapet 
för vexelundervisningens befrämjande, 
se Thor Nordin, Växelundervisningens all-
männa utveckling och dess utformning i Sverige 
till omkring  (Stockholm, ), –
.

²⁸ Johan Adolph Gerelius, Corrections-
systemet eller criminallagens högsta tendens (Stock-
holm, ),  ff. &  f.

²⁹ Ibid., , blockcitatet .
³⁰ Ibid.,  & .
³¹ SAOB, uppslagsorden ”fängelse”, 

”förbättring” och ”korrektion”.
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³² Under -talets svenska diskus-
sion användes korrektions-, förbättrings- och 
penitentiärfängelse normalt som synonymer. 
De två sistnämnda användes även för att 
skilja ut de nya systemen gentemot be-
fintliga ”korrektionsinrättningar” för för-
svarslösa i Sverige.

³³ Styrelsens öfver fängelser och arbetsinrätt-
ningar i riket underdåniga memorial till Kongl. 
Maj:t af den  november , innefattande be-
rättelse om fångväsendet och redovisning för cor-
rectionsanstalternes närvarande tillstånd och behof 
(Stockholm, ),  f.

³⁴ Ibid.,  f. & .
³⁵ En av fåtaliga principiellt kritis-

ka texter var Heinrich Nicolaus Julius, 
”Om klassindelning af  fångarne i straff- 
och förbättringshusen”(), sv. övers., 
Juridiskt arkif  (–).

³⁶ ”Utdrag af  Styrelsens öfver fäng-
elser och arbetsinrättningar till Kongl. 
Majst. under loppet af  juni månad  
ingifne underdåniga skrifvelse”, Juridiskt 
arkif  (–),  & .

³⁷ Förslag till allmän criminallag (Stock-
holm, ),  ff. samt bilagan ”Motiver”, 
–.

³⁸ Om lagcommitteens förslag till allmän cri-
minallag: Betänkande afgifvet af Juridiska fakul-
teten och philosophiæ professorerne vid Uppsala 
universitet (Uppsala, ), .

³⁹ C. O. Deldén, ”Några anmärkning-
ar vid K. lagcommitéens förslag till all-
män criminallag”, Juridiskt arkif  (–
),  f.

⁴⁰ Om lagcommitteens förslag […] philoso-
phiæ professorerne vid Uppsala universitet, 

⁴¹ Ibid., .
⁴² Utlåtande i anledning af anmärkningar 

wid förslaget till allmän criminallag, af lagcom-
miteen (Stockholm, ), –.

⁴³ Ibid.,  f.
⁴⁴ Nilsson, En välbyggd maskin, . Han 

menar att ökningen framförallt förklaras 
av att försvarslösheten inte var tidsbe-
stämd före  varför det skedde en 

kontinuerlig ackumulation i fängelserna, 
se ibid.,  ff.

⁴⁵ ”Om de svenska fängelserna”, Juri-
diskt arkif  (–),  f. & .

⁴⁶ ”Styrelsen öfver fängelser och ar-
betsinrättningar till Kongl. Maj:st af-
gifna underdåniga förslag till fångars 
ändamålsenliga förvarande och behand-
ling”, Juridiskt arkif  (–), .

⁴⁷ ”Om de svenska correctionsinrätt-
ningarne”, Juridiskt arkif  (–),  
& .

⁴⁸ Carl David Arfwedson, Förenta Sta-
terna och Canada, åren ,  och  
(Stockholm, ), bd ,  f. Arfwed-
son förespråkade den absoluta isole-
ringen, men var imponerad av de över-
vakningsmöjligheter av såväl vakter som 
fångar som gavs i Auburn, se ibid.,  f.

⁴⁹ ”Kongl. Maj:ts nådiga instruction 
för Styrelsen öfver fängelser och arbets-
inrättningar i riket: Gifwen Stockholms 
slott den  mars ”, Svensk författnings-
samling :.

⁵⁰ ”Något om korrektionella fång-
vårdssystemer och hufwudsakligen om 
det härvarande”, Sveriges Statstidning /–
/ . Citaten /.

⁵¹ Gustaf  Fredrik Åkerhjelm, Några 
upplysningar och betraktelser, rörande fångvården 
i Sverige under en sednare tid, och det korrektionel-
la fångvårdssystemet i allmänhet (Stockholm, 
),  &  f.

⁵² Ibid.,  f. Om sjukdoms- och sjuk-
husmetaforiken, se även exempelvis ”Sty-
relsen […] underdåniga förslag till fång-
ars ändamålsenliga förvarande och be-
handling”, ; ”Om de svenska correc-
tionsinrättningarne”, .

⁵³ Brottslighetens relation till civilisa-
tionens utveckling återkom även i före-
språkandet av så kallade räddningsanstal-
ter för vanartiga barn, se Achatius Kahl, 
Räddningshus betraktade i förhållande till fäng-
elser och fattiginrättningar (Lund, ), . 
Kahl menade att sådana uppfostringsan-
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stalter borde anläggas i alla större städer 
och särskilt i anslutning till länsfängelser-
na, se ibid.,  f.

⁵⁴ ”Utdrag af  Styrelsens […] juni 
månad  ingifne underdåniga skrif-
velse”, .

⁵⁵ När Gerelius  använde meta-
foren karantänsinrättning för fängelset var 
det ännu inte en självklarhet, inom klam-
mer lade han till: ”att jag så må säga”, 
Gerelius, Correctionssystemet, .

⁵⁶ [Karl Salomo] Zachariæ, ”Brott-
målsstatistik” (), sv. övers., Juridiskt 
arkif  (–), .

⁵⁷ Adolphe Quetelet, ”Betraktelser öf-
ver benägenheten till brott vid menni-
skans olika åldrar” (), sv. övers., Juri-
diskt arkif  (–),  ff.

⁵⁸ Gustave de Beaumont & Alexis de 
Tocqueville, On the penitentiary system in the 
United States and its application in France: With 
an appendix on penal colonies and also statisti-
cal notes (), eng. övers. (Carbondale, 
), ; ”consumes society for want of  
other prey”.

⁵⁹ Carl af  Forsell, Statistik öfver Sverige, 
grundad på offentliga handlingar, andra uppl. 
(Stockholm, ), ; se även första 
uppl. (Stockholm, ),  f.; tredje 
uppl. (Stockholm, ),  f.; fjärde 
uppl. (Stockholm, ),  f.

⁶⁰ Claes Livijn, ”Reflexioner om an-
talet af  brottslingar och korrektionis-
ter, orsakerna dertill, och fängelsernas 
beskafffenhet”, Sveriges Statstidning /–
/ .

⁶¹ Ibid., / & /. Livijns skepsis 
gentemot de nya fängelsesystemen var be-
tydande under åren innan sin död . 
Som generaldirektör tycks han inte kun-
nat ge uttryck för den annat än i privata 
sammanhang, han skrev exempelvis sati-
ren ”Oration, hållen till en person, lös-
gifven ur ett filadelfiskt fängelse”. Livijn 
liknade experimentlustan på människor 
hos ”förbättrarna” med galvaniska ex-

periment på grodor, se referat och ci-
tat i Mila Hallman, Claes Livijn: En stu-
die (Stockholm, ),  ff. Se även 
Livijns generella kritik av samhällsde-
batten och nödvändigheten av att ”re-
formera reformvurmen” snarare än att 
”befrämja reformerna”, i ”Reformer”, 
idem, Samlade skrifter (Örebro, ), bd 
,  & . Livijns hållning kan jäm-
föras med situationen i Norge respekti-
ve Danmark omkring . I Norge hade 
läkaren Frederik Holst (–), och i 
Danmark professorn i ekonomi och libe-
rale publicisten Christian Nathan David 
(–), både formellt viktiga posi-
tioner i fängelsefrågor samtidigt som de 
var ledande debattörer och anhängare av 
isoleringsprincipen.

⁶² Ett exempel på detta är växelunder-
visningen, där kunskapsinnehållet ofta 
tillmättes mindre vikt än undervisnings-
metoden, se Pettersson, Frihet, jämlikhet, 
egendom, .

⁶³ Francis Lieber, ”Anmärkningar i af-
seende å förhållandet emellan uppfostran 
och brott”, Lördagsmagasinet / & /
 . Lieber hade bland annat på för-
fattarnas begäran översatt Tocquevilles 
och Beaumonts bok till engelska samt 
försett den med en utförlig inledning, 
kommentarer och tillägg, se Beaumont 
& Tocqueville. Han myntade vid denna 
tid även begreppen ”penologi”, vetenska-
pen om straffen, samt ”kriminologi”, ve-
tenskapen om brotten, se Robert Lewis 
Norris, ”Prison reformers and peniten-
tial publicists in France, England and the 
United States, –”, PhD-diss., 
The American University, , .

⁶⁴ Lieber.
⁶⁵ Som Lars Pettersson konstaterat 

sammanföll en större förändring i dis-
kussionerna om tre olika institutioner 
under -talets sista år, skolan, fattig-
vården och fängelset, med mer akuta be-
skrivningar av pauperismen, osedligheten 
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och brotten, se idem, Frihet, jämlikhet, egen-
dom,  ff.

⁶⁶ Geijer, ”Fattigvårdsfrågan”, sept. 
, –; se även Geijers föresprå-
kande av förbättringsprincipen i idem, 
”Anföranden vid riksdagen –”, 
Samlade skrifter, bd , ed. J. Landqvist 
(Stockholm, ),  f. Johan Söderberg 
tolkar Geijers ståndpunkt vid denna tid 
som en kritik av förbättringsidéerna, se 
Söderberg,  ff. &  f. Detta miss-
förstånd beror på de föränderliga ter-
merna i samtiden: vad Geijer kritisera-
de var de äldre ”korrektionsinrättning-
arna”. Söderberg härleder vidare Geijers 
ställningstagande mot förbättringsprinci-
pen till påverkan av Heinrich Julius. Men 
även Julius, som Geijer läste, hade under 
-talets andra hälft gjort en helom-
vändning och blivit en av de mest namn-
kunniga förespråkarna av förbättrings-
principen.

⁶⁷ ”Om uppoffringar för fångvården”, 
Aftonbladet / .

⁶⁸ Julius, ”Om klassindelning af  fång-
arne”,  & . Julius, som var läka-
re och hade översatt Tocqueville och 
Beaumont till tyska redan , blev se-
nare preussisk inspektör över fängelser 
och flitig skribent på området. På svens-
ka publicerades vid denna tid exempel-
vis idem, ”Beskrifning öfver det, efter 
Pensylvaniska systemet, i Warschau in-
rättade fängelse; […] jemte yttrande af  
Grefve Skarbeck rörande detta systems 
inverkan på fångarna” (), sv. övers., 
Juridiskt arkif  ().

⁶⁹ Heinrich Julius, Nordamerikas sittli-
che Zustände: Nach eigenen Anschauungen in den 
Jahren ,  und  (Leipzig, ), 
bd ,  ff.

⁷⁰ Se Oscar I, Om straff och straffan-
stalter (Stockholm, ), iii–vi &  f. 
För en utredning av Julius som källa 
till skrif-tens utformning, se Marie Haf-
ström, ”Om straff och straffanstalter – 

den s. k. gula boken: En undersökning 
om tillkomsten av en betydande fång-
vårdsskift”, i Rättshistoriska studier, bd  
(Stockholm, ). I äldre forskning be-
tonas Oscars roll för cellfängelsets in-
förande på ett oroportionerligt vis, se 
diskussionen i Nilsson, En välbyggd ma-
skin,  ff.

⁷¹ Oscar konstaterade att alla ambi-
tioner för förbättringsprincipen utgått 
från byggnadssättet och att man därvid-
lag fann ”alla de grundsatser” som man 
utgått från i den ”snillrike” Benthams 
Panopticon, se idem, .

⁷² ”Straff och korrektionsanstalter i 
Schweiz och Frankrike”, Sveriges Statstid-
ning, / & / , citatet /.

⁷³ Se exempelvis G. J. Taube, ”Om 
fängelsesystemets förbättrande och mo-
ralitetens tillstånd i landet”, Aftonbladet 
/ & / ; ”Om ett förbätt-
rat straffsystem”, Dagligt Allehanda /–
/ ; ”Om fångars behandling”, 
Aftonbladet /–/ .

⁷⁴ Pehr Johan Netzel, ”En ledamot af  
fångvårdsstyrelsen angående fängelsesys-
temet”, Aftonbladet /–/ , där ett 
brev från Julius citerades (/) i vilket 
denne uttryckte sin glädje över att man i 
Sverige beslutat ”af  den unga fångvårds-
vetenskapen draga nytta”; idem, ”Om 
fängelsesystemet”, Aftonbladet /–/ 
, som bemötte påståendena om sin-
nessjukdomar i det absoluta isolerings-
systemet; idem, ”Om behofvet och möj-
ligheten af  svenska fängelsernas förbätt-
ring”, Juridiskt arkif  ().

⁷⁵ För beskrivningar av riksdagsdis-
kussionerna, se Häll; Nilsson, En välbyggd 
maskin, –.

⁷⁶ Se exempelvis ”Frågan om ett för-
ändradt fängelsebyggnadssystem”, Dagligt 
Allehanda /–/ ; Carl Fredrik 
Hjelm, ”Hr majoren Hjelms berättel-
se om fängelsebyggnaderne i England, 
Frankrike och Tyskland”, Aftonbladet / 
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& / . Hjelm besökte bland annat 
Julius och, på dennes uppmaning, det 
nya Pentonville i England. Anläggandet 
av cellfängelser i Sverige beskrivs i 
Åman, –, och Hjelms verksam-
het som fängelsearkitekt diskuteras vi-
dare i Blomqvist & Waldentoft, –; 
Bo Lundström, Officeren som arkitekt och 
konstnär i det svenska -talet (Uppsala, 
), –.

⁷⁷ ”Tillämpning af  cellsystemet uti 
korrektionsinrättningen för vanartiga 
barn i Paris”, Dagligt Allehanda / .

⁷⁸ Uttrycket användes i ”Fängelserna 
i Europa och Amerika”, Lördagsmagasinet 
/ .

⁷⁹ Redaktörens not till Friedrich Noell-
ner, ”Påminnelser öfver några anmärk-
ningar emot Pensylvaniska systemet till 
strafffångars förbättring, […] med sär-
skilt afseende på den af  Moreau-Chris-
tophe senast utgifna afhandling de la 
moralitè et de la folie dans le règime pè-
nitentiaire; och på Julius, ’Nordamerikas 
sittliche Zustände’”, sv. övers., Juridiskt ar-
kif  (),  ff.

⁸⁰ Om straff och straffanstalter översat-
tes bland annat till danska och norska 
(), till tyska (två upplagor ), till 
engelska, franska och holländska () 
samt till italienska (), se svenska ka-
talogen –, KB.

⁸¹ Julius tillhörde initiativtagarna till 
den nya tidskriften – liksom till dess fö-
regångare Jahrbücher der Straf- und Besserungs-
anstalten. Uppropet för den förra återgavs i 
sin helhet i Juridiskt arkif tillsammans med 
ett följebrev från Julius, ”till en av hans 
vänner i Sverige”, i vilket han redogjorde 
för den senaste utvecklingen i Preussen 
och uppmuntrade de svenska ansträng-
ningarna, se Juridiskt arkif  (–), 
–. Kongresserna hade flera svenska 
delegater och fick stor uppmärksamhet, 
se exempelvis ”Fängelsereformvännernes 
möte i Frankfurt, september ”, Post- 

och Inrikes Tidningar / & / ; 
”Församlingen av fängelsereformens vän-
ner”, Dagligt Allehanda / ; ”Beslut, 
fattade af  fängelsereformvännerne, vid 
deras årsmöten”, Juridiskt arkif  (). 
En utförlig beskrivning publicerades av 
en svensk delegat, se Erik Sparre, Om peni-
tentiärsystem och kriminallagstiftning (Stock-
holm, ), bd .

⁸² Den mest omfattande på svens-
ka var den tyske juridikprofessorn Karl 
Joseph Anton Mittermaier: ”Om fängel-
seväsendets närvarande tillstånd i Europa 
och Nordamerika, om resultatet af  de rön 
man gjort, och om de fordringar man kan 
hafva på lagstiftaren i afseende på straff-
anstalterna”, som sammanlagt omfattade 
mer än trehundra sidor med femhundra 
fotnoter. Mittermaier stod för en moderat 
linje i diskussionen om fängelsets utform-
ning och anmärkte i den inledande arti-
keln på isoleringsförespråkarnas tilltro till 
principens ”allena saliggörande” förmåga, 
se Juridiskt arkif  (–), .

⁸³ ”Anteckningar öfver fängelseväsen-
det i sammandrag efter flera utländska 
författare”, Post- och Inrikes Tidningar /–
/ , inledande artikeln.

⁸⁴ ”Om fängelserna i Preussen”, Post- 
och Inrikes Tidningar, utan datum , i 
”Fängelsedirektör Alméns tidningsur-
klipp”, vol. , RA.

⁸⁵ [Karl af  Kullberg] Francois Rouel, 
Minnen från en vistelse i Stockholm åren –
 (Norrköping, ),  f.

⁸⁶ Oscar menade att isoleringens för-
del låg i att den verkade ”djupt” och 
”omedelbart”, se idem, kap. , särsk. .

⁸⁷ ”Församlingen av fängelserefor-
mens vänner”, Dagligt Allehanda / . 
Den svenske deltagaren Erik Sparre, som 
var skeptisk i fråga om isoleringens re-
formerande förmåga, argumenterade för 
att Obermayers eget ”exempel” och om-
sorgsfulla fostran var ”just en sådan fa-
brik” där ”lärjungar af  honom bildas”.



  Noter till kap. 

⁸⁸ Stora delar av skriften refererades 
i Post- och Inrikes Tidningar, från / , 
med motiveringen att ”denna fråga utgör 
en af  dagens vigtigaste”.

⁸⁹ Moreau-Christophe, .
⁹⁰ Mittermaier, ”Om fängelseväsen-

dets närvarande tillstånd”, Juridiskt arkif 
 (–),  f.

⁹¹ ”En tryckt underrättelse om dessa 
anordningar och ett tryckt exemplar af  
fängelsestadgarne i tabellarisk form fin-
nas i hvarje cell, på det att en fånge från 
början af  sin fångenskap må kunna rätt-
ta sig efter densamma. Fängelsestadgarne 
bestämma icke allenast fångarnes så väl 
som uppsyningsmännens pligter, utan äf-
ven deras rättigheter. Till och med i cel-
len bör hvarje fånge veta, att han icke har 
skäl att klaga, om man för dåligt uppfö-
rande på honom tillämpar de honom be-
kanta lagliga straffen.” Se Juridiskt arkif  
(–), .

⁹² Geijer, ”Fattigvårdsfrågan”, sept. 
, .

⁹³ För mer utförliga beskrivningar 
av förbättringsprinciperna, se exempel-
vis Arfwedson, bd , –; Oscar, 
kap. . Reformeringens grundläggande 
drag återkom som kortfattade karaktä-
riseringar eller underförstådda förutsätt-
ningar i snart sagt varje skrift på området, 
det är svårare att finna ingående motive-
ringar eller överväganden kring reforme-
ringens mekanismer.

⁹⁴ Se exempelvis den utförliga diskus-
sionen i Noellner, ”Påminnelser öfver 
några anmärkningar emot Pennsylvaniska 
systemet”, där den svenske utgivaren in-
fogade uppgifter och vittnesmål från 
verksamma i svenska fängelser till stöd 
för isoleringens ofarlighet, ibid., .

⁹⁵ Frederik Holst, ”Forsvar for phi-
ladelphiasystemet i anledning af  de ved 
naturforskermödet i Florentz paa samma 
gjorte Angreb”, i Förhandlingar vid de skan-
dinaviska naturforskarnes tredje möte, i Stockholm 

– juli  (Stockholm, ), –
; se även idem, Om de nyare fängelsesyste-
merna: Ett föredrag vid det af skandinaviska na-
turforskare och läkare hållna möte i Götheborg, 
 (), sv. övers. (Stockholm, ); 
idem, ”Om de sanitaire forholde i fængs-
ler efter nyere systemer”, i Forhandlinger ved 
de skandinaviske naturforskeres andet möde, der 
holdtes i Kjöbernhavn far de die til den de juli 
 (Kjöbenhavn, ). Även Moreau-
Christophe tvingades ägna stort utrym-
me åt att vederlägga dessa återkomman-
de beskyllningar trots kommittéutlåtande 
av ledande fransk medicinsk expertis  
om cellvistelsens fördel för fångens häl-
sa och förstånd, se Moreau-Christophe, 
–.

⁹⁶ Exempelvis föranledde en notis om 
självmord i ett franskt fängelse i Svenska 
Minerva /  en utförlig artikel ”Om 
fängelsesystemerna” med återgivande av 
utländska auktoriteter och sex noter i 
Aftonbladet / . Diskussionerna i 
frågan kunde bli mycket omfattande, se 
exempelvis ”Beriktigande af  de i hr lek-
tor Wallmans reservation vid lagutskot-
tets betänkande n:o  förekommande 
statistiska uppgifter om verkningarna 
af  ensamhetsfängelsesystemet”, Post- och 
Inrikes Tidningar / .

⁹⁷ ”Fråga, framställd till sällskapet att 
besvara”, Årsberättelse om Svenska läkaresäll-
skapets arbeten ,  ff.

⁹⁸ Carl Ulrik Sondén, ”Psykiatriska 
notiser”, Hygiea  (), .

⁹⁹ Se exempelvis ”Om fängelsesyste-
mets gemenskap med uppfostrings- och 
korrektionsanstalterne” Dagligt Allehanda 
/ , bihang; jämför även med 
”Beriktigande af  de i hr lektor Wallmans 
reservation”.

¹⁰⁰ Recension av Hagdahl, Dagligt Alle-
handa /–/ . Min kursivering.

¹⁰¹ Charles Emil Hagdahl, Rapport 
till Hans Excellens herr justitiestatsministern, 
om fängelserna i Tyskland, Schweitz, Frankrike, 
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Belgien och England (Stockholm, ); se 
även Carl Olof  Brink, Historisk öfversigt 
af fängelsesystemerna samt lagstiftningen röran-
de fängelserna (Stockholm, ); idem, 
Till Kongl. Maj:t underdånigst afgifven berät-
telse om Englands straffanstalter och fångvård 
(Stockholm, ).

¹⁰² Dagligt Allehanda / .
¹⁰³ Karl Joseph Anton Mittermaier, 

”Menniskovärde och prygel: Grunderna 
för kroppsstraffets upphäfvande”(), 
sv. övers., Juridiskt arkif  (), .

¹⁰⁴ Det amerikanska utformningen av 
isoleringssystemet, där isoleringen i större 
utsträckning förväntades tvinga fången till 
självreflexion, kritiserades i flera samman-
hang för att det var alltför påfrestande på 
obildade, se exempelvis ”Frågan om fång-
vårdslagstiftningen i Frankrike”, Dagligt 
Allehanda / ; Louis Tellkampf, 
”Nordamerikanska fängelsesystemet, en-
ligt erfarenhetens resultat, med afseende 
på straffets ändamål pröfvadt” (–), 
sv. övers., Juridiska föreningens tidskrift, häfte  
(Stockholm, ) särsk. –.

¹⁰⁵ Mittermaier, ”Om fängelseväsen-
dets närvarande tillstånd”, Juridiskt arkif 
 (–),  f., se även .

¹⁰⁶ Exempelvis ville Mittermaier, som 
hyste viss oro för isoleringens konse-
kvenser, hålla avdelningar med bägge 
systemen i fängelserna för att efter in-
gående studier av individens egenskaper 
kunna placera denne i det system som 
kunde bedömas tjäna förbättringsända-
målet bäst. Se Mittermaier, ”Om fängel-
seväsendets närvarande tillstånd”, Juridiskt 
arkif  (–),  f.

¹⁰⁷ Ibid., .
¹⁰⁸ ”Beslut, fattade af  fängelsereform-

vännerne”, .
¹⁰⁹ Friedrich Noellner, ”Om fängel-

seförvaltningens centralisation på grund 
af  straffrättens nuvarande ståndpunkt” 
(), sv. övers., Juridiska föreningens tid-
skrift, häfte  (), .

¹¹⁰ Erfarenheterna av de svenska cell-
fängelserna och hur de kunde organise-
ras och ytterligare fullkomnas tillhörde 
de stående diskussionspunkter i Svensk 
juridisk förening som bildades . Se 
svaren på rundfrågningar till föreningens 
olika distrikt som publicerades i Juridiska 
föreningens tidskrift under de första åren, ex-
empelvis häfte – (–).

¹¹¹ Christian Naumann, Om straffrätts-
theorien och penitentiärsystemet (Lund, ), 
särsk. –, citat  f. Skriften var delvis 
ett svar på diskussionen i Sparre, Om pe-
nitentiärsystem och kriminallagstiftning.

¹¹² Nilsson, En välbyggd maskin, kap. .
¹¹³ Hans Christian Andersen, I Sverige 

(), sv. övers. (Stockholm, ), .
¹¹⁴ I The reform of prisoners – 

(London, ), kap.  &  skiljer Wil-
liam James Forsythe ut två olika linjer 
i den brittiska fängelsediskussionen före 
, en evangelisk och en associations-
psykologisk. I den svenska diskussionen 
är det svårt att återfinna motsvarighe-
ter till de religiösa inslagen i brittisk de-
batt, men skillnaden mellan positionerna 
ska heller inte överbetonas. Som Martin 
Wiener påpekat sammanföll de på flera 
punkter, se idem, Reconstructing the crimi-
nal, –.

¹¹⁵ C. Magg, ”Om straffångars be-
handling efter deras frigifvande ur straff-
anstalten, och deras familjers tillsyn un-
der påstående strafftid” (), sv. övers. 
Juridiskt arkif  (), citatet .

¹¹⁶ Foucault, Övervakning och straff, särsk. 
–.

Kapitel 
¹ ”H. E. justitie statsministerns em-

betsberättelse för år ”, Journalen / 
. Min kursivering.

² För en vidare diskussion om det-
ta perspektiv, se Gordon Fyfe & John 
Law, ”Introduction: on the invisibility 
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of  the visual”, i Picturing power: Visual depic-
tion and social relations, eds G. Fyfe & J. Law 
(London, ).

³ Ian Hacking, The taming of chance 
(Cambridge, ), kap. .

⁴ Det intresse som ägnats statistikens 
historiska tillkomst har, även efter statis-
tikens historisering genom ideologikritis-
ka perspektiv under -talet, främst va-
rit metodologiskt i syfte att bedöma sam-
manställningarnas ”kvalitet”. För exem-
pel på den ideologikritiska analysen, se 
Martin Shaw och Ian Miles, ”The so-
cial roots of  statistical knowledge”, i 
Demystifying social statistics, eds J. Irvine, 
I. Miles & J. Evans (London, ). 
Michelle Perrot var en av de första att 
historisera kriminalstatistiken, men kan 
ändå exemplifiera de metodologiska frå-
geställningarna. Samtidigt som hon kon-
staterar att kriminalstatistiken måste ses 
som en diskurs om brotten karaktäriserar 
hon den som ”one of  the great quantifi-
able series that responds to the needs of  
the present-day historian”. Analysen av 
sammanställningarnas historia ska följ-
aktligen visa hur diskursen fungerade och 
förändrades i syfte att avgöra ”to what 
extent it expressed reality”, se Michelle 
Perrot, ”Delinquency and the penitentia-
ry system in nineteenth-century France”, 
i Deviants and the abandoned in French society, 
eds R. Forster & O. Ranum (Baltimore, 
),  ff.

⁵ För en allmän diskussion om kri-
minalstatistikens historiska uppkomst, 
se Herbert Reinke, ”Die ’Liasion’ des 
Strafrechts mit der Statistik: Zu den 
Anfängen kriminalstatistischher Zähl-
ungen im . und . Jahrhundert”, Zeit-
schrift für Neuere Rechtsgeschichte  (). 
Med utgångspunkt i det metodologiska 
kunskapsintresset diskuterar Reinke kri-
minalstatistikens kategorier i ”Statistics, 
administration, and concepts of  crime: 
Remarks on the development of  crimi-

nal statistics in nineteenth-century Ger-
many”, Historical Social Research  (). 
I artikeln konstaterar han att just ing-
en forskning ägnats kriminalstatistikens 
betydelse för formandet av samhällets 
självbild.

⁶ Det intresse som ägnats de moral-
statistiska författarna Adolphe Quetelet 
och André-Michel Guerry utgör undan-
taget, se framförallt Piers Beirne, Inventing 
criminology: Essays on the rise of Homo crimina-
lis (New York, ), kap. –; Hacking, 
kap. . Quetelets och Guerrys författar-
skap har dock i första hand analyserats 
för de bidag de lämnat till statistikens 
teoretiska och metodologiska utveckling, 
se även Monika Böhme, Die Moralstatistik: 
Ein Beitrag zur Quantifizierung in der Soziologie 
dargestellt an den Werken Adolphe Quetelets und 
Alexander von Oettingens (Köln, ); Theo-
dore M. Porter, The rise of statistical thin-
king, – (Princeton, ), kap. . 
För exempel på betydelsen av moralsta-
tistik i -talets statistiska expansion, 
se Cullen, kap.  & .

⁷ Jag har diskuterat forskningen kring 
det fotografiska mediet vid -talets 
mitt mera utförligt i ”Den fotografiska 
revolutionen: Ett mediums betydelser 
och bruk”, Lychnos .

⁸ Den enda egentliga analytiska an-
satsen om fångfotografiets uppkomst 
tycks ha gjorts på brittiskt material, se 
John Tagg, ”A means of  surveillance: The 
photograph as evidence in law”, idem The 
burden of representation: Essays on photographies 
and histories (London, ). Om de brit-
tiska diskussionerna under -talet, se 
även Bill Jay, ”Prison portraits”, idem 
Cyanide & spirits: An inside-out view of early 
photography (München, ).

⁹ Alain Desrosières diskuterar hur sta-
tistiska kategoriseringar och taxonomier 
varit viktiga för att etablera de katego-
rier genom vilka samhället betraktas och 
på vilka olika åtgärder kan vidtas i ”How 
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to make things which hold together: 
Social science, statistics and the state”, i 
Discourses on society: The shaping of the social sci-
ence disciplines, eds P. Wagner, B. Wittrock 
& R. Whitley (Dordrecht, ).

¹⁰ Bruno Latour, ”Drawing things to-
gether”, i Representation in scientific practice, 
eds M. Lynch & S. Woolgar (Cambridge, 
). För exempel på fångfotografiers 
pedagogiska karaktär och hur de kunde 
återanvändas under senare delen av -
talet, se Alan Sekula, ”The body and the 
archive”, October  ().

¹¹ Till nya fängelser i USA såldes till 
och med inträdesbiljetter, något som 
knappast förekom i Sverige, men i nyin-
vigda cellfängelser klagade man över de 
många besöken, se exempelvis Blomqvist 
& Waldetoft, .

¹² Henrik Höjer, Svenska siffror: Natio-
nell integration och identifikation genom statistik 
– (Hedemora, ), särsk. 
–.

¹³ Den nya krigsvetenskapen kring 
 och kartläggningens betydelse i den-
na diskuteras av Sven Widmalm i Mellan 
kartan och verkligheten: Geodesi och kartläggning, 
– (Uppsala, ), kap.  & .

¹⁴ Porter, .
¹⁵ Citerat efter Perrot,  f.
¹⁶ Chartier, .
¹⁷ Vid sidan av befolkningsstatistiken 

var kriminalstatistiken den enda under 
dessa decennier som rörde ”populatio-
nen” eller ”samhället”. En officiell med-
icinsk statistik publicerades exempelvis 
inte förrän under -talet, se Höjer, 
Svenska siffror,  f.

¹⁸ Till grund för bägge sorters avvikel-
se låg, menade författaren, ”sundhetstill-
ståndet i allmänhet” och därigenom ock-
så ”alla de orsaker, på hvilka sundheten 
beror”, Zachariae, .

¹⁹ Quetelet, ”Betraktelser öfver benä-
genheten till brott”, . I original kur-
siverat.

²⁰ Vid etableringen av den officiel-
la svenska medicinska statistiken under 
-talets början fick exempelvis själv-
mordsstatistiken betydande utrymme 
som indikator på hela kulturens utveck-
ling, se Anders Ekström, ”Siffror, ord 
eller bilder?: Synpunkter på produktio-
nen av statistik i mitten av -talet”, 
Lychnos ,  ff.

²¹ Michel Donnelly, ”From political 
arithmetic to social statistics: How some 
nineteenth-century roots of  the soci-
al sciences were implanted”, i The rise of 
the social sciences and the formation of modernity: 
Conceptual change in context, –, eds 
J. Heilbron, L. Magnusson & B. Wittrock 
(Dordrecht, ), –. Övergången 
från en hemlighållen politisk aritmetik 
för bedömningar om befolkningens stor-
lek till en officiell statistik med anspråk 
på att avbilda populationens kvalitativa 
tillstånd diskuteras även i Mary Poovey, A 
history of the modern fact: Problems of knowled-
ge in the sciences of wealth and society (Chicago, 
), kap.  & .

²² Carl af  Forsell, Anteckningar och sta-
tistiska upplysningar öfver Sverige (Stockholm, 
), ; ”Plus le nombre des individus 
que l’on observe est grand, plus la vo-
lonté individuelle s’efface et laisse pré-
dominer la série des fait généraux, qui 
dépendent des causes d’aprés lesquelles 
existe et se conserve la société. Quetelet: 
Recherches sur le penchant au crime”.

²³ Ibid., .
²⁴ Se exempelvis redaktörens kom-

mentar om den svenska brottsstatistiken 
i Zachariae, .

²⁵ Se Justitiæ statsministerns underdåniga be-
rättelse om brottmålen och civile rättegångsärender-
ne i riket under loppet af år  (Stockholm, 
), ; Mathias Rosenblad, Tal om juri-
disk statistik och grunderne för lagstiftningen hål-
let uti Kongl. Vetenskapsacademien vid præsidii 
nedläggande den  april  (Stockholm, 
),  ff.
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²⁶ Den skrevs uttryckligen som en ut-
värdering av den nya organisationen, se 
Styrelsens […] memorial till Kongl. Maj:t af 
den  november .

²⁷ Årsberättelsen för  innehöll ex-
empelvis en mycket utförlig och detalje-
rad historik över det svenska fängelsevä-
sendet och är närmast en utredning om 
fängelsereformer. Den publicerades i 
sjutton artiklar, ”Statistik: Om fångvår-
den i riket”, Sveriges Statstidning /–/ 
. Styrelsens berättelser trycktes bara 
undantagsvis före  års berättelse, men 
uppgifter och utdrag publicerades ofta i 
tidningarna.

²⁸ ”Styrelsens […] underdåniga för-
slag till fångarnas ändamålsenliga förva-
rande och behandling”, .

²⁹ Ibid., . Den totala avsaknaden 
av en äldre fångstatistik visas i Magnus 
Torén, Försök att bestämma orsakerne till öka-
de brottmål och medlen till deras förekomman-
de eller minskning (Stockholm, ). Här 
återges fångutvecklingen på det enda sätt 
den var tillgänglig: genom att från två 
olika arkiv jämföra handskrivna fånglis-
tor för en vald månad, fängelse för fäng-
else, ibid., .

³⁰ ”Om de svenska correctionsinrätt-
ningarne”,  f.

³¹ Se exempelvis utdrag ur  & 
 års berättelse i halvdussinet artiklar, 
Aftonbladet från / , samt liknande 
utdrag för andra år i ”Fängelsedirektör 
Alméns tidningsurklipp”, RA.

³² Justitiestatsministerns underdåniga berät-
telse om brottmålen och civile rättegångsärender-
ne i riket under loppet af år , samt huru 
förhållandet dermed varit under det sistförflut-
ne qvinquennium sedan år  (Stockholm, 
), .

³³ Ibid.,  f. För ett exempel på inne-
börden av termen ”arkiv” i samtiden, 
se dess betydelse av kvalitetsgaranti när 
Mittermaier menade att Jahrbücher für 
Gefängnisskunde und Besserungsanstalten ge-

nom ett opartiskt innehåll kunde vara 
ett verkligt ”arkiv” för diskussionerna 
om fängelsets utformning, Mittermaier, 
”Om fängelseväsendets närvarande till-
stånd i Europa och Nordamerika”, Juri-
diskt arkif  (–), .

³⁴ Justitiestatsministerns underdåniga berät-
telse om brottmålen och civile rättegångsärender-
ne i riket under loppet af år  (Stockholm, 
),  f.

³⁵ Justitiestatsministerns underdåniga berät-
telse om brottmålen och civile rättegångsärender-
ne i riket under loppet af år  (Stockholm, 
),  f.

³⁶ Rosenblad, .
³⁷ Styrelsens […] underdåniga memorial 

till Kongl. Maj:t af den  november ,  
& .

³⁸ ”Statistik: Om fångvården”, Sveriges 
Statstidning särsk. /–/ .

³⁹ Styrelsens öfver fängelserne och arbetsin-
rättningarne till Kongl. Maj:t afgifna berättelse 
angående fångvården i riket åren  och  
(Stockholm, ), .

⁴⁰ Ibid., .
⁴¹ Alain Desrosières påpekar att sta-

tistikens generella problem med att koda 
enskildheter och upprätta ekvivalens dem 
emellan har sin äldsta historia i juridiska 
sammanhang när olika ”fall” ska klassifi-
ceras i legala kategorier, se idem, . Till 
detta kan alltså tilläggas att brottsstatis-
tiken i sin tur hämtade sin taxonomiska 
styrka ur dessa legala kategorier.

⁴² Styrelsens öfver fängelser och arbetsinrätt-
ningar i riket underdåniga berättelse om fångvår-
den för år  (Stockholm, ), .

⁴³ Se kommentar i samband med re-
dogörelsen för hälsovården, Styrelsens 
[…] berättelse om fångvården för år  
(Stockholm, ), .

⁴⁴ Zachariae, .
⁴⁵ Styrelsens […] berättelse om fångvården 

för år , bilaga,  ff. För argument om 
orsak och verkan, ibid., . Se även bila-
gorna till Styrelsens […] berättelse om fång-
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vården för år  (Stockholm, ) samt 
Styrelsens […] berättelse om fångvården för år 
.

⁴⁶ Ibid., bilaga, . Han hänvisade 
bland annat till  års utredning om 
fattigvården.

⁴⁷ Bedömningar ur fängelsepräster-
nas redogörelser som infogats för att ut-
tryckligen belysa isoleringens verkan åter-
finns exempelvis i Styrelsens […] berättel-
se om fångvården för år ,  ff.; Styrelsens 
[…] berättelse om fångvården för år  
(Stockholm, ), –.

⁴⁸ En stor förändring mellan  &  
års publicerade berättelse och den första 
årgången av den årligen utgivna från  
var också att en hel avdelning om hälso-
vården i fängelserna inkluderades.

⁴⁹ Styrelsens […] berättelse om fångvården 
för år , .

⁵⁰ Vincent Lundberg hade ersatt Carl 
Anton Wetterbergh som den centralt för-
ordnade läkaren i Styrelsen vid denna tid, 
se dennes bidrag till Styrelsens […] berät-
telse om fångvården för år , bilaga. Om 
sinnessjukdomar och självmord i relation 
till isoleringen, se Styrelsens […] berättel-
se om fångvården för år  (Stockholm, 
),  f.

⁵¹ Se exempelvis Styrelsens […] berät-
telse om fångvården för år  (Stockholm, 
), .

⁵² Forsells statistiska översikt av Sve-
rige  misstänkliggjordes så att han var 
tvungen att i nästa upplaga förklara att 
han hade medborgerligt fostrande avsik-
ter och alls inte ville åstadkomma något 
”Utopien”, se idem, Statistik öfver Sverige, 
andra uppl., v.

⁵³ För exempel på konservativ kri-
tik och anpassning i Sverige, se Höjer, 
Svenska siffror, särsk. – &  f.

⁵⁴ Forsell, Statistik öfver Sverige, tred-
je uppl., –. För en beskrivning av 
Forsells statistiska arbeten och en ana-
lys av den statistiska genrens medbor-

gerligt fostrande ideal och nationsinte-
grerande funktion, se Höjer, Svenska siff-
ror, särsk. kap. .

⁵⁵ Forsells statistiska sammandrag 
hade en slags halvofficiell status efter-
som det inte fanns några andra att tillgå. 
Cirkulationen kunde också ske åt andra 
hållet då uppgifter från Forsells samman-
ställningar, som denne fått från Styrelsen, 
fogades in som komplement i återgivan-
det av officiella skrivelser från Styrelsen, 
se ”Utdrag af  Styrelsens […] juni må-
nad  ingifne underdåniga skrifvel-
se”,  f.

⁵⁶ Johan Vilhelm Snellman, ”Om finsk 
statistik”, Saima / .

⁵⁷ Samuel Laing, A tour in Sweden in 
: Comprising observations on the moral, po-
litical, and economical state of the Swedish nation 
(London, ), särsk. förord & –.

⁵⁸ Ibid.,  ff.
⁵⁹ Magnus Björnstjerna, On the moral 

state and political union of Sweden and Norway, 
in answer to Mr Laing’s statement (London, 
), särsk. – & –. Skriften pu-
blicerades först i en engelsk tidskrift och 
gavs även ut på svenska samma år.

⁶⁰ Geijer, ”Fattigvårdsfrågan”, aug. , 
 f.

⁶¹ Geijer, ”Fattigvårdsfrågan”, sept. 
, –. Geijer uppgav att han fått 
underlagen sig tillsända, men kommenta-
rerna har uppenbarligen bearbetats varför 
han kan betraktas som författare.

⁶² Erik Gustaf  Geijer, Om vår tids inre 
samhällsförhållanden i synnerhet med avseende 
på fäderneslandet: Tre föreläsningar ur den hös-
ten  i Uppsala föredragna historiska kurs 
(Stockholm, ),  f.

⁶³ Jämför exempelvis med Friedrich 
Engels, ”En blick på ställningen inom 
den arbetande klassen i England” (), 
sv. övers., Göteborgs Handels- och Sjöfarts-
tidning, /–/ , där en tabell 
i sista artikeln över brottens utveckling 
under fyra decennier kommenterades: 
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”Sådana fakta, sådana kalla, ovederlägg-
liga beräkningar tala mera än hela sidor, 
fulla af  känsloutgjutelser”.

⁶⁴ Se den svenske utgivarens många 
uppgifter ur såväl svensk som andra län-
ders brottsstatistik i Noellner, ”Påmin-
nelser öfver några anmärkningar emot 
pennsylvaniska systemet”,  &  ff.

⁶⁵ Jämför även Mittermaier, ”Kanto-
nen Genfs lag rörande fängelsernas för-
bättring”, , som menade att utveck-
lingen i Geneve förtjänade synnerlig 
uppmärksamhet eftersom ”troligen icke 
i någon stat de statistiska notiserna blif-
vit med mera omsorg samlade, samt, till 
följd af  lifvets och det allmänna intressets 
offentlighet i genf, med mera stränghet 
granskade än i denna stad.” I Noellner, 
”Påminnelser öfver anmärkningar emot 
Pensylvaniska systemet”,  ff., konsta-
terades hur det ”enkla uppräknandet” av 
fakta i statistiska översikter visade ”huru 
djupt det onda sitter, och huru vigtigt det 
är, att, genom en snar förbättring i fäng-
elseväsendet”. Mittermaier konstaterade 
några år senare: ”Ett annat förberedan-
de arbete, som måste förklaras för oum-
bärligt, om fängelsernas förbättrig skall 
blifva möjlig, är en sorgfällig forskning 
angående brott och det härför nödvän-
diga samlandet och begagnandet af  sta-
tistiska uppgifter”. Mittermaier, ”Om 
fängelseväsendets närvarande tillstånd i 
Europa och Nordamerika”, Juridiskt ar-
kif  (–),  f.

⁶⁶ Se även redaktionell inledning till 
Taube, ”Om fängelsesystemets förbätt-
rande”, /.

⁶⁷ Åkerhjelm, Några upplysningar, .
⁶⁸ Holst, ”Forsvar for Philadelphia-

systemet”, . Tabellen över mortalitets-
kvoter presenterades helt utan att ange 
tidsperiod, antalet individer eller fängel-
ser som ingick i underlaget.

⁶⁹ ”Om fattigvård och fångvård samt 
utvägarna att minska behofvet deraf  i 

vårt land”, Post- och Inrikes Tidningar / 
. Min kursivering i sista meningen.

⁷⁰ Även Laings tolkning av kriminal-
statistiken användes som auktoritet när 
förslag om nya institutioner presentera-
des, jämför även Taube, ”Om fängelse-
systemets förbättrande”, som menade att 
”brottsligheten, åtminstone på somliga 
orter, så rotat sig, att med skäl kan befa-
ras, att densamma snart skall tillvexa och 
genom den smitta, den alstrar, sprida sig 
i en vida högre grad, än nu kan beräknas 
af  de siffror fånglistorna utvisa”.

⁷¹ Retoriskt var statistiken en självklar 
tillgång och en neutral utgångspunkt i 
diskussionen, jfr inledningen till Carl 
Axel Löwenhjelm, Om communalstyrelsen 
och penitentiärsystemet (Stockholm, ), där 
denne hyllade brottsstatistikens tillkomst 
och betonade dess omistlighet samtidigt 
som han påpekade att den utgjorde grun-
den för skriftens resonemang.

⁷² Oscar, –. Min kursivering. Att 
beteckna den statistiska översikten som 
en tavla menade en ledande tysk debat-
tör var mycket träffande, se Juridiskt arkif 
 (–), .

⁷³ Oscar, .
⁷⁴ För en utredning av de svenska dis-

kussionerna om mysterielitteraturen un-
der -talet, se Öhman, kap. .

⁷⁵ Eugène Sue, Parisiska mysterier (), 
sv. övers. (Stockholm, ), .

⁷⁶ ”Petersburgs fängelser”, Läsebibliothe-
ket nr  .

⁷⁷ T. A., De civila fängelserna i Paris: Skizzer 
från besök under en resa (Stockholm, ), ; 
”Voulez vous avoir le résumé d’une épo-
que, d’un état social? descendez dans une 
prison.” Av allt att döma fanns en svensk 
författare bakom initialerna. I genren an-
vände man sig av samma kittlande sce-
ner som i mysterieromanerna: ”Dessa sa-
lar framställa skiftande kaleidoskoper af  
landstrykare, tiggare, fyllhundar, orostif-
tare, mördare, mordbrännare”, ibid., .
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⁷⁸ Ibid., .
⁷⁹ Gerelius, Correctionssystemet,  f.
⁸⁰ Se exempelvis Keith Hollingsworth, 

The Newgate novel –: Bulwer, Ains-
worth, Dickens, & Thackeray (Detroit, ). 
För svenska exempel, se Johannesson, 
Den läsande familjen,  f.; Öhman, kap. . 
Statistiska representationer kunde ställas 
som motvikt till skönlitteraturens förle-
dande kapacitet, se ibid.,  f  & .

⁸¹ En rad exempel på avvägningar 
om statistiska och andra framställning-
ars pedagogik diskuteras i Mary Poovey, 
”Figures of  arithmetic, figures of  speech: 
The discourse of  statistics in the s”, i 
Questions of evidence: Proof, practice, and persua-
sion across the disciplines, eds J. Chandler, A. 
Davidson & H. Harootunian (Chicago, 
), –.

⁸² Lorraine Daston, ”Rational indivi-
duals versus laws of  society: From pro-
bability to statistics”, i The probabilistic re-
volution I: Ideas in history, eds L. Krüger, L. 
Daston & M. Heidelberger (Cambridge, 
).

⁸³ Ekström, ”Siffror, ord eller bil-
der?”,  ff.

⁸⁴ Rosenblad, .
⁸⁵ ”Styrelsens […] förslag till fång-

arnas ändamålsenliga förvarande och be-
handling”,  f.

⁸⁶ Se Knut Fredrik Johansson, Om 
brott och fångvård i Sverige: Statistiska upp-
gifter och anteckningar (Uppsala, ),  
som utan referens i såväl hela stycken 
som uppställning följer förklaringarna i 
Adolphe Quetelet, A treatise on man and the 
development of his faculties (), eng. övers. 
(Edinburgh, ), .

⁸⁷ Justitiestatsministerns underdåniga embets-
berättelse för åren  och : Andra afdel-
ningen innehållande särskilda uppgifter angående 
afg jorda brottmål, Bidrag till Sveriges offi-
ciella statistik, B: Rättsväsendet, ny följd 
I: (Stockholm, ),  & .

⁸⁸ Ibid., .

⁸⁹ Ibid.,  ff.
⁹⁰ Sammandrag af justitiestatsministerns un-

derdåniga embetsberättelser för åren  till och 
med , under fortgående jemförelse med den 
underdåniga berättelsen för åren  och : 
Första afdelningen, civila mål och ärenden vid 
domstolarna samt polis- och verkställande myn-
digheterna i riket, Bidrag till Sveriges offi-
ciella statistik, B: Rättsväsendet, ny följd 
I::a (Stockholm, ), .

⁹¹ Sammandrag af justitiestatsministerns un-
derdåniga embetsberättelser för åren  till och 
med , under fortgående jemförelse med sed-
nare afgifna underdåniga berättelser: Tredje afdel-
ningen, brottmål I, Bidrag till Sveriges offi-
ciella statistik, B: Rättsväsendet, ny följd 
I::c (Stockholm, ), .

⁹² För en diskussion om statistik som 
visualiseringar av moraliska problem och 
de många likheterna med fotografiet i ta-
let om den statistiska genren under -
talet, se även Ekström, ”Siffror, ord eller 
bilder?”, särsk. –.

⁹³ Forsell, Statistik öfver Sverige, andra 
uppl., ii f.

⁹⁴ Knut Fredrik Johansson, Brottmåls-
kartor öfver Sverige (Stockholm, ), ; 
se även idem, Brott och fångvård i Sverige, 
bilaga.

⁹⁵ Se diskussionen i Lena Johannesson, 
”Karikatyren – ett nyhetsmedium”, i 
Gyllene äpplen: Svensk idéhistorisk läsebok, ed. 
G. Broberg (Stockholm, ).

⁹⁶ Fängelsefrågans centrala ställning 
och frenologins karaktär av samhällsve-
tenskap diskuteras i David de Giustino, 
Conquest of mind: Phrenology and Victorian social 
thought (London, ), särsk. kap. .

⁹⁷ Honoré de Balzac, ”Förord till 
den mänskliga komedien” (), idem 
Om litteraturens teori och praktik, sv. övers. 
(Stockholm, ), .

⁹⁸ Ibid., .
⁹⁹ Lawrence Rothfield, Vital signs: Medi-

cal realism in nineteenth-century fiction (Prince-
ton, ),  ff.
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¹⁰⁰ Se undersökningen av svenska till-
fällestryck och reportagebilder i Sven 
Åke Nilsson, ”Bilden av brottslingen”, 
Kaleidoskop  ().

¹⁰¹ Om Ridderstads roman och om-
ständigheterna kring arbetet med denna, 
se Öhman, kap. .

¹⁰² Det stora intresset för att skild-
ra sociala förhållanden i typgallerier var 
samtida med det breda publika uppsving-
et för karikatyren som samtidskommen-
tar, se exempelvis Judith Wechsler, A hu-
man comedy: Physiognomy and caricature in th 
century Paris (London, ).

¹⁰³ Tidning för rättegångar och polisärender, 
nr  .

¹⁰⁴ Tidning för rättegångar och polisärender, 
nr  .

¹⁰⁵ För exempel på praxis och de dis-
kussioner kring identifieringsteknik som 
fördes under -talets första hälft, 
se Simon Cole, Suspect identities: A histo-
ry of fingerprinting and criminal identification 
(Cambridge, ), –.

¹⁰⁶ Häll, .
¹⁰⁷ SAOB anger ”signalement” i sven-

skan för första gången , se detta 
uppslagsord, termen ”identitet” använ-
des nästan aldrig i dessa sammanhang. 
Det högst begränsade intresset för sig-
nalementet som hantverk kan stude-
ras i de mycket lite standardiserade och 
påtagligt obestämbara beskrivningarna i 
Styrelsens arkiv. Namn, födelseort, hår- 
och ögonfärg angavs och i viss mån all-
männa beskrivningar som ”ovalt ansik-
te”, ”undersitsig kroppsbyggnad” eller 
”medelmåttig wext”. Emellanåt finns 
mått på kroppslängd men det är gan-
ska ovanligt, undantagsvis finns mera 
specifika kännetecken som ”ärr på ha-
kan”, se Inkomna förteckningar på för-
rymda fångar –, Styrelsen öfver ri-
kets fängelser och arbetsinrättningars ar-
kiv, EIVf:, RA.

¹⁰⁸ Roger Qvarsell, Utan vett och vil-

ja: Om synen på brottslighet och sinnessjukdom 
(Stockholm, ), . För en diskus-
sion om identifikationsteknikernas ut-
veckling i Sverige under -talets sista 
decennier, se Birgitta Svensson, ”Konsten 
att individualisera: Särskiljande meto-
der i fängelsets personkaraktäristik”, i 
Eriksson & Qvarsell.

¹⁰⁹ Se bilagan ”Mördarne Mannings 
gripande”, i Carl Olof  Brink, Berättelse om 
Londons polis: På kongl. Maj:ts allernådigste be-
fallning (Stockholm, ).

¹¹⁰ François Arago, ”Aragos tal i de-
puteradekammaren, d.  augusti , i 
anledning af  den daguerrska upptäckten 
och dess belönande”, i L. J. M. Daguerre, 
Daguerrotypen: Beskrifning å den märkvärdiga 
uppfinningen att fixera framställda bilder &c, sv. 
övers. (Stockholm, ), xvii.

¹¹¹ Louis Figuier, Sednare tiders vigti-
gaste vetenskapliga upptäckter och uppfinningar: 
Framställde med afseende å deras beskaffenhet 
och utveckling (), sv. övers. (Stockholm, 
–), del II,  f.

¹¹² Ibid.,  f.
¹¹³ För en analys av likheterna mellan 

byggandet av etnografiska och inhemska 
fotografiska typarkiv, se James R. Ryan, 
Picturing empire: Photography and the visuali-
sation of the British empire (London, ), 
särsk. kap. .

¹¹⁴ Industriens bok: Uppfinningarne och slöj-
derna skildrade från historisk och teknisk stånd-
punkt: Berabetningen är, med särskildt hänseen-
de till svenska förhållanden, öfversedd och tillökad 
af G. Scheutz, sv. övers. (Stockholm, –
), del I, .

¹¹⁵ Ibid., .
¹¹⁶ Jag publicerade den första un-

dersökningen av albumen i ”Det öppna 
fängelset: Om framställningen av ett mo-
raliskt vetande”, i Bergström, Ekström & 
Lundgren.

¹¹⁷ Tagg, .
¹¹⁸ Intresse visades tidigt för fotogra-

fiets kapaciteter som identifieringstek-
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nik, se Cole, kap. ; Jennifer Green-Lewis, 
”Signs of  the things taken: Testimony, 
subjectivity, and the nineteenth-century 
mug shot”, idem Framing the Victorians: 
Photography and the culture of realism (Ithaca, 
),  f. Exempel av detta slag säger 
dock mindre om hur det fotografiska me-
diet faktiskt togs i bruk i fängelser.

¹¹⁹ Uppkomsten av medicinskt och 
antropologiskt fotografi i Sverige un-
der -talet analyseras i Solveig Jülich, 
”Medicinen och fotografiets mekaniska 
objektivitet: Carl Curman och tillkom-
sten av Karolinska institutets fotografiska 
ateljé ”, Lychnos . För diskussioner 
av det antropologiska fotografiets karak-
tär mer generellt, se Elizabeth Edwards, 
ed., Anthropology and photography, – 
(New Haven, ).

¹²⁰ För exempel på diskussioner i an-
slutning till det äldsta psykiatriska foto-
grafiet vid -talets slut, se Sander L. 
Gilman, ed., The face of madness: Hugh W. 
Diamond and the origin of psychiatric photography 
(New York, ), särsk. ,  f. & .

¹²¹ Eftersom Hasselquist inte åter-
finns i Bertil Widerbergs utförliga histo-
rik över den tidiga fotografin i Malmö, 
kan man förmoda att hans fotograferande 
i övrigt inskränkte sig till privat bruk, se 
Bertil Widerberg, Kameran minns: Fotografi i 
Malmö – (Malmö, ).

¹²² [Frans Theodor Hasselquist], ”Pho-
tografierade fångar vid Malmö cellfäng-
else”, Malmö länsfängelses arkiv, DIIIi:, 
Landsarkivet i Lund (LLu).

¹²³ Lorraine Daston & Peter Galison, 
”The image of  objectivity”, Representations 
 (), särsk.  ff.

¹²⁴ Anders Ekström använder beteck-
ningen moraliskt museum för att beskriva 
de statistiska översikternas samhällsför-
bättrande syfte genom att ”ställa ut” ex-
empel på fördärvliga livsföringar, se idem, 
”Siffror, ord eller bilder?”,  f.

¹²⁵ Det första albumet kom att beva-

ras i släkten efter Hasselquist och done-
rades under -talet till LLu.

¹²⁶ De tre exempelfotografierna har 
Stråle infogat i ett av de album han se-
nare mottog från Hasselquist, se [Frans 
Theodor Hasselquist], ”Photografiskt 
album för år  öfver fångar förvara-
de å Malmö straff och arbetsfängelse”, 
Nordiska museets arkiv.

¹²⁷ Ärendet återfinns i ”Diarium över 
kansliärenden” (CII) som kansliärende nr 
,  juni . I serien ”Inkomna kans-
liärenden” (EIIa) finns bara en lucka på 
denna plats, men i ”Föredragningslistor 
över kansliärenden” (AIIa) finns anteck-
ning om ärende : ”överförd till kame-
ralsidan”. I ”Diarium över kameralären-
den” (CIII) slutligen återfinns inte ären-
det någonstans utan har ”försvunnit” på 
vägen. Samtliga signumhänvisningar till 
Fångvårdsstyrelsens arkiv, RA.

¹²⁸ Wilhelm Stråle till F. T. Hasselquist 
/ , Malmö länsfängelses arkiv, 
EIb:, LLu.

¹²⁹ Wilhelm Stråle till F. T. Hasselquist 
/  (avskrift), Malmö länsfängelses 
arkiv: EIa:, LLu.

¹³⁰ Wilhelm Stråle till Fängelsedirek-
tören i Varberg / , Varbergs straff-
fängelses arkiv: EI:, LLu.

¹³¹ Fängelsedirektören i Varberg till 
F. T. Hasselquist / , Malmö läns-
fängelses arkiv: EIb:, LLu.

¹³² F. T. Hasselquist till Wilhelm Strå-
le / , Malmö länsfängelses arkiv: 
BI:, LLu.

¹³³ Bägge volymerna finns bevarade. 
Den ena volymen innehåller: [Frans Theo-
dor Hasselquist], ”Photographiskt album 
för år  öfver fångar förvarade å War-
bergs fästning” och idem, ”Photograph-
iskt album för år  öfver fångar förva-
rade å Landskrona fästning”, den andra 
volymen, ”Photografiskt album […] öf-
ver fångar förvarade å Malmö straff och 
arbetsfängelse”, Nordiska museets arkiv.
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¹³⁴ Wilhelm Stråle till F. T. Hasselquist 
/ , Malmö länsfängelses arkiv, 
EIb:, LLu.

¹³⁵ Ibid. Stråle tycks, enligt detta brev 
bara ha betalat  rd. för själva albumen. 
Av allt att döma hade Hasselquist och 
Stråle kommit överens om att inkludera 
kostnaderna för denna uppsättning i räk-
ningen till Fångvårdsstyrelsen.

¹³⁶ Sekula, .
¹³⁷ Avslutande bild i ”Photographiskt 

album […] öfver fångar förvarade å 
Warbergs fästning”.

¹³⁸ Se ”Photographiskt album […] öf-
ver fångar förvarade å Malmö straff och 
arbetsfängelse”.

¹³⁹ Se exempelvis i ”Photographiskt 
album […] öfver fångar förvarade å 
Landskrona fängelse”.

¹⁴⁰ Ibid.
¹⁴¹ Av de fotografier som Hasselquist 

under hösten  levererade till de tre 
fängelserna finns inte många spår. Bara 
ett mindre, mycket blekt och illa medfa-
ret fragment av en samling tycks ha be-
varats. Trots att bilderna av allt att döma 
inte arrangerades lika konstfärdigt som 
de som levererades till Stockholm tycks 
de varit ett eftertraktat åskådningsmate-
rial. Se ett tiotal lösa fotografier i map-
pen Fångfotografier, Landskrona fängelse, 
med anteckningen ”Käthes efterlämnade”, 
Landskrona fängelses arkiv: DIIIl:, LLu. 
Ursprungligen levererades  fotografi-
er till Varberg och  till Landskrona, se 
Fängelsedirektören i Varberg till Wilhelm 
Stråle / ; Fängelsedirektören i 
Landskrona till Wilhelm Stråle / , 
Fångvårdsstyrelsens arkiv, EIIIa:, RA. 
Mängden extrafotografier tycks ha moti-
verat att Hasselquists ersättning höjdes till 
 rd, se Fångvårdsstyrelsen till Fängelse-
direktören i Landskona / , Fång-
vårdsstyrelsens arkiv, AIa:, RA.

¹⁴² Hasselquists fotografiska inven-
teringar hade en påtaglig pionjärkarak-

tär och det dröjde till  innan foto-
grafiet användes systematiskt i svenska 
fängelser. För en diskussion om senare 
svenskt fångfotografi, se Anja Petersen, 
”Fångfotografiets retorik”, Rig  ()

¹⁴³ Bägge volymerna i Nordiska muse-
et har på titelsidorna påskriften ”Gafs af  
egaren, d. v. Landshöfdingen, förre fång-
vårdschefen Wilhelm Stråle år  till 
Sigfrid Wieselgren”. Anteckningar i voly-
merna visar att de skänktes av Wieselgren 
till Nordiska museet .

¹⁴⁴ Karl Metz, ”Paupers and num-
bers: The statistical argument for social 
reform in Britain during the period of  in-
dustrialization”, i The probabilistic revolution 
: Ideas in history, eds L. Krüger, L. Daston 
& M. Heidelberger (Cambridge, ).

Kapitel 
¹ Esaias Tegnér, ”[Vid en konsert till 

förmån för Malmö stads arbetsinrätt-
ning]”, Esaias Tegnérs samlade dikter bd VI, 
ed. C. Svensson (Lund, ), . Dikten 
var av allt att döma välkänd i samtiden, 
den avslutade exempelvis diskussionen 
om ”en lämpelig förening mellan folk-
skola, industri och fattigwård […] ett 
reelt, systematiskt och conseqvent upp-
fostringswerk, en pædagogi för folket” 
i Joseph Backlund, Strödda tankar om sam-
bandet mellan folkskola, industri och fattigwård 
(Sundsvall, ).

² För en beskrivning av  års un-
dersökning, se Anna-Maria Skoglund, 
Fattigvården på den svenska landsbygden år  
(Stockholm, ).

³ Esaias Tegnér, Wexjö domkapitels un-
derdåniga betänkande till Kongl. Maj:t, rörande 
fattigvården i Wexjö stift (Jönköping, ), 
 f. &  ff.

⁴ Underdånigt betänkande med dertill höran-
de handlingar angående fattigvården i Stockholms 
stad (Stockholm, ),  f. Kursiverat i 
original.
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⁵ Det finns inga sammanställningar 
över föreningar eller bibliografier över 
skrifter på området. Undersökningen 
bygger framförallt på föreningstryck, 
debattskrifter och handböcker som in-
samlats genom inventering av signumet 
”välgörenhet” i Uppsala universitetsbib-
lioteks svenska samling –. Till det-
ta kommer ett tidnings-, förenings- och 
handskriftsmaterial.

⁶ Se exempelvis översättningen av de 
uppmärksammade skrifterna, Tanneguy 
Duchatel & Francois Marc Louis Naville, 
Fattigvården i alla dess riktningar såsom statsan-
stalt och privatinrättning samt dess nuvarande till-
stånd i civiliserade stater inom och utom Europa: 
Bearbetning efter tvenne fransyska prisskrif-
ter (), sv. övers. av tysk bearbetning 
(Stockholm, ).

⁷ Den mest allmänna betydelsen i 
samtiden var ”människokärlek” eller ”väl-
görenhet”, ibland med mer specifik inne-
börd som avsåg exempelvis behandlingen 
av slavar, tjänstefolk och fångar. En annan 
vanlig betydelse i samtiden var en pedago-
gisk tradition med Locke, Rousseau och 
Basedow, som betonade värdet av realia. 
Det var detta Geijer syftade på när han 
meddelade sitt avfall, se Litteraturbladet jan 
. Ibland kopplade man också samman 
de två innebörderna, se exempelvis Nils 
Gabriel Sefström, Om det i nyare tider antag-
na uppfostrings- och undervisningssättet och dess 
inflytande på samhällsskicket: Tal hållet vid præ-
sidii nedläggande uti Kongl. Vetenskapsakademien 
den  april  (Stockholm, ),  ff.

⁸ En organisation för en enhetlig in-
spekterande fattigvård med förtroende-
valda s. k. föreståndare i distrikten ge-
nomfördes  med förebilder från 
Köpenhamn och Hamburg och fanns 
möjligen i fem år, se Joseph Müller, 
Fattigvården i Stockholm från äldre till nyare tid, 
jämte beskrivningar af Stockholms stads arbets-
inrättningar: Med anledningar af den nya ar-
betsinrättningens fullbordan. En historisk öfver-

sikt (Stockholm, ), –; jfr Mats 
Beronius, Bidrag till den sociala undersökning-
ens historia, eller den vetenskapligg jorda moralens 
genealogi (Stockholm, ), kap. . Torgny 
Höjer har visat att de praktiska åtgärder-
na var inriktade på traditionella fattighus 
och arbetsinrättningar, och att en mot-
svarande organisation sedan inte fanns 
förrän , se idem, Sockenstämmor och 
kommunalförvaltning i Stockholm fram till  
(Stockholm, ), –.

⁹ Ingrid Åberg, ”Revivalism, philanth-
ropy and emancipation: Women’s libera-
tion and organization in the early nine-
teenth century”, Scandinavian Journal of 
History  (); idem, ”Filantroper i ak-
tion”; Alexandra Ramsay, Huvudstadens 
hjärta: Filantropi och social förändring i 
Helsingfors. Två fruntimmersföreningar –
 (Helsingfors, ). Utvecklingen i 
Stockholm fram till  beskrivs i Frans 
Lundgren, ”Det filantropiska kontraktet: 
Praktik, teori & debatt kring filantropins 
uppkomst i Sverige –”, opubl. 
seminarieuppsats, Institutionen för idé- 
och lärdomshistoria, Uppsala universi-
tet, ; för tiden – i Maria Press, 
”Skyddsfruar och ordningsmän – en stu-
die i -talets nytänkande filantropi”, 
i Studier och handlingar rörande Stockholms 
historia VII, ed. P. Mark (Stockholm, 
). Se även Gunnel Furuland, ”En 
association i offentlighet och privat-
sfär: Fruntimmersföreningens bildande 
i Uppsala –”, Scandia  (); 
Jansson, –.

¹⁰ Se Roger Qvarsell, ”Välgörenhet, 
filantropi och frivilligt socialt arbete 
– en historisk översikt”, SOU : 
(Stockholm, ); Staffan Förhammar, 
”Aktuella tendenser inom filantropi-
forskningen”, Historisk tidskrift  (); 
Taussi-Sjöberg & Vammen; Birgitta 
Jordansson & Tinne Vammen, eds, Chari-
table women: Philanthropic welfare – 
(Odense, ). Det kan vara på sin 
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plats med en kommentar om en ten-
dens i svensk och anglosaxisk forskning 
på området. Man har ofta beskrivit ut-
vecklingen under -talet som en pro-
cess från ”religiös” till en ”vetenskaplig” 
filantropi. Det är dock en åtskillnad som 
har övertagits från just de verksamheter 
under -talets sista decennier som 
forskningen framförallt ägnat sig åt. Det 
finns sålunda anledning till en viss för-
siktighet, som regel försökte man inom 
varje ny verksamhet på området distan-
sera sig från dem som redan fanns, ten-
densen är tydlig redan under -talets 
första hälft. Om begreppen ska användas 
som analytiska kategorier bör de därför 
utgå från verksamheternas organisering, 
bärande principer och målsättningar. För 
en diskussion om definitioner av olika 
slags filantropi, se exempelvis Staffan 
Förhammar, Med känsla eller förnuft?: Svensk 
debatt om filantropi – (Stockholm, 
), kap.  & .

¹¹ Jordansson, Den goda människan från 
Göteborg; Birgitta Plymoth, Fostrande för-
sörjning: Fattigvård, filantropi och genus i fabriks-
staden Norrköping – (Stockholm, 
). Se även dessa arbeten för forsk-
ningsöversikter om fattigvården i -
talets Sverige.

¹² Donzelot, The policing of families, kap. ; 
Procacci, ”Social economy”; idem, ”Gov-
erning poverty”.

¹³ Dean, The constitution of poverty, ”in-
troduction”.

¹⁴ Likheterna mellan cellfängelset och 
nya fattigvårdsformer har dock påpekats 
av flera forskare, Michael Merenze har 
även mer utförligt diskuterat hur man 
i anslutning till fängelsereformismen i 
Philadephia under - och -talen ut-
vidgade de principiella ambitionerna till 
institutioner som rörde uppfostran och 
fattigvård, se Merenze, kap. .

¹⁵ Mitchell Dean, ”A genealogy of  
the government of  poverty”, Economy and 

Society  (), särsk. –; Procacci, 
”Social economy”,  ff.

¹⁶ SAOB, uppslagsordet pauperisera, vil-
ket i sin tur noteras från . Om det 
tyska bruket, se Wener Conze, ”Pöbel, 
Proletariat, Pauperismus”, i Brunner, bd 
 (), . I engelskan är termen belagd 
från , se Oxford English dictionary, upp-
slagsordet pauperism.

¹⁷ Citerat efter Hanna Hodacs, ”’En 
vexel på framtiden’ – om investeringar i 
flit, ordning och sedlighet”, opubl. se-
minarieuppsats, Historiska institutio-
nen, Uppsala universitet , . Om 
den allmänna förändringen under denna 
tid se Kjellén, Sociala idéer och motiv I, för-
ord. Birgit Petersson beskriver framför-
allt diskussionerna om fattigdomen på 
landsbygden och ger flera exempel på en 
intensifiering av den diskussionen under 
-talets slut, se idem, Den farliga under-
klassen, –. Den ihållande rädslan för 
underklassen under de följande decen-
nierna menar hon är så omfattande att 
den närmast kan liknas vid en psykos, se 
ibid., . För den övergripande karak-
täriseringen av debatten, se även idem, 
”Debatten om ’den sociala frågan’”.

¹⁸ Hodacs, .
¹⁹ Underdånigt betänkande […] angående 

fattigvården i Stockholms stad, särsk.  ff. & 
bil. A, citat ; se även Underdånigt betän-
kande med dertill hörande handlingar angående fat-
tigvården i riket utom Stockholms stad jemte der-
med sammanhang egande ämnen (Stockholm, 
), särsk. –, samt bil. B & F.

²⁰ SAOB, uppslagsordet ”påver”.
²¹ C. J. L. Almqvist, ”Den svenska fat-

tigdomens betydelse”, idem Samlade verk : 
Törnrosens bok, duodesupplagan bd –, ed. B. 
Romberg (Stockholm, ), .

²² Procacci, ”Governing poverty”,  f. 
Om pauperism som smitta, jfr Andrew R. 
Aisenberg, Contagion: Disease, government and 
the ’social question’ in nineteenth-century France 
(Princeton, ), kap.  & .
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²³ Geijer, ”Fattigvårdsfrågan”, mars–
nov., den översattes även: The poor laws 
and their bearing on society (), eng. övers. 
(Stockholm, ).

²⁴ Alf  Kjellén, ”Geijer och fattigvårds-
problemet till riksdagen –”, Histo-
risk tidskrift  ().

²⁵ Geijer, ”Läroverksfrågan”, aug. , 
.

²⁶ Geijer, ”Fattigvårdsfrågan”, mars,  f.
 ²⁷ Underdånigt betänkande […] angående 
fattigvården i Stockholms stad, –.

²⁸ Geijer, ”Fattigvårdsfrågan”, juni, 
 f.

²⁹ Geijer, ”Fattigvårdsfrågan”, sept., 
. Geijer återanvände uttrycket någ-
ra månader senare när han diskuterade 
tidens nya sammanslutningsformer, se 
”Läroverksfrågan”, dec. ,  f.

³⁰ Geijer, ”Fattigvårdsfrågan”, okt., 
 f.

³¹ Det rör sig dock om en grad- sna-
rare än en artskillnad. I den historis-
ka analysen introducerade Geijer efter 
tyskt mönster ordet proletär i den svens-
ka samhällsdebatten, jfr SAOB, ”prole-
tär”. Denna ”slavklass” som bildades i 
civilisationen – han använde också ordet 
”pöbel” – var en distinkt modern förete-
else. Geijer konstaterade med hänvisning 
till fattigvårdskommittén att de statistis-
ka sammanställningarna visade att antalet 
fattighjon minskat snarare än ökat under 
de föregående decennierna, och att pro-
blemet därför var ”det vacklande sjelfbestån-
det hos den klass, hvars försörjning är be-
räknad på dagsverksarbete”. Det potentiella 
problemet var de svagt förankrade grup-
perna, se Geijer, ”Fattigvårdsfrågan”, 
aug.,  f.

³² Geijer, ”Fattigvårdsfrågan”, okt., –
.

³³ Ibid.,  & .
³⁴ Geijer hänvisade till en brittisk rap-

port från Stockholm inför den nya lagen 
 om att bristande samordning och 

kontroll var de största problemen, Geijer, 
”Fattigvårdsfrågan”, aug., .

³⁵ Geijer, ”Fattigvårdsfrågan”, okt., –
. Principerna för ett civilt polisväsende 
växte i England fram i nära samband med 
frågan om fattigvårdens organisering, se 
Dean, The constitution of poverty, kap. .

³⁶ Exempel på hur samhällsfilosofer i 
England var upptagna med regleringen av 
de fattiga grupperna ges genomgående 
i Dean, The constitution of poverty. Bent-
hams projekt analyseras i Charles F. Bah-
mueller, The national charity company: Jeremy 
Bentham’s silent revolution (Berkeley, ).

³⁷ Stewart J. Brown, Thomas Chalmers 
and Godly commonwealth in Scotland (Oxford, 
),  ff.

³⁸ Donald Winch, Riches and poverty: An 
intellectual history of political economy in Britain, 
– (Cambridge, ), kap. ; 
A. M. C. Waterman, Revolution, economics and 
religion: Christian political economy, – 
(Cambridge, ), inledning & passim.

³⁹ Citerat efter Lauren M. E. Good-
lad, ”’Making the working man like 
me’: Charity, pastorship, and middle-
class identity in nineteenth-century Bri-
tain. Thomas Chalmers and Dr. James 
Phillips Kay”, Victorian Studies  (), 
– & .

⁴⁰ Se exempelvis Thomas Chalmers, 
The christian and economic polity of a nation: 
With special reference to large towns (–; 
Edinburgh, ), preface. Idealet om 
patriarkala band mellan klasserna bru-
kar främst förknippas med konservati-
va ståndpunkter, se exempelvis Conny 
Mithander, Den dubbla kritiken: Carlyle och 
Engels om -talets Manchester (Göteborg, 
), särsk. kap. , men det omfattades 
även av liberala ekonomer.

⁴¹ Thomas Chalmers, On political eco-
nomy in connection with the moral state and mo-
ral prospects of society (Glasgow, ), särsk. 
preface & kap. ; Boyd Hilton, The age of 
atonement: The influence of evangelicalism on so-
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cial and economic thought, – (Oxford, 
), kap. .

⁴² Geijer, ”Fattigvårdsfrågan”, okt., . 
Gérandos betydelse för Geijers samhälls-
tänkande i stort, men i fattigvårdsfrågan 
i synnerhet framhålls i Kjellén, Sociala idéer 
och motiv I,  f.; se även Henning Rodhe, 
Geijer och samhället: En studie i svensk tradition 
(Uppsala, ), .

⁴³ Om Gérandos biografi, se L. Tre-
nard, ”Gérando, Joseph-Marie de”, Dic-
tionnaire de biographie française, bd  (Paris, 
).

⁴⁴ Joseph-Marie de Gérando, System 
der gesammten Armenpflege (), ty. övers. 
(Stuttgart, –),  & –. Den 
tyska översättningen var i flera avseen-
den en bearbetning, men Gérandos in-
ledning följde det franska originalet. Om 
polisbegreppet och polisvetenskapen i 
Tyskland, se Franz-Ludwig Knemeyer, 
”Polizei”, i Brunner, bd  (). Den 
tyske bearbetaren av Gérandos arbete, 
F. J. Buss, beskrev i sin inledning mycket 
ingående, och med en fullkomligt konse-
kvent användning av medicinska metafo-
rer, hur en ny vetenskap kring fattigvårds-
polisen var nödvändig för att genom di-
agnoser och terapier möta den ”epide-
miska pauperismen”. Buss beskrev det 
som ett arbete med att återupprätta ”po-
litisk sundhet”, se Gérando, System der ge-
sammten Armenpflege, v ff.

⁴⁵ Gérando, System der Armenplege,  f.: 
”Wir werden diese verplichtungen in 
ihrem ganzen Umfang, in ihrer vollen 
strengen darstellen, und unablässig auf  
ihre gewissenhafte Erfüllung dringen. Sie 
fassen sich für den Reichen in einem auf-
geklärten und wohlwollenden Patronat 
über den Armen; für den Armen in der 
Arbeit, dem Geist der Ordnung und des 
Wohlverhaltens; für die Gesellschaft 
in dieser allgemeinen Vertheilung von 
Schutz, Fürsorge, Linderung für das 
Ungluck zusammen.”

⁴⁶ Louise Paban, Till mina ordensbröder i 
fall jag hade några eller ett välment förslag till en 
öm fattigvård (Stockholm, ); Stadgar för 
sällskapet De fattigas vänner (Göteborg, ); 
Jansson, –.

⁴⁷ Stadgar för Sällskapet till dygdigt och troget 
tjenstefolks belönande (Stockholm, ).

⁴⁸ Den utåtriktade verksamheten be-
stod i att en av ledamöterna översatte en 
handbok i barnuppfostran, John Abbot, 
Modershemmet eller qvinnan i sin skönaste verk-
ningskrets: En bok för mödrar (), sv. övers. 
(Uppsala, ). Principerna om upp-
muntrande belöningar bestod åtminsto-
ne in på -talet, se föreningsarkivet 
”Sällskapet till uppmuntran af  öm och 
sedelig modersvård”, Stockholms stads-
arkiv (SSA).

⁴⁹ Stadgar för Sällskapet till dygdigt och troget 
tjenstefolks belönande.

⁵⁰ J. C. Burghard, Domestikhospital: En 
skrift husbönder och tjenare i allmänhet tillegnad 
(Stockholm, ).

⁵¹ Stadgar för Sällskapet till arbetsflitens 
befrämjande (Stockholm, ). Bedöm-
ningen av de inköpta alstren grundade 
sig på ”den skicklighet och smak” som 
arbetet var utfört med.

⁵² Johan Olof  Wallin & Olof  af  
Wannqvist, Vördsam anmälan till hufvudsta-
dens upplyste, välgörande och aktningsvärde inne-
vånare (Stockholm, ), .

⁵³ Det fanns även från förslag från lä-
kare om en uppsökande och samordnan-
de organisation från -talets slut, se 
Roger Qvarsell, ”Sundhetspolisen: Kring 
en debatt i Stockholm sommaren ”, 
Socialmedicinsk tidskrift  (), ; Jakob 
Kihlberg, Att organisera det sunda samhället: 
Magnus Martin af Pontin och Carl Travenfelt 
om etiologi och hälsans ordning, Stella, arbets-
rapport nr  (Uppsala, ), –. 
Principen återkom även i de distriktsvisa 
sundhetskommittéer som organiserades 
under -talets första hälft i samband 
med den första koleraepidemin.
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⁵⁴ Johan Olof  Wallin, Idéer till en blif-
vande förening för medborgerlig dygd och trefnad i 
huvudstaden: Framställda till de förståndigas be-
hjertande (Stockholm, ),  f. Min kur-
sivering.

⁵⁵ Ordningsvård finns varken upptaget i 
SAOB eller NEO, men detta är förmod-
ligen en tidig användning sett till andra 
sammansatta termer: från formell regel-
samling ordningsstadga (), via funktio-
nerna ordningsman () och ordningspolis 
(), till egenskapen ordningsam (), 
se NEO.

⁵⁶ Underdånigt betänkande […] angående 
fattigvården i Stockholms stad, .

⁵⁷ För beskrivningar av de två verk-
samheterna, se Höjer, Sockenstämmor,  f. 
Om Forsell som initiativtagare, se återgi-
vet brev i Carl August Adlersparre, ”Carl 
af  Forsell”, idem, Anteckningar öfver bort-
gångne samtida: Andra serien (Stockholm, 
),  f.

⁵⁸ Höjer, Sockenstämmor, ; Johan Ell-
min, Underättelser om i hufvudstaden varande 
sjukvårdsanstalter, fattigvård och fromma stiftelser 
samt uppfostringsanstalter med afseende på de fat-
tiges behof (Stockholm, ).

⁵⁹ Erik Gustaf  Geijer till Carl Magnus 
Arrhenius / , /, / & / 
, Karl Warburgs autografsamling, vol. 
, R :, KB; Carl August Adlersparre 
till Carl Magnus Arrhenius / , 
Autografsamlingen, KB, där Adlersparre 
tackar för lånet av Lorenz von Steins 
Der Sozialismus und Kommunismus des heu-
tigen Frankreich och Arthur Helps Arbetets 
fordringar.

⁶⁰ Carl Magnus Arrhenius, ”Några 
betraktelser öfver fattigdomens förhål-
lande till samhällstillståndet samt om 
fattigvården”, Dagligt Allehanda  & / 
.

⁶¹ ”Om fängelsesystemets gemenskap 
med uppfostrings- och korrektionsan-
stalterne”.

⁶² ”Om sällskapet De fattiges vän-

ner”, i Föredrag i sällskapet De fattiges vänner 
jemte en förutgående framställning om sällskapets 
:åriga verksamhet (Stockholm, ). Om 
kritiken mot den äldre ordensliknande 
karaktären, se Rituale eller ceremoniestadgar 
för sällskapet De fattiges vänner (Stockholm, 
). Föreningsarkivet har trots ingå-
ende efterforskningar inte kunnat åter-
finnas, men uppgifter därur refereras i 
Karl Löfström, Sällskapet De fattigas vänner 
 / : Minnesskrift till -årsdagen 
(Stockholm, ), särsk.  & .

⁶³ ”Om sällskapet De fattiges vän-
ner”; Stadgar för fattigkomitén (Stockholm, 
).

⁶⁴ Se Förslag till grundande af en arbetsin-
rättning i hufvudstaden (Stockholm, ). 
Förslaget väckte debatt genom en kri-
tisk artikel i Aftonbladet, se exempelvis be-
mötande av Johan Ellmin, ”Rörande den 
tillämnade Stockholms allmänna arbets-
inrättning”, Dagligt Allehanda / .

⁶⁵ Årsberättelse af förvaltningen i sällskapet 
De fattiges wänner (Götheborg, ).

⁶⁶ ”Tal på årssammankomsten  juni 
”, Sällskapet De nödlidandes vän-
ners föreningsarkiv, SSA. Min kursiv.

⁶⁷ Om ordningsnämndernas verksam-
het, se Höjer, Sockenstämmor, –.

⁶⁸ Per Adam Siljeström, Bref i blandade 
ämnen (Kalmar, ), –. Siljeström 
fastslog att ”denna moderna pauperism” 
var ett nytt fenomen: ”näppeligen [har] 
fattigdomen någonsin uppträdt med 
denna oändliga hjelplöshet och öfvergif-
venhet, som caracteriserar vår tids pau-
perister”. Hans diskussion om polis och 
polisordning i anslutning till fattigvårdens 
organisation är belysande för hur dess 
äldre betydelse fortfarande var aktuell 
under -talet. ”[D]et är likasom en 
helt egen atmosfer af  trefnad uti en stad, 
öfver vilken en god polis vakar.” I direkt 
anslutning övergår han till att tala om 
polis i den moderna betydelsen, den for-
mella polismaktens organisering.
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⁶⁹ Ronny Ambjörnsson & Sverker 
Sörlin, eds, Obemärkta: Det dagliga livets idéer 
(Stockholm, ).

⁷⁰ Sörbom, kap. ; Bengt Hildebrand, 
”Forsell, Carl Gustaf  af ”, SBL. Forsells 
biografi och verksamhetsprofil har inte 
ägnats mer ingående studier, men disku-
teras vidare i Jansson, –; Widmalm, 
 ff.; Höjer, Svenska siffror, –.

⁷¹ Carl af  Forsell, Utkast till handbok för 
småbarnskolor (Stockholm, ), .

⁷² Carl af  Forsell till P. A. Wallmark 
/ , Ep V:, KB.

⁷³ Carl af  Forsell, Anteckningar i anled-
ning af en resa till England i slutet af sommaren 
år  (Stockholm, ),  &  f.

⁷⁴ Ibid., –.
⁷⁵ För Forsell syntes hotet närmast 

oundvikligt, han konstaterade att de euro-
peiska staterna i ljuset av det spänningen 
mellan den växande delen av befolkning-
en ”som lefver för dagen” och den bär-
gade samhällsklassen tycktes gå sin ”om-
störtning till mötes”. Carl af  Forsell, Om 
kommunalnämnder: Af en Jacobs församlingsbo i 
hufvudstaden (Stockholm, ),  ff. &  f.

⁷⁶ Forsell, Statistik öfver Sverige, fjärde 
uppl., ,  & .

⁷⁷ Ibid., . Min kursivering.
⁷⁸ Ibid., . Citatet kursiverat i ori-

ginal.
⁷⁹ Carl af  Forsell, Till Jakobs och Johannis 

församlings respective ledamöter om ett enkelt, 
lättverkställdt och med nordbons lynne ofveren-
stämmande sätt att minska den öfverhandtagan-
de fattigdomen, samt att på samma gång uplif-
va en ädel, mild och välgörande samfundsanda 
(Stockholm, ),  f.

⁸⁰ Tal hållet av A. A. Afzelius till kom-
munalnämnden i Vårfrukyrka församling 
(avskrift), Ep Fa, KB.

⁸¹ Carl af  Forsell till Sven Liedzén 
/ , / , / ; A. A. 
Afzelius till Carl af  Forsell / ; 
Fredrika Bremer till Carl af  Forsell (av-
skrift) / , Ep. Fa, KB.

⁸² Carl af  Forsell, Om upprättandet af 
skyddssyskonförbund (Stockholm, ), .

⁸³ Carl af  Forsell till Sven Liedzén 
/ , Ep. Fa, KB.

⁸⁴ Wendela Hebbe, ”Om skyddssys-
konförbundet”, Aftonbladet ,  & / 
.

⁸⁵ Carl af  Forsell till Lars Afzelius 
/ , Ep. Fa, KB; Carl af  Forsell till 
P. A. Wallmark / , Ep. V:, KB.

⁸⁶ Eva Augusta Lewenhaupt, Tankar 
och anmärkningar vid skyddssyskon idéen (Stock-
holm, ), passim, , om halvbildning-
en, se Nils Runeby, ”Varken fågel eller 
fisk, Om den farliga halvbildningen”, 
idem Dygd och vetande: Ur de bildades historia 
(Stockholm, ).

⁸⁷ Lewenhaupt, .
⁸⁸ Ibid.,  ff. Författaren hade enligt 

Forsell koppling till Uppsalaföreningen, 
se Carl af  Forsell till Lars Afzelius / 
, Ep. Fa, KB.

⁸⁹ Simon Filén (–) var verk-
sam vid Jönköpings läroverk, dess rektor 
från , med ett omfattande författar-
skap av läroböcker, se Albert Wiberg, 
”Filén, Simon Joachim”, SBL.

⁹⁰ Joseph-Marie de Gérando, Fattigvårds-
assistenten eller rätta sättet att lemna understöd 
åt den fattige (), sv. övers. (Jönköping, 
), förord.

⁹¹ Aftonbladet / .
⁹² Joseph-Marie de Gérando, The ob-

servation of savage peoples (), eng. övers. 
(Berkeley, ); se även Rabinow, –.

⁹³ För en diskussion om den tidiga 
samhällsvetenskapen som en ”science of  
man” och det antropologiska perspekti-
vets betydelse däri, se Christopher Fox, 
”How to prepare a noble savage: The 
spectacle of  human science”, i Inventing 
human science: Eighteenth-century domains, eds 
C. Fox, R. Porter & R. Wokler (Berkeley, 
).

⁹⁴ Gérando, Observation of savage peop-
les,  & . Jämför kopplingen mellan 
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bildnings- och civilisationsskalan i idem, 
Fattigvårdsassistenten, .

⁹⁵ Likheten mellan inåtriktad och ut-
åtriktad kolonisering kan iakttagas un-
der hela andra hälften av -talet, se 
exempelvis Felix Driver, Geography mili-
tant: Cultures of exploration and empire (Ox-
ford, ), särsk. kap. ; Ryan, Picturing 
empire, kap. ; Anders Ekström, Damen 
med velocipeden: Till tingens kulturhistoria, 
Forskningsprogrammet Stella, arbets-
rapport  (Uppsala, ),  f.

⁹⁶ Gérando, Fattigvårdsassistenten, ,  f. 
& .

⁹⁷ Ibid.,  f. & . Infantiliseringen 
av den fattige var oskiljaktig från att 
denne placerades in på en lägre civili-
sationsnivå. I detta pedagogiskt opti-
mistiska sammanhang innebar liknelsen 
med barnet att man ansåg det möjligt att 
åstadkomma en långtgående uppfostran 
av den vuxne fattige. Giovanna Procacci 
beskriver den övergripande relationen: 
”Infantilization of  the poor and valori-
zation of  childhood as a vehicle for sozial-
isation: the two operations go together as 
technical supports for an immense enter-
prise of  permanent educability”, idem, 
”Social economy”, .

⁹⁸ Ibid.,  f.
⁹⁹ Gustaf  Liljencrantz, Uppmuntringar 

och råd till besökande i fattighemmen ([Stock-
holm,] ), . En liknande instruk-
tion finns i Årsberättelse af Fruntimmersskydds-
föreningen i Storkyrkoförsamlingen med bilagor: 
För år  (Stockholm, ).

¹⁰⁰ Willem Hendrik Suringar, Tal om 
behofvet af en förbättrad fångvård samt om in-
rättandet af skyddsföreningar (), sv. övers. 
(Stockholm, ).

¹⁰¹ Ibid., . Jämför med instruktio-
nen, ”ett synnerligen verksamt och bin-
dande medel att vinna föräldrarnas till-
gifvenhet och förtroende består deruti, 
att omhulda deras barn.”, ibid., .

¹⁰² Jämför Suringar, passim, med Gé-

rando, Fattigvårdsassistenten, kap. . Om 
Chalmers, se Goodlad, .

¹⁰³ Suringar, .
¹⁰⁴ Gérando, Fattigvårdsassistenten,  f.
¹⁰⁵ Suringar, .
¹⁰⁶ Ibid., .
¹⁰⁷ Aftonbladet / .
¹⁰⁸ Fruntimmersföreningarnas löpan-

de verksamhet beskrivs i flera arbeten, 
se Åberg, ”Filantroper i aktion” samt 
Press. För en utförlig beskrivning av de 
nya fruntimmersföreningarna i Finland, 
för vilka de svenska tjänade som före-
bild, se Ramsay.

¹⁰⁹ Fredrika Bremer, ”Till Sveriges 
kvinnor”, Aftonbladet / .

¹¹⁰ Sällskapet De fattigas vänner, stiftadt till 
åminnelse[…] (Stockholm, ).

¹¹¹ ”Om sällskapet De fattigas vän-
ner”, .

¹¹² Om uppsalaföreningens uppkomst, 
se Furuland.

¹¹³ A. N. Schmidt, ”Föredrag i sällska-
pet de Fattiges vänner på högtidsdagen 
den  maj ”, i Föredrag i sällskapet De fat-
tiges vänner,  f.

¹¹⁴ Johannesson, Den läsande familjen.
¹¹⁵ Se Carl Adolph Agardh, Arbets-

klassens förändrade ställning orsaken till till-
tagandet af vanvårdade barn: Tal hållet vid 
Wermländska föreningen för vanvårdade barn för-
sta sammanträde den  mars  (Karlstad, 
), särsk.  &  ff. Agardh pekade ut 
daglönearbetet som pauperismens av-
görande orsak och konstaterade att re-
volutioner var oundvikliga konsekven-
ser av dess följdverkningar. Situationen 
hade förvärrats när man i England skiljt 
föräldrarna i olika arbetshus och place-
rat barnen i småbarnskolor och därige-
nom helt upplöst familjen. Inrättningar 
för att bidra till de lägre klassernas barna-
uppfostran kunde avhjälpa barnens situ-
ation förutsatt att dessa gav dem ”ett 
hem”.

¹¹⁶ Suringar, efterord av Forsell.
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¹¹⁷ Frans von Schéele, Några ord om den 
bristande barnavården inom de arbetande klasser-
ne (Karlstad, ), .

¹¹⁸ Carl af  Forsell till P. A. Wallmark 
/ , Ep. V:, KB.

¹¹⁹ Forsell var nöjd med att ha värvat 
flera ”fruntimmer af  anseende och infly-
tande” till föreningen, däribland Fredrika 
Bremer, se Årsberättelse af Fruntimmersskyddsf
öreningen i S:t Jacob och Johannis församling med 
bilagor: År  (Stockholm, ). En för-
teckning över befintliga fattigvårdsinrätt-
ningar samt stadga för den allmänna fat-
tigvården skulle upprättas till hjälp för de 
besökande.

¹²⁰ Se rubriken ”särartsuppfattning-
arnas betydelse för välgörenhetsbegrep-
pet” i Birgitta Jordansson, ”Hur filan-
tropen blev kvinna: Fattigvård och väl-
görenhet under -talet”, Historisk tid-
skrift  ().

¹²¹ Redan i de äldre pauvres-hon-
teux föreningarna – som Jordansson 
kallar ”manlig välgörenhet” i kontrast 
till den nya ”kvinnliga välgörenheten” 
– fanns det en betydande andel kvinnor. 
Exempelvis var en stor andel av direktio-
nen kvinnor när De nödlidandes vänner i 
Stockholm bildades . Torkel Jansson 
påpekar att detta tyder på att förening-
en hade ett betydande inslag av försäk-
ringskaraktär, målgruppen var främst 
änkor bland borgerskapets kvinnor, se 
Jansson, . Jordansson framhåller upp-
fattningen om kvinnans moraliska över-
lägsenhet som särskilt viktig i könsbe-
stämningen av besökaren som kvinna. 
Argumentet har inte återfunnits i det 
material som här undersökts.

¹²² Se exempelvis Kjellén, Sociala idé-
er II, kap. .

¹²³ Besöksföreningar för nya cellfäng-
elser bildades även i Linköping och Kris-
tianstad: Berättelse af Fångvårdssällskapets i 
Christianstrads län bestyrelse […] (Kristian-
stad, ); Årsberättelse afgifwen af direktio-

nen för Föreningen inom Östergöthland till fångars 
förbättring […] (Linköping, ).

¹²⁴ Wetterbergh och Carl Edmund 
Wenström angavs som upphovsmän i 
brev från Carl af  Forsell till Lars Afze-
lius / , Ep. Fa, KB. Det för-
sta mötet inleddes med ett längre an-
förande av Wetterbergh, se Aftonbladet 
/ . Om dennes inlägg i fattigvårds-
debatten, se Carl Anton Wetterbergh, 
Fattigvården: Några reflektioner öfver dess till-
lämpning (Stockholm, ). Bland ”bote-
medel för pauperismen” med Stockholm 
som modell, angavs central styrelse för 
stadens fattigvård, allmänna arbetskom-
panier samt byggande av bostäder för 
arbetare, se ibid., –, – & –. Se 
även idem, Arbetskompagnier och jernvägsarbe-
ten (Stockholm, ).

¹²⁵ Se inlägg och mötesreferat i 
Aftonbladet,  & / samt , , , ,  och 
/ ; Robert Cederschiöld, Några 
ord om den falska och den sanna filantropien, 
om den falska kommunismens besegrande af den 
sanna, samt om skyddsföreningar och fattigvård 
(Stockholm, ).

¹²⁶ Cederschiöld, , ,  & .
¹²⁷ Aftonbladet / .
¹²⁸ Skyddsföreningens i Stockholm handlingar, 

 (Stockholm, ), .
¹²⁹ Ibid., –.
¹³⁰ Ibid., .
¹³¹ Mötesreferat i Aftonbladet / .
¹³² Adolph Öhman, Om fångvården och 

dess förhållande till det nya straffsystemet: Några 
betraktelser öfver de allmännare orsakerna till 
brotten, samt medlen att dem motarbeta (Stock-
holm, ), särsk. , – &  ff.

¹³³ Oden, nov. ,  &  ff.
¹³⁴ Gustaf  Strömberg, ”Förord”, i 

Arthur Helps, Arbetets fordringar: Ett utkast 
om våra plikter mot underordnade (), sv. 
övers. (Stockholm, ), xii f. Kritiken 
visar att skiljelinjerna mellan materiella 
och intellektuella insatser i reformeran-
de verksamheter senare under -talet, 
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den så kallade magfrågan, var en fortsätt-
ning på äldre diskussioner. Se även dis-
kussionen om att upprätta samband mel-
lan rättigheter och skyldigheter för arbe-
tare i Gustaf  Strömberg, Några ord om den 
arbetande klassens och serskildt om fabriksarbetar-
nes ställning i hufvudstaden framställda för tobaks 
fabrikssocieteten (Stockholm, ), .

¹³⁵ Skyddsföreningens i Stockholm handlingar, 
 (Stockholm, ), .

¹³⁶ Ibid., . Jfr formuleringarna i Års-
berättelse af Fruntimmersskyddsföreningen i Stor-
kyrkoförsamlingen ,  f.

¹³⁷ Skyddsföreningens handlingar , . 
Sture Järpemo har identifierat fyra av 
Skyddsföreningens medlemmar som ak-
tiva i väckelsen, se idem, Väckelse och kyr-
kans reform: Från religiös sällskapsbildning i 
Stockholm till inre mission och samfund –
 (Uppsala, ), .

¹³⁸ Donzelot diskuterar hur familjen 
under -talet kan se som ”en rörlig re-
sultant” i relation till olika åtgärder och 
strategier snarare än som en given stor-
het, se ibid., särskilt inledning till engel-
ska upplagan.

¹³⁹ Johan Vilhelm Snellman, ”Frun-
timmer och räddningsanstalter”, Saima 
/ .

¹⁴⁰ Detta tema diskuteras utförligt i 
Procacci, ”Social economy”.

¹⁴¹ Firmin Marbeau, Du paupérisme en 
France et des moyens d’y remédier ou princi-
pes d’économie charitable (), citerat efter 
Procacci, ”Social economy”, .

¹⁴² Kjellén menar att Geijer, Bremer, 
Wetterbergh, Hierta m. fl. av ”psykolo-
giska” eller ”sentimentala” skäl drogs till 
välgörenhetsprojekt och att detta förkla-
rar att de kunde kombinera sådana intres-
sen med en ”krass, nykter individualism”. 
Att Bremer i samma mening berömmer 
Martineau och Owen karaktäriserar han 
som ett tecken för hennes ”osäkerhet 
men på samma gång för hennes vidsynta 
tolerans”, se Kjellén, Sociala idéer I, .

¹⁴³ I fallet sann respektive falsk in-
dustri återfördes innebörderna på den 
dubbla betydelsen av ordet: arbetsamhet 
eller flit – som var vanligast i Sverige un-
der -talets första hälft – respektive 
mekaniserad eller storskalig produktion.

¹⁴⁴ Cederschiöld,  f.,  ff. & .
¹⁴⁵ Årsberättelse af Fruntimmersskyddsföreni

ngen i Storkyrkoförsamlingen , ; se även 
liknande formuleringar i Årsberättelse af Fru
ntimmersskyddsföreningen i S:t Jacob och Johannis 
församling , .

¹⁴⁶ Årsberättelse Fruntimmersskyddsfören. Stor-
kyrkoförsamlingen ,  &  f.

¹⁴⁷ Årsberättelse Fruntimmersskyddsfören. i S:t 
Jacob och Johannis , .

¹⁴⁸ Se bl. a. Järpemo, –; Press, 
 f.; Inger Hammar, ”Den problematis-
ka offentligheten: Filantropi, kvinnokall 
och emancipation”, Scandia  ().

¹⁴⁹ Schmidt,  f.
¹⁵⁰ Per Magnus Elmblad, Industri och 

philantropi (Stockholm, ),  ff.,  & 
 ff.

¹⁵¹ Diakonissanstalen i Ersta startade 
sin verksamhet  och etablerade dia-
konin som ett kall och yrke för kvinnor. 
Om diakonins introduktion, se framför-
allt G. Elmund, Den kvinnliga diakonin i 
Sverige – (Lund, ) som dock 
inte diskuterar relationen till andra fat-
tigvårdsformer.

¹⁵² Gérando, Fattigvårdsassistenten, .
¹⁵³ Involveringen i småbarnsskolor-

na diskuteras i Hodacs; Carl Magnus 
Arrhenius, Om de i Tyskland nyligen inrätta-
de ränteförsäkringsanstalter till förmån för dem, 
som genom ringa bidrag vilja bereda sig livstids-
pensioner (Stockholm, ); Filén översat-
te Louis Blesson, Ränteförsäkringsanstalterna
 och deras betydelse för samtid och efterverld, sv. 
övers. (Jönköping, ) och skrev Förslag 
till stadgar för ett svenskt räntepensionsbolag, jemte 
motiver: Till ledning vid blifvande öfverläggningar 
öfver sättet att tillvägabringa en sådan inrättning i 
Sverige (Jönköping, ).
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¹⁵⁴ Strömberg, ”Förord”, xiv ff.
¹⁵⁵ En gradvis omvandling från denna 

betydelse av produktionsenhet till beto-
nandet av blodsrelationer skedde succes-
sivt, men gick särskilt snabbt under -
talets slut, se Johannesson, Den läsande fa-
miljen, –.

¹⁵⁶ Forsell, Om kommunalnämnder, .
¹⁵⁷ Aftonbladet / .
¹⁵⁸ Per Lindsten, ”Föredrag i sällska-

pet De fattiges vänner vid sammankoms-
ten den  mars ” & idem, ”Föredrag 
i sällskapet De fattiges vänner vid sam-
mankomsten den  october ”, i 
Föredrag i sällskapet De fattiges vänner.

¹⁵⁹ Schéele,  f.
¹⁶⁰ Berättelse och redovisning af direktionen 

öfver Fruntimmersföreningen i Upsala till be-
främjande af en förbättrad barnavård öfver andra 
året af dess verksamhet (Uppsala, ), .

¹⁶¹ Ibid., . Min kursivering.
¹⁶² Fredrika Bremer, ”Teckningar från 

välgörenhetskongressen och expositio-
nen i Brüssel ”, Aftonbladet ,  & / 
. Bremer var särskilt inbjuden och ta-
lade som enda kvinna till kongressen.

¹⁶³ Kongressen  ägnades i första 
hand åt hushållningsfrågor medan kon-
gressen  diskuterade utpräglat peda-
gogiska frågor, se Carl Gustaf  Grähs, Väl-
görenhetskongressen i Brüssel år : Rapport 
afgifven till K. Ecklesistikdepartementet (Stock-
holm, ); idem Välgörenhetskongressen i 
Frankfurt-am-Main år : Rapport afgifven 
till K. Ecklesistikdepartementet (Stockholm, 
); Carl Olof  Brink, Till Kongl. Maj:t un-
derdånigast afgifven berättelse om välgörenhetskon-
gressen i Frankfurt am Main  (Stockholm, 
).

¹⁶⁴ Grähs, Välgörenhetskongressen , .
¹⁶⁵ Inbjudning till ett svenskt välgörenhets-

möte, hvilket kommer att hållas i Stockholm den 
 Maj  och följande dagar (Göteborg, 
).

¹⁶⁶ Protokoller hållne vid det första svens-
ka välgörenhetsmötets allmänna sammankomst i 

Stockholm, den ,  och  maj  (Göte-
borg, ).

¹⁶⁷ Carl Edmund Wenström, Om fat-
tigvården: Försök tillegnat fattigvårdsstyrelser och 
socknenämnder (Stockholm, ), –.

¹⁶⁸ Olof  Arrhenius, Några ord om fat-
tigvård jemte bidrag till en fattigstatistik för 
Wermlands län (Karlstad, ),  ff.; se 
även Olof  Johan Hultgren, Om paupe-
rismen: Bidrag till Sveriges fattigvårdslagstift-
nings historia (Stockholm, ). Elberfeld-
systemets principer och införande be-
skrivs i Steinmetz, Regulating the social.

¹⁶⁹ Press, särsk.  & –. Hon 
beskriver också relationen till den cen-
tralorganisation som skapades , 
Föreningen för välgörenhetens ordnan-
de, ibid., –.

¹⁷⁰ Se exempelvis beskrivningarna i 
Eileen Janes Yeo, The contest for social science: 
Relations and representations of gender and class 
(London, ), kap. .

¹⁷¹ Förutom tidigare anförda exempel, 
se även argumenteringen för nya uppfost-
ringsanstalter, [Ludvig] Jacobi, ”Om de 
arbetande klassernas armod och sede-
förderf ” (), sv. övers. Juridiskt arkif  
(–),  &  f., där den svenske 
utgivaren infogade tabellutdrag ur brotts-
statistiken.

¹⁷² Skyddsföreningens handlingar, , –
; Skyddsföreningens handlingar, , –.

¹⁷³ Strömberg menade att man borde 
utlysa årliga prisfrågor om ”de verkliga 
orsakerna till det tilltagande proletaria-
tet”, idem, ”Förord”, xix.

¹⁷⁴ Cederschiöld, .
¹⁷⁵ Öhman, .
¹⁷⁶ Skyddsföreningens handlingar, , .
¹⁷⁷ Schmidt, .
¹⁷⁸ Strömberg, ”Förord”, xii.
¹⁷⁹ Dean, The constitution of poverty, särsk. 

 f., – &  ff.
¹⁸⁰ Uppkomsten av en sanitär dis-

kussion i Sverige diskuteras i Jakob 
Kihlberg, ”Den sanitära frågans kontu-
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rer: Allmän hälsovård med utgångspunkt 
i artonhundrafemtiotalets medicinska 
diskussion”, opubl. seminarieuppsats, 
Institutionen för idé- och lärdomshisto-
ria, Uppsala universitet, .

Kapitel 
¹ Sven Adolf  Hedlund, Om arbetare-

associationer: Föredrag hållet i Stockholms bildnings-
cirkel den  jan  (Stockholm, ), . 
De tre första kursiveringarna är mina.

² ”Af  de så kallade bildningscirklarne, 
som för omkring  år sedan voro särde-
les på modet och kommo till stånd på en 
mängd orter, återstår numera endast en”, 
P. G. Berg, Svenska ordnar, sällskaper och fören-
ingar m. m. (Stockholm, ), förord. För 
ett exempel på hur bildningscirkeln tjä-
nade som referens för att karaktärisera 
nya initiativ, se Sigfrid Leander, Folk och 
bildning: Jämförande studier till omkring  
som inledning till en svensk folkbildningshistoria 
(Stockholm, ), .

³ Uttrycket folkbildningens födel-
seår används av Leander i Folk och bild-
ning, . I arbetarrörelsens historieskriv-
ning har Stockholms bildningscirkel fo-
gats in från Hjalmar Branting till Yvonne 
Hirdman. En mer ingående analys av 
bildningscirklarna ur detta perspektiv 
ger John Lindgren i Det socialdemokratiska 
arbetarepartiets uppkomst i Sverige – 
(Stockholm, ), –.

⁴ Jansson, kap. ..
⁵ Carl Landelius, – talets 

bildningscirklar och arbetareföreningar i Sverige 
(Stockholm, ), bd I, förord. Lande-
lius innehållsrika genomgång av bild-
ningscirklarna har inte precisa källhän-
visningar, men är upplagsrik, se särsk. 
bd , –.

⁶ Eric Johannesson, ”Massorna i 
samhällets förstuga: Om den liberala 
bildningsrörelsen vid -talets mitt”, 
Fataburen .

⁷ För en beskrivning av Stockholms 
bildningscirkel i relation till andra grup-
peringar, se Barbro Anderson, ”Stock-
holms arbetareförening av år ”, i 
Studier och handlingar till Stockholms historia 
IV (Stockholm, ), –. Kretsen 
kring bokhandlaren Per Götrek har upp-
märksammats i en rad arbeten, se ex-
empelvis Ivar Vennström, Svenska utopis-
ter (Stockholm, ); Alf  Kjellén, ”Den 
svenska opinionen inför det sociala läget 
–: En översikt”, Historisk tidskrift  
(); Erik Gamby, Per Götrek och -ta-
lets svenska arbetarrörelse (Stockholm, ). 
Trots att den många gånger uppmärk-
sammats finns det anledning att ägna 
denna så kallade hantverkarkommunism 
i Sverige mer ingående idéhistoriska un-
dersökningar. Det är exempelvis värt att 
notera att flera av Gambys karaktärise-
ringar helt vilar på tystnader i materialet 
snarare än faktiska analyser.

⁸ Se exempelvis Gamby, särsk. –
.

⁹ Anderson karaktäriserar arbetar-
föreningen som ett ”politiskt komple-
ment” snarare än en utbrytning ur bild-
ningscirkeln, se ”Stockholms arbetarför-
ening”, –,

¹⁰ Frågorna om hur man genom bild-
ningscirklarnas verksamhetsform önska-
de reformera individer och forma relatio-
ner dem emellan har därmed inte en lika 
generell samhällshistorisk karaktär som 
exempelvis Torkel Janssons analys av sam-
manslutningsformerna i den föränderliga 
relationen mellan stat och samhälle under 
övergången från feodalism till kapitalism, 
Jansson, kap. . & passim.

¹¹ Material från stockholmsförening-
ens första åtta år finns i Arbetarrörelsens 
arkiv (AA), Kungliga Biblioteket (KB) 
samt Föreningen Forum (FF). Carl 
Palmstedts manuskript till föredrag i 
göteborgsföreningen finns i Kungliga 
Vetenskapsakademiens arkiv (KVA).
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¹² Exempelvis finns det inga mer säk-
ra uppgifter om var bildningscirklar or-
ganiserades under - och -talen. 
Landelius anger trettio orter, se översikt 
i Jansson, . I de bevarade handlingar-
na finns en sammanställning, förmodli-
gen från omkring , ”Bildnings cirklar 
äro inrättade i följande svenska städer”, 
som tar upp tjugoen orter: Stockholm, 
Göteborg, Karlskrona, Malmö, Jönkö-
ping, Linköping, Helsingborg, Lund, 
Uddevalla, Eskilstuna, Växjö, Gävle, 
Karlstad, Norrköping, Gränna, Nykö-
ping, Kalmar, Kristianstad, Västervik, 
Vänersborg och Strängnäs, se O, KB. 
Tryckta stadgar har återfunnits i UUB 
för bildningscirklar eller liknande bild-
ningsföreningar i sexton städer vid den-
na tid: Gävle, Göteborg, Hjo, Jönköping, 
Karlskrona, Kristianstad, Linköping, 
Lund, Malmö, Stockholm, Uddevalla, 
Vadstena, Vänersborg, samt Örebro.

¹³ Thomas Kelly, George Birkbeck: Pioneer 
of adult education (Liverpool, ) är ett ex-
empel på den förra och Karl Birker, Die 
deutschen Arbeiterbildungsvereine – 
(Berlin, ) på den senare.

¹⁴ Se exempelvis Richard N. Price, 
”The Working men’s club movement 
and Victorian social reform ideology”, 
Victorian Studies  (); Steven Shapin & 
Barry Barnes, ”Science, nature and con-
trol: Interpreting Mechanics’institutes”, 
Social Studies of Science  (); Robert D. 
Storch, ”The problems of  working-class 
leisure: Some roots of  middle-class moral 
reform in the industrial north, –”, 
i Social control in nineteenth century Britain, ed. 
A. P. Donajgrodzki (Lodon, ).

¹⁵ Lars H. Niléhn, Nyhumanism och med-
borgarfostran: Åsikter om läroverkets målsättning 
– (Lund, ); Bernt Gustavs-
son, Bildningens väg: Tre bildningsideal i svensk 
arbetarrörelse – (Stockholm, ).

¹⁶ Litteraturen kring de teoretiska 
bildningsdiskussionerna är mycket om-

fattande, för en innehållsrik begrepps-
historisk översikt, se Rudolf  Vierhaus, 
”Bildung”, i Brunner, bd  (). Den 
svenska utvecklingen diskuteras övergri-
pande i Albert Wifstrand, ”Bildning: Ett 
begrepps historia”, Lychnos –. För 
en utförligare diskussion av bildnings-
begreppets svenska historia och sär-
skilt dess relation till begreppet huma-
nism, se Jonas Hansson, Humanismens kris: 
Bildningsideal och kulturkritik i Sverige –
 (Stockholm, ), –. Något 
om hur bildning inbegreps i diskussio-
nerna om ”polizei”, det som upprätt-
håller samhällets ordning, exemplifieras 
i Vierhaus,  ff.

¹⁷ Daniel Lindmark, ”Klart begrepp 
och upplyst förstånd: Folkupplysning 
i begreppshistorisk belysning”, idem 
Uppfostran, undervisning, upplysning: Linjer i 
svensk folkundervisning före folkskolan (Umeå, 
), särsk. –.

¹⁸ Ibid., .
¹⁹ Om halvbildningsdebatten mer all-

mänt, se Runeby. NEO anger användning-
ar av såväl orden obildad som halvbildad från 
, men det finns en betydelseskillnad 
mellan ytlig bildning och fördärvlig bild-
ning som är viktig att uppmärksamma. 
Den senare betydelsen tycks etableras un-
der -talet då halvbildning introduceras 
(), se SAOB, uppslagsordet ”halv”. 
Vid samma tid introduceras också den 
nära förknippade distinktionen ocivilise-
rad (), se NEO.

²⁰ SAOB anger första belägg för folk-
upplysning (), folkundervisning (), 
folkuppfostran () samt folkbildning (), 
se uppslagsordet ”folk”. Sigfrid Leander 
diskuterar knappast alls folkbildning 
som historiskt begrepp, men de exempel 
från -talets första hälft som han dis-
kuterar är en provkarta på hur innebör-
derna överlappar varandra, se Leander, 
kap.  & , jämför även denna frånva-
ro med den analytiska diskussionen av 
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begreppet, –. Termerna har ock-
så uppmärksammats i folkbildningens 
historieskrivning som stadier på vägen 
mot ”folkbildning”, se Gösta Vestlund, 
Folkuppfostran, folkupplysning, folkbildning: Det 
svenska folkets bildningshistoria – en översikt 
(Stockholm, ).

²¹ Pettersson, Frihet, jämlikhet, egendom, ex-
empelvis kap.  & . En typisk användning 
av termen folkbildning i samtiden var när 
Netzel i fängelsediskussionen  för-
klarade att det grundläggande problemet 
i samtiden var att åstadkomma ”allmän 
folkbildning”, det vill säga att åtgärda ”de 
lägre folkklassernas okunnighet och de-
ras försummade barnauppfostran till sed-
lighet och dygd”. Om det kunde uppnås 
skulle behovet av straffanstalter minska, se 
idem, ”Om behofvet och möjligheten af  
svenska fängelsernas förbättring”,  f.

²² Se Johan Adolph Gerelius, Det brit-
tiska eller lancasterska uppfostringssystemet (Stock-
holm, ), – om lancasterprinciperna 
som system och mekanism, samt  ff. för 
argumenten om allmän folkbildning.

²³ Ibid.,  & .
²⁴ Wifstrand, . Han förklarar erode-

ringen av bildning som ”en aktiv, enhet-
lig människoformning efter visst möns-
ter med bestämt mål” med liberalismens 
utbredning, ibid.,  f. Denna tolkning är 
svår att upprätthålla när man studerar 
bildningscirklarna där bildning var ett 
centralt distinktionskriterium, samtidigt 
som de ledande personerna hade mycket 
enhetliga uppfattningar om målen.

²⁵ [Sven Adolf  Hedlund] Hirundo, 
”Om bildning”, Post- och Inrikes Tidningar 
/ .

²⁶ I bildningsdiskussionerna förekom 
kritik av den moderna civilisationen för 
att befordra ekonomisk vinning och tek-
niska framsteg snarare än andligt och kul-
turellt framåtskridande, men i de sam-
manhang som studeras här var det myck-
et ovanligt.

²⁷ Jämför beskrivningen av begrep-
pet i Roger Qvarsell, Kulturmiljö och idé-
spridning: Idédebatt, bokspridning och sällskaps-
liv kring -talets mitt (Stockholm, ), 
 f. & .

²⁸ Det var först mot -talets slut 
som en bred uppslutning etablerades om 
att allmän undervisning i vissa former var 
en viktig faktor för att säkra samhälls-
lugnet, se Pettersson, Frihet, jämlikhet, egen-
dom, –.

²⁹ Se Sörbom, kap.  om innehållet, 
 ff. om mottagandet,  f. om farhå-
gorna för kritik samt  f. om kritik in-
nan utgivningen påbörjats.

³⁰ För exempel från -talet, se Pet-
tersson, Frihet, jämlikhet, egendom, särsk. 
kap. .

³¹ Om Agardh som ledande företrä-
dare för en optimistisk folkbildningssyn, 
se exempelvis Leander,  f; Sörbom 
–. För en mer utförlig diskus-
sion om Agardhs pedagogiska syn, se 
Sven-Eric Liedman, Att förändra världen 
– men med måtta: Det svenska -talet speg-
lat i C A Agardhs och C J Boströms liv och verk 
(Stockholm, ), särsk. –.

³² Carl Adolph Agardh, Om de läg-
re folkklassernas upplysning: Tal hållet vid all-
männa sammankomsten till utspridandet af nyt-
tig folkläsning i Carlstads stift, den  juli  
(Stockholm, ). Agardh var ordföran-
de i föreningen, som framförallt organise-
rade och försåg den sockenbibliotek med 
lämpliga skrifter. Om den optimistiska 
bildningssynen, se ibid., särsk. –, om 
civilisationens konsekvenser för de arbe-
tande klasserna, se ibid., –.

³³ Ibid.,  f.
³⁴ Ibid., –, citaten  f.
³⁵ Henry Brougham, Om folkbildning. 

Med anteckningar om de i England befintliga 
handtverksinstituterna och Sällskapet för nytti-
ga kunskapers spridande: Samlade under en resa 
i nämnde land, åren – af F. A. Ewerlöf, 
sv. övers. (Stockholm, ), –. Om 
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Ewerlöfs resa och skrift, se Sörbom, 
kap. .

³⁶ Se Shapin & Barnes, passim.
³⁷ Brougham,  ff.
³⁸ Se exempelvis de referenser till mech-

anics’ institutes som gjordes i anslutning 
till tekniska skolor i Sverige, se Rolf  
Torstendahl, Teknologins nytta: Motiveringar 
för det svenska tekniska utbildningsväsendets 
framväxt framförda av riksdagsmän och utbild-
ningsadministratörer – (Uppsala, 
),  ff. Torstendahl menar att 
Slöjdföreningens skola från  var den 
verksamhet som kom närmast mechanics’ 
institutes i Sverige, ibid.,  &  f. Han 
utgår då från att de engelska föreningarna 
i första hand var yrkesutbildningsanstal-
ter och deras moraliska fostran och under-
hållande inslag inte var någon huvudsak, 
ibid.,  ff. &  f. Se Shapin & Barnes 
för en kontrasterande beskrivning.

³⁹ Citerat efter Lars Magnusson, Den 
bråkiga kulturen: Förläggare och smideshantver-
kare i Eskilstuna – (Stockholm, 
),  f.

⁴⁰ Johan Ellmin, ”Bildningscirkel”, 
bil. till protokollet / , AA.

⁴¹ Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning 
/ .

⁴² Citat efter Anderson, ”Stockholms 
arbetarförening”, .

⁴³ Johan Ellmin, Om folkets bildning och 
Bildningscirkelns i Stockholm första år (; 
Stockholm, ), ; se även liknande 
förhoppningar i Eskilstuna och Kristian-
stad: Magnusson, ; Wilhelm Edström, 
Arvet från bildningscirkeln: Minnesskrift till 
Kristianstads stadsbiblioteks -årsjubileum 
(Kristianstad, ),  f.

⁴⁴ Qvarsell, Kulturmiljö och idésprid-
ning,  f.

⁴⁵ Magnus Eric Constans Pontin, 
”Om allmän bildning, föredrag hållet på 
Bildningscirkelns högtidsdag den  ok-
tober ”, Synglaset/ Morgonbladet, /–
/ , se särsk. /.

⁴⁶ Ellmin, Om folkets bildning, – & .
 ⁴⁷ Kritiken hade förmodligen flera 
bevekelsegrunder, exempelvis kritisera-
des nykterhetsföreningarna under -
talet för att den frivilliga föreningen inte 
var en lämplig form för moralisk fostran 
då det undergrävde auktoritetsinstanser-
na i samhället, se Qvarsell, Kulturmiljö och 
idéspridning,  ff.

⁴⁸ Georg Améen, Tre ord om och till bild-
ningscirklarne (Karlskrona, ), citaten 
[ f.], se även  f., kritiken –.

⁴⁹ Ibid., –.
⁵⁰ Johan Fredrik Bahr, ”Föredrag i 

bildningscirkeln”, Aftonbladet / .
⁵¹ ”Några ord om bildningens be-

grepp”, Folkvännen nr  &  .
⁵² Petter Kjellberg, ”Om bildning”, 

Bildningsvännen nr – .
⁵³ Ibid., nr  
⁵⁴ ”Något om halv och falsk bild-

ning”, Bildningsvännen nr  .
⁵⁵ Citerat efter Landelius, bd , – 

& . I beskrivningarna av bildningstän-
kandet under denna tid brukar man göra 
en åtskillnad mellan formell bildning, ska-
pandet av förståndsförmögenheter, och 
reell bildning, erhållande av kunskaper nöd-
vändiga för varje bildad person. Denna 
åtskillnad gjordes inte inom bildnings-
cirklarna. Snarare argumenterar man för 
att de reella kunskaperna ger en rad in-
sikter och förmågor, ett resonemang som 
liknar den samtida argumentationen för 
naturvetenskaperna som ett med de klas-
siska språken jämförbart bildningsmedel, 
jfr Johan Kärnfelt, Mellan nytta och nöje: Ett 
bidrag till populärvetenskapens historia i Sverige 
(Stockholm, ), kap. .

⁵⁶ Exempelvis var både redaktören för 
Läsning för folket, L. A. Ekmarck, liksom 
en av grundarna, Carl af  Forsell, högst 
tveksamma inför bildningscirkelns kon-
sekvenser, se Kjellén, ”Opinionen inför 
det sociala läget”, ; Sörbom,  f.

⁵⁷ Edström, .
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⁵⁸ Om två tredjedelar som minsta an-
delen medlemmar ur hantverksklasserna, 
se Stadgar för Bildningscirkeln i Stockholm, an-
tagne d.  maj  (Stockholm, ), 
§ ; jämför också Stadgar för Bildningscirkeln 
i Carlskrona, antagne den  mars  
(Karlskrona, ), § . I Stockholm 
försvann formuleringen i de nya stad-
garna . Om fördelning av styrelse-
uppdrag efter klasstillhörighet, se exem-
pelvis Stadgar för Bildningscirkeln i Linköping 
(Linköping, ), §  där ordnings-
män och deras suppleanter reservera-
des för gesäller, en praxis som exempel-
vis också fanns i stockholmsföreningen; 
en tredjedel vardera av styrelseplatserna 
reserverades i flera föreningar, se Stadgar 
för Bildningscirkeln i Malmö (Malmö, ), 
§ ; Stadgar för Bildningscirkeln i Wadstena 
(Vadstena, ), § ; medan minst tre 
styrelseuppdrag reserverades för hant-
verksklassen i Stadgar för Wenersborgs bild-
ningscirkel, antagne den  oktober  
(Vänersborg, ), § .

⁵⁹ Om gesällernas förändrade situa-
tion, se Magnusson, särsk. del II; om de 
förändrade institutionella villkoren, se 
Tom Söderberg, Hantverkarna i brytningstid, 
– (Stockholm, ).

⁶⁰ Från föreningens första tid finns 
volymen ”Bildningscirkelns protokoller 
m.m. från dess stiftelse år  till och 
med år ”, AA. För grundarnas kom-
mentarer om organisationsformens sam-
band med de patriarkaliska relationernas 
upplösning, se exempelvis Olof  Renhult, 
”Utkast till Skräddargesells sällskapet i 
Stockholm historia jemte reflexioner öfv. 
sällskapets nuvarande ställning”, AA.

⁶¹ Det återkom åtminstone vid varje 
årshögtid i Stockholm, se även Améen, 
–. Delvis tjänade det också som en 
försäkran om att föreningen inte var poli-
tisk, Trädgård blev genom flera uppmärk-
sammade inlägg, bland annat i Skydds-
föreningen och i Reformvännernas säll-

skap, en publik person och för många 
var redan det ett tecken på bildnings-
cirklarnas samhällsupplösande tendens, 
se Kjellén, ”Opinionen inför det sociala 
läget”, –.

⁶² I skeppsbyggmästaren Johan Fredrik 
Anderssons första programskrift för för-
eningen var moralisk fostran ett centralt 
inslag, se idem, Försök att besvara den allmän-
na frågan: Hvad bör göras af och för svenska in-
dustrien och dess idkare?: Framställning vid Svenska 
föreningens sammankomst den  April  af en 
dess ledamot (Stockholm, ).

Andersson låg bakom ett tidigt försök 
att initiera en bildningscirkel i Göteborg, 
se Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning / 
, och var senare mycket aktiv i Stock-
holms bildningscirkel.

⁶³ Ellmin, Om folkets bildning, .
⁶⁴ Per Götrek, ”Anförande i Bild-

ningscirkelns sammankomst d.  april 
”, AA.

⁶⁵ Améen, .
⁶⁶ Ibid., .
⁶⁷ ”Stadgar öfver Bildningscirkeln i 

Stockholm, af  ledamöterne antagne den 
de december år ”, AA; Stadgar för Bild-
ningscirkeln i Stockholm ; Stadgar för Bild-
ningscirkeln i Stockholm (Stockholm, ). 
Förändringen innebar samarbete mellan 
föreningarna, exempelvis skrev Renhult 
en petition om avskaffande av gesällböck-
erna som stöddes av Arbetarföreningen.

⁶⁸ Ellmin, Om folkets bildning, , –
 &  ff.

⁶⁹ Johan Ellmin, Bihang nr  till proto-
kollet / , AA. Min kursivering.

⁷⁰ Ellmin hänvisade till upplösta pat-
riarkala relationer när han  föreslog 
att man, efter modell från Sundhets-
nämnderna, borde låta en eller flera i var-
je kvarter ”vaka över ordningen”, idem, 
Om folkets bildning, .

⁷¹ Ellmins idéer om en genom um-
gänge tämligen spontant utvecklad bild-
ning kan också återfinnas hos Götrek, 
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och liknar den tradition av ”moralisk ut-
opism” som Inga Sanner identifierat un-
der -talets andra hälft, för en diskus-
sion om detta begrepp idem, Att älska sin 
nästa såsom sig själv: Om moraliska utopier un-
der -talet (Stockholm, ), kap. . 
Ellmins idéer om kulturens utveckling 
i Om folkets bildning kan också jämföras 
med den mer principiella diskussionen 
i samtiden om humanismen, se exempel-
vis Hansson, kap. .

⁷² Johan Ellmin, ”Reservation i af-
seende på nämndens och styrelsens be-
handling af  förslaget till nya stadgar 
inom Bildningscirkeln i Stockholm den 
,  och de maj ”, O, KB.

⁷³ Vid andra tillfällen använde Ellmin 
dock beteckningen i en snävare betydelse, 
om dem som hade ”borgerliga yrken”, se 
Om folkets bildning, .

⁷⁴ Ellmin, ”Reservation i afseende på 
nämndens och styrelsens behandling”, 
O, KB.

⁷⁵ Återgivet i Landelius, bd ,  f.
⁷⁶ O. E. Borg, ”Förslag till stadgar för 

Bildningscirkeln i Stockholm stiftad d.  
october ”, O, KB. Min kursivering. 
I de tryckta stadgarna blev skrivningen 
mer försiktig, arbetarna inkluderades 
inte bland de bildade klasserna och ta-
let om ”medborgerlig anda och bildning” 
fanns inte kvar, se Stadgar .

⁷⁷ Se exempelvis protokoll / , 
§ ; protokoll / , § ; protokoll 
/ , § , FF.

⁷⁸ Ellmin, Om folkets bildning, .
⁷⁹ Ellmin framhöll vikten av att verk-

samheten bidrog till arbetarnas ”tillvän-
jande ej allenast vid åhörande utan äfven 
vid deltagande i öfverlägningar”, se pro-
tokoll / , § , AA.

⁸⁰ O. E. Borg, ”Utdrag ur Bildnings-
cirkelns i Stockholm historia, uppläst på 
bildningscirkelns högtidsdag d.  octo-
ber ”, O, KB. Värderingen av sång-
en som bildningsmedel var vanlig, se ex-

empelvis J. N. Söderling, ”Berättelser ur 
sångens historia samt några exempel av 
dess verkan på folkbildningen och seder-
na”, Minnesbok, häfte .

⁸¹ Borg, ”Bildningscirkelns historia, 
uppläst d.  october ”, O, KB.

⁸² Talet trycktes i Göteborgs Handels- och 
Sjöfartstidning / .

⁸³ Bildningsvännen, nr  .
⁸⁴ Johan Fredrik Anderson, Tankar om 

Stockholms bildningscirkel: Föredrag hållet i Stock-
holms bildningscirkel den  november  
(Stockholm, ).

⁸⁵ Magnus Eric Constans Pontin, 
”Om Karl v. Linné, föredrag i Bildnings-
cirkeln den  april ”, se inbundet 
tidningsurklipp, FF.

⁸⁶ Ibid. Han konstaterade dock ur-
säktande i ett annat föredrag att han var 
tvungen att använda beteckningen arbe-
tare för att tala om ”kroppsarbetare” 
eftersom det var en hävdvunnen inne-
börd, se Magnus Eric Constans Pontin, 
”Om allmän bildning, fördrag hållet på 
Bildningscirkelns högtidsdag den  ok-
tober”, Synglaset, / .

⁸⁷ Återgivet i Ellmin, Om folkets bild-
ning, f.

⁸⁸ Bildningsvännen, nr  .
⁸⁹ Ibid.
⁹⁰ Bildningsvännen, nr  .
⁹¹ När den första finska bildningscir-

keln tillkom i Åbo  var Stockholms 
bildningscirkel en förebild och även där 
tillskrevs det åskådliga umgänget betydel-
se, man beskrev de borgerliga kvinnornas 
närvaro som ett sätt att ”illustrera” en bil-
dad livsföring, se Henrik Stenius, Frivilligt, 
jämlikt, samfällt: Föreningsväsendets utveckling i 
Finland fram till -talets början med speciell 
hänsyn till massorganisationsprincipens genombrott 
(Helsingfors, ),  ff.

⁹² Bland annat i Karlskronas bild-
ningscirkel, se Améen, , men även i 
Handelstidningen som annars förespråka-
de bildningscirkel i Göteborg, se Claes 
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Krantz, G.H.T – (Göteborg, 
), .

⁹³ O. E. Borg, ”Försvar för BC första 
Gille ( jan )”, O, KB.

⁹⁴ Georg Stephens, Några ord i bildnings-
cirkeln den  mars  (Stockholm, ).

⁹⁵ Bildningsvännen, nr  .
⁹⁶ Johan August Grevillius, Om den 

redlige arbetarens höga värde: Tal, hållet vid 
Göteborgs bildningscirkels sammanträde, den  
februari  (Göteborg, ).

⁹⁷ Bildningsvännen, nr  . Tidigare 
under året hade Kjellberg argumente-
rat för att umgänget inte var tillräckligt 
utvecklat och att bildningscirkeln där-
för inte kunde konkurrera med krogen, 
se Inge Svensson, Hantverkarna i Malmö 
– (Malmö, ), .

⁹⁸ Robert Wilhelm Urban Virgin, Reli-
gionens inflytande på bildningen eller hvad är bild-
ning: Föredrag hållet i bildningscirkeln i Stockholm 
söndagen den  mars  (Stockholm, 
).

⁹⁹ Johannesson, Den läsande familjen, 
passim, om begreppsbildningen kring 
familjen, se särsk – & –.

¹⁰⁰ Johan Gabriel Carlén, ed., Svenska 
familjboken: Läsning för hvar dag under året i his-
toriska, geografiska, naturvetenskapliga, estetiska och 
andra ämnen (Stockholm, ), –.

¹⁰¹ Borg, ”Bildningscirkelns historia, 
uppläst d.  october ”, O, KB. 
Borg skrev även in föreningens första tid 
i familjemotivet: ”Familjen blef  den vig-
tiga radiebanden, som sammanhöll den 
annars bräckliga cirkelrunden”.

¹⁰² Familjen åberopades inte bara 
av de ledande borgerliga medlemmar-
na. Skräddargesällen Carl Daniel Forsell 
fann sig föranledd att fastslå att kom-
munismen – i polemik mot prästen 
Nils Ignells föreläsning om densammas 
samhällsupplösande karaktär i bildnings-
cirkeln i januari  – i själva verket 
grundade sig på ”uppfostran, arbetet, 
äktenskapet och familjelifwet”, se Carl 

Daniel Forsell, Kommunismen och kristendo-
men: Anförande i bildningscirkeln den  februari 
(Stockholm, ),  f.

¹⁰³ Borg, ”Förslag till stadgar”, § , 
O, KB.

¹⁰⁴ Andelen kvinnor av medlemmar-
na i Stockholms bildningscirkel öka-
de snabbt, från drygt  procent hös-
ten  till över  procent våren , 
se ”Revisionsberättelse för Stockholms 
bildningscirkel ”; ”Berättelse afgif-
ven af  Bildnings cirkelns revisorer år  
samt Revisionsberättelse för höst termin 
 och vår termin ”, FF.

¹⁰⁵ Se Protokoll / , §, FF.
¹⁰⁶ O. E. Borg, Handtverkarens hem: Mora-

liskt föredrag uppläst vid bildningscirkelns andra 
gille den  feb  (Stockholm, ). Se 
även Johannesson, ”Massorna i samhäl-
lets förstuga”,  f.

¹⁰⁷ Föredrag / , se inbundet 
tidningsurklipp, FF.

¹⁰⁸ När uppförandet av arbetarbostä-
der började diskuteras på bredare front i 
Sverige under -talet återkom inte säl-
lan direkta jämförelser: i moraliskt hän-
seende ”utöfva dessa kyffen på sina inne-
vånare samma inverkan som gemensam-
hetsfängelserna på sina: osedlighetens 
miasma smittar blott uti en ändå större 
omkrets, och brottens adepter utgå ofta 
ur bäggedera”, se ”Om arbetarbostäder”, 
Tidskrift för praktisk byggnadskonst och mekanik 
m. m.  (), .

¹⁰⁹ Carl Palmstedt, ”Om en för några 
år sedan i England stiftad förening under 
namnet: ’Sällskapet till förbättrande af  
den arbetande klassens villkor’: Föredrag 
hålllet uti Bildningscirkeln i Götheborg 
den  october ”, Ms Palmstedt, nr 
, KVA.

¹¹⁰ Carl Palmstedt, ”Berättelse vid 
Bildningscirkelns i Göteborg högtids-
dag den  mars ”, Ms Palmstedt, 
nr , KVA.

¹¹¹ Carl Palmstedt, ”Föredrag vid 



  Noter till kap. 

Bildningscirkelns i Götheborg högtids-
dag den  mars ”, Ms Palmstedt, 
nr , KVA.

¹¹² Carl Palmstedt, ”Tal wid Bild-
ningscirkelns högtidsdag den  April 
”, Ms Palmstedt, nr , KVA.

¹¹³ Carl Palmstedt, ”Tredje Föredraget 
/ : Föredrag i Bildningscirkeln rö-
rande ångamaskiner”, Ms Palmstedt, nr 
, KVA.

¹¹⁴ Ibid., dikten tryckets i Minnesbok för 
Bildningscirkeln i Götheborg, häfte  ()

¹¹⁵ Se Minnesbok, häfte ,  ff &  ff.
¹¹⁶ Carl Palmstedt, ”Om uppfinning-

en af  de tidmätare, som vi kalla ur”, i 
Minnesbok, häfte , .

¹¹⁷ Protokoll / , AA; före-
dragslistor, O, KB.

¹¹⁸ Hölls / , se föredragslis-
tor, O, KB.

¹¹⁹ Carl Palmstedt var den i särklass 
mest aktive personen kring industriut-
ställningar i Sverige vid -talets mitt 
och förordade även permanenta muse-
er på området, se Gösta Bodman, ”Carl 
Palmstedt: Utställningsexperten och mu-
seimannen”, Daedalus .

¹²⁰ Innan förslaget framställdes skrev 
stockholmsföreningen till de andra runt 
om i landet för att samla stöd, se korre-
spondens i O, KB. Uppenbarligen an-
sågs resenärerna behöva en militärisk 
disciplin, se ettbladstrycket Ordningsreglor 
[för resan till Londonutställningen ] 
(Stockholm, ) där man talar om ord-
ningsmän i var och en av de sex indelade 
grupperna som delade ut ”marschru-
tor” för varje dag under ”expeditionen” 
i London.

¹²¹ För en diskussion om pedagogik 
och civilisationshierarkier vid -talets 
världsutställningar, se Anders Ekström, 
Den utställda världen: Stockholmsutställningen 
 och -talets världsutställningar 
(Stockholm, ), särsk. kap.  & .

¹²² Ellmin, ”Bildningscirkel”, AA.

¹²³ Se Shapin & Barnes, särsk.  f. 
Bland exemplen anförs bland annat den 
redan bekante prästen, fattigvårdsrefor-
matorn och politiske ekonomen Thomas 
Chalmers som menade att naturveten-
skapligt intresse och religiösa insikter 
var besläktade med varandra eftersom 
de gjorde individen ”more reflective” och 
”less sensual” vilket bidrog till att forma 
”all his habits” and ”all his ways”.

¹²⁴ Ellmin, Om folkets bildning, .
¹²⁵ K. Ekström, Livet och dess utveck-

ling, föredrag i Stockholms bildningscir-
kel / , AA.

¹²⁶ O. E. Borg, ”Bildningscirkelns hög-
tidsdag den  october ”, O, KB.

¹²⁷ O. E. Borg, Förslag till styrelsen 
om förbud mot offentlig kritik av före-
drag, O, KB.

¹²⁸ Se även diskussionen i Shapin & 
Barnes angående tendensen att undvika 
teorier och spekulation i mechanics’ in-
stitutes, samt mer allmänt om naturve-
tenskapernas innebörder i detta sam-
manhang.

¹²⁹ Den ledande företrädaren för ”den 
religiösa liberalismen” i Sverige, Nils 
Ignell, var medlem av stockholmsför-
eningen och höll även föredrag där, men 
han tillhörde inte de mera framträdan-
de personerna. Om Ignell, se Edvard 
Rodhe, Den religiösa liberalismen: Nils Ignell, 
Viktor Rydberg, Pontus Wikner (Stockholm, 
).

¹³⁰ Johan Fredrik Anderson, Tankar 
om ungdomens uppfostran: Föredrag hållet i 
Stockholms bildningscirkel söndagen den  mars 
 (Stockholm, ),  &  f.

¹³¹ Demokraten, / . Talaren före-
faller ta fasta på den typiska skillnaden 
mellan bildningscirklar och arbetarför-
eningar, de senare hade en betydligt mer 
politisk inriktning, men också här fram-
hölls likheterna och behovet av att åstad-
komma ”enig samverkan” bland hela den 
arbetande klassen.



 

 

Noter till kap. 

¹³² Se exempelvis Anderson, ”Stock-
holms arbetarförening”, –; Lande-
lius, bd , –.

¹³³ Många sammansättningar av snar-
lik betydelse introduceras under -
talets första hälft, självbehärskning (), 
självförbättring (), självbildning (), 
självkontroll (), självbedömning () 
och självuppfostran (), se SAOB, upp-
slagsordet ”själv”. Även karaktärsomdö-
met osjälvständig introduceras vid denna 
tid (), se NEO.

¹³⁴ Rodhe,  & .
¹³⁵ William Ellery Channing, Om 

sjelfbildning (), sv. övers. (Stockholm, 
), .

¹³⁶ Ibid.,  ff.
¹³⁷ Hedlund, Om arbetareassociationer, 

 f., – & . För ett annat exempel på 
Hedlunds entusiasm inför nya tekniska 
principer för att framställa frihet vid den-
na tid, se återgivet citat om ränteförsäk-
ringsanstalter, Jansson, .

¹³⁸ Termen självstyrelse kunde i samti-

den – precis som engelskans self-govern-
ment – användas både för att tala om in-
dividens självbehärskning och en politisk 
enhet eller korporation som styr över sig 
själva, se SAOB och OED. I den senare be-
tydelsen diskuterar Per Adam Siljeström, 
vid samma tid som Hedlunds tal kon-
sekvenserna av det amerikanska associa-
tionsväsendet, i Resa i förenta staterna, del  
(Stockholm, ), viii f.

¹³⁹ Per Adam Siljeström, Arbetarens 
fritimmar: Skrifter i nyttiga ämnen till läsning 
för handtwerks- och fabriksarbetare (Kalmar, 
), .

¹⁴⁰ Per Adam Siljeström, ”Om ögats 
fostran”, idem Afhandlingar och smärre upp-
satser, tredje häftet (Stockholm, ), 
.

Kapitel 
¹ Osborne & Rose, särsk.  f.
² Proccaci, ”Sociology and its poor”, 

passim, citat .

Bildkällor

Bild . Justitiestatsministerns underdåniga embetsberättelse för åren  och : Andra afdelning-
en innehållande särskilda uppgifter angående afg jorda brottmål, Bidrag till Sveriges officiella stati-
stik, B: Rättsväsendet, ny följd I: (Stockholm, ), .

Bild , ,  & . Ur Frans Theodor Hasselquist, ”Photographierade fångar vid Malmö 
cellfängelse”, Malmö länsfängelses arkiv, DIIIi:, Landsarkivet i Lund.

Bild . Ur Frans Theodor Hasselquist, ”Photographiskt album för år  öfver fångar 
förvarade å Malmö straff och arbetsfängelse”, Nordiska museets arkiv.

Bild . Ur Frans Theodor Hasselquist, ”Photographiskt album för år  öfver fångar 
förvarade å Warbergs fästning”, Nordiska museets arkiv.



 

 

Summary

Isolating citizens: 
Liberal governmentality and the birth of the social in mid-th century Sweden

This dissertation is an analysis of  new activities aimed at reforming criminals, 
the poor and workers during the mid-s. Three case studies analyse how the 
solitary confinement penitentiary, the district visiting poor relief  and the bildung-
society for workers – which were introduced during the s – were expected to 
change ideas and behaviours. The case studies represent a progression of  problem 
definitions with the criminal, the poor and the worker comprising three stages 
of  a moral continuum. The aim has been to investigate how these problems were 
formulated and how various activities were expected to deal with, regulate and 
solve them. The relationships between problem definitions and reforming prin-
ciples are of  central importance to the analysis. In a fourth case study, the intro-
duction of  crime statistics and prison photography is analysed in order to more 
thoroughly investigate the definition of  problems and production of  knowledge 
within this new field of  activities.
 This study, which partly uses Michel Foucault’s later works as a starting point, 
is conducted against the backdrop of  previous research discussing how activities 
of  these kinds linked together “the social” during the th century (the historical 
process that have been characterised as “the birth of  the social”) as well as how 
they were part of  a new governmental rationality, what has been called “liberal 
governmentality”. On a more general level, the analysis aims to demonstrate how 
these activities were part of  the development of  a social sphere in Sweden.

Chapter  (Moral technologies for the dangerous classes) lays out the historical, historio-
graphical and analytical frameworks of  the dissertation. The reforming activi-
ties are put into the context of  an expanding operational area in Europe that was 
targeted at the behaviours and attitudes of  the lower classes. Previous research is 
reviewed, especially how the formation of  the social have been described in con-
junction with activities of  these kinds, and how they have been analysed as a part 
of  “liberal governmentality”.
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 These reform initiatives were part of  the discussions of  a widespread societal 
crisis, the centre of  which was the behaviour of  the lower classes. Cities were es-
pecially perceived as being the focal points for the negative consequences of  civ-
ilisation. In Sweden, during the s, there was a supposed epidemic growth in 
criminality and a new form of  poverty was identified as pauperism. Workers were 
feared to act as a crowd, mob, or en masse. Starting in the s, these various 
problems came to be lumped together as “the social question”, a concept much 
used throughout the remainder of  th century.
 The main elements of  research into the origins of  the social are discussed. 
Specific answers have been sought through research into problem definitions and 
intervention principles in order to highlight formulation processes in a field that, 
during the th century, took the forms of  social politics, social work and so-
cial sciences. Special attention is devoted to the conceptual history, with two 
main descriptions being delineated. The first lays out the formulation of  the so-
cial during the first half  of  the s, and the new ways in which problems were 
defined: i.e. that the problem consisted of  phenomenon outside the control of  
the state. The second description attaches greater emphasis on conceptual chang-
es around the turn of  the th century, when specific social terminology became 
more widely accepted. It is my contention that these are two phases in the genesis 
of  the social.
 The analysis of  liberal governmentality is discussed in relationship to the new 
activities. This perspective has its origins in Foucault’s analysis of  power during 
the late s. Instead of  power as an ability to prevent or counteract actions, he 
became interested in the forms of  power that are predicated by action and which 
create new opportunities for action. This analysis involves ways of  mobilising re-
sources in order to organise, lead and direct action. This allows, for example, the 
opportunity to not pose political liberalism and conservatism against each oth-
er when analysing socio-political initiatives during the th century. I character-
ise the historical accounts that form the basis for this research and argue that the 
strength of  this perspective is the ability to make historically specific analyses 
rather than to give a general historical account.

Chapter  (The solitary confinement penitentiary) analyses the pedagogical considerations 
made when confinement as a punishment was introduced in Sweden during the 
first half  of  the th century. Changes occurred quickly: the number of  prisoners 
quadrupled in four decades and a central prison administration was established. 
There was a growing debate over how prisoners could be reformed by the way 
prisons were organised. During the s, new American prisons in which prison-
ers were kept isolated, became an influential model. By the mid-s, cell pris-
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ons were being constructed in accordance with the principle of  solitary confine-
ment and, by , some thirty prisons had been built.
 In my study I argue that the breakthrough of  solitary confinement was linked 
to new descriptions of  crime as an epidemic phenomenon, and that it was hoped 
that the principle of  isolation would achieve a self-regulating capacity among 
those who were being punished, in order to make them into individuals who were 
capable of  maintaining their freedom once they were released.
 During the s, the issue of  prisons was elevated from an administrative one 
to one that held a key position in social discourse. This occurred at the same time 
that the increase in criminality was described as a consequence of  the expansion 
of  civilisation. Criminality became, together with unhealthiness, pauperism and 
vices, a sign more of  the degeneration of  society than a legal concept. Old com-
munal prisons were challenged by the new solitary confinement penitentiaries, 
with the latter’s rational organisation demonstrating to pedagogical optimists 
that it was possible to organise society in a sound manner.
 Prison became a microcosm for the fostering of  morally responsible individu-
als. The effects of  physical isolation were thought to be comprehensive. It made 
it possible to turn the prisoners’ attention on themselves, although there was also 
the risk that it would damage their psychological and physical health, which was 
expressed through recurring discussions regarding the incidence of  mental ill-
nesses and suicide. Pedagogical considerations dominated discussions while, for 
example, legal philosophy arguments played an obscure role. Nor was maintain-
ing an individual’s moral capacity described as a necessary goal in and of  itself, 
but rather as a tool for maintaining order, security and well-being.
 By the time the intensity of  the discussions regarding imprisonment, prin-
ciples of  improvement and isolation had subsided in the s, prison had be-
come a commonplace institution. The physical isolation of  imprisonment was 
believed to create the fundamental relationship in society: an individual’s relation-
ship to themselves, which made them capable of  maintaining a life in freedom. 
Consequently, one of  the outcomes promoted by prison was society, but not as a 
prerequisite for reason or a legal contract, as was implied in older punitive theory 
arguments, but rather as a balance of  behaviour and mutual dependence. Prison 
was intended to restore a prisoner’s self-control, so that threatening developments 
in society could be conquered.

Chapter  (A moral knowledge) analyses how, in conjunction with the prison discussion, 
there was a parallel, systematic effort to produce knowledge about crime and pris-
oners. In , using new French crime statistics as a model, the minister of  justice 
received the task of  compiling annual summaries of  crimes throughout the nation. 



 Summary Summary  

In , the prison administration received a corresponding task in terms of  pris-
oners, and around  the first attempts to photograph prisoners were made.
 I argue that there are four overriding elements in this build-up of  knowledge. 
First of  all, crime statistics, partially because of  the status of  the statistical medi-
um, became key to describing the problems of  the lower classes. Secondly, crime 
statistics played an important role in the institutionalisation of  the new prison 
organisation. Thirdly, these statistical overviews were attributed great pedagogi-
cal value: they were, for example, thought to moderate political passions and nur-
ture morals. Fourthly, crime statistics were supported by typological case descrip-
tions, a characteristic that was also evident in early photography of  prisoners.
 Statistics pertaining to crimes and prisoners generated a great deal of  atten-
tion. It was described as though a new field had been opened, since it seemed to 
make it possible to see society’s problems. These statistical overviews involved, 
however, a significant amount of  work. There was no unanimity regarding which 
pieces of  information were important, and the statistical work required that a 
new infrastructure be set up. Based on the initial premises and instructions, it is 
clear that there was already an ambition for the statistics to lead to additional 
studies and administrative measures.
 Using statistics, one would be able to make diagnoses on the development 
of  society and determine the significance and meaning of  moral deviations. 
Alongside of  this overall development, significant emphasis was placed on case 
descriptions. New tables and categories were introduced due to their supposed 
moral interest and pedagogical qualities. For example, the causes behind extraor-
dinary crimes were compiled because it was believed that they were exemplary. 
These overviews were one way to create a kind of  moral map, both to view soci-
ety with and to discuss society through. They also served the purpose of  reforming 
people outside of  prisons.
 When the first photographic collections of  prisoners were created around 
, it was not only for the purpose of  establishing their identity. Unlike re-
search that has viewed the earliest photography of  prisoners as a primitive pred-
ecessor to later identification techniques, I argue that it was more similar to early 
medical or anthropological photography, and that collections were organised to 
provide examples of  various moral types. This internal mapping was similar to 
simultaneous efforts within ethnography: to create an overview and to establish 
comparison objects.
 Crime statistics and photography of  prisoners were important elements used 
to map the nation when various problem areas were defined. This knowledge 
helped to establish problems as general concerns and described society as an au-
tonomous sphere.
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Chapter  (The district visiting poor relief) analyses the establishment of  a new form of  
poor relief  in Swedish cities during the s. In a comprehensive discussion re-
garding the organisation of  poor relief, cities were identified as especially prob-
lematic. It was difficult to keep track of  the poor in cities and it was felt that spe-
cial forms of  poverty had developed, especially so-called pauperism. Through a 
visiting poor relief  system based on regular visits to poor people’s homes, the 
problem would be overcome. This system was organised around the efforts of  
voluntary organisations, which sent out women to perform the investigations.
 I argue that this new form of  poor relief  differed from older forms through its 
methodical desire to establish relationships with those receiving assistance. It was 
through them that the self-image and behaviour of  poor people could be shaped. 
The new form of  poor relief  was especially focused on creating internal relations 
within the family in accordance with the rationality of  liberal governmentality. 
Through the district visiting system, there was an attempt to tie together a self-
regulating network of  reformatory instances.
 Pauperism was described as a certain type of  behaviour and the pauperised 
were characterised as children. It was believed that it was not enough to mere-
ly implement restrictions or take deterrent measures. Rather, fostering instances 
should be created, especially ones that affected the home, upbringing and fami-
ly relationships. The new poor relief  system was designed to create relationships 
rather than stipulate examples, adapt material incentives individually rather than 
implementing a set of  regulations and provide recognition of  moral equality 
rather than make threats with shame.
 The new poor relief  system would, among other things, support various 
forms of  self-help initiatives. It was essential to tie together poor peoples ways 
of  life with infant schools, savings banks, annuity insurance organisations, health 
insurance funds and voluntary work establishments. However, the most impor-
tant new institution was the family. Through various considerations and meas-
ures, this visiting poor relief  system was able to carve out the family as a natural 
and autonomous unit. The concept included a vision of  self-regulation, organ-
ised around the lifestyles of  poor people in what could be called an economy of  
morals.
 Expectations for this new poor relief  system were similar to those placed on 
cell prisons. The overriding principles were the same: to be able to maintain on-
going monitoring, to make individuals aware that they could find themselves be-
ing observed at any time, and to evaluate an individual’s character in order to take 
appropriate measures. If  the aim of  prison was to isolate individuals so that they 
could restore their individuality, then the goal behind visiting poor relief  was in-
tended more to isolate the family in order to produce its natural properties.
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 This method of  relating the unnatural condition of  pauperism to the inde-
pendent worker’s natural lifestyle, was part of  the birth of  the social. Pauperism 
was linked to an economy for social relationships. Individuals who achieved ba-
sic individuality, were shaped by their families, whose natural relationships were 
shaped by the economy. Pauperised individuals were not integrated into the order 
of  social relations. Through visiting poor relief, it would be possible to counter-
act these individual shortcomings and the associated threat to society.

Chapter  (The bildung-society for workers) analyses the first Swedish associations 
that were created for workers and artisans by the mid-s in some twenty dif-
ferent Swedish cities. These new associations received a great deal of  attention 
since they were aimed at lower social groups and were led by, for example, publi-
cists, teachers and people trained in the natural sciences. The goal of  these oper-
ations was to educate workers. This study analyses this format as a specific mor-
al technology.
 In the problem definitions, references were made to a pervasive break in the 
ties between classes in society, a threatening mobility and powerful passions 
among workers. The societies activities were marked by an optimistic view of  civ-
ilisation, in which natural science and material developments were important ed-
ucational tools. But overall, the format of  these associations were given greater 
significance than was their content, and this format was characterised as a civic 
culture of  social interaction. Civic-mindedness did not refer, however, to politi-
cal rights but rather was a description of  the actual social interaction, where abil-
ity for self-regulation and self-education were decisive criteria. One tool that was 
used consistently was to create an identity of  respectability.
 Those workers whom they turned to were characterised as more highly de-
veloped individuals than the prisoners in the cell prison and the needy requiring 
poor relief; it was assumed that they had a fundamental ability for self-reflection. 
Participation in these societies would help shape workers to be more independ-
ent, which involved the ability to correctly appreciate the results of  civilisation 
and to acknowledge its moral requirements. Those virtues that were emphasised 
were the traditional ones: industriousness, order and morality. The special thing 
about the bildung-society was the way in which these values, ideals and perceptions 
of  society would be brought forth in the workers’ lives.
 Equality was used in the societies as a resource for fostering and served as 
an exemplary model. The many liberals in the leadership of  these societies sel-
dom operated out of  civic rights but rather from the unavoidable development 
of  society, which had to be met with new authorities in order to shape citizens. 
Enthusiasm for the advancement of  civilisation among them was just as great as 
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their belief  in their ability to organise human interests and behaviour to every-
one’s advantage. Unlike many other new reformatory instances, there were no ma-
terial incentives within the bildung-society to uphold an ongoing identity project. 
The production of  self-respect, self-regulation, and self-rule was short-lived in 
this specific format, but the principles were taken up by many other initiatives.

Chapter  (Birth of the social) summarises the findings of  the individual studies wit-
hin the dissertation, relating them to the overall aim through five themes.
 The first characterises the innovative character of  the new activities. There were 
innovations in the technical sense: solitary confinement, criminal statistics, pho-
tography of  prisoners, visiting poor relief  and bildung-societies. All were perceived 
to generate results that other initiatives were unable to achieve. The significance 
ascribed to them was literally compared with new technical systems. They were 
innovations in a practical sense: activities that directly resulted in new organisa-
tions and made others possible. But above all, they had an innovative character by 
localising and defining a new set of  problems and questions. Case studies demon-
strate how operations were a part of  the problems’ constitution, where conside-
rations about principles and goals continually chiseled out the nature and signifi-
cance of  problems.
 The second discusses how activities took into account social considerations. 
They had a social theoretical foundation within a modernisation theoretical frame-
work. Changes in society were thought to convey an atomic position for individu-
als that, in turn, gave rise to new habits and ways of  thinking. Crumbling forms 
of  support and community resulted in moral ambiguity among the lower clas-
ses. The goal was not, however, to restore a lost societal order, but rather to meet 
the changes in order to contribute to the advancement of  civilisation. The social 
character also pertained to the means that one utilised. One created individuals by 
hindering, changing and strengthening their relationships to others. However, the 
social nature of  the reform programs also was true for their goals. By referring to 
those behaviours and ideas that would be achieved, legal, religious or moral star-
ting points were exceeded. “Society” was what was to be protected and people 
talked and acted incessantly in the name of  society. That was the sphere where 
behaviour quickly could spread, at the same time that its “inner” relationships 
were going through comprehensive historical changes.
 The third summarises how the political nature of  the reforming principles 
should be understood, how they supported self-regulation in accordance with 
“liberal governmentality”. The ambition to form and shape abilities and to lead 
and control actions requires an expanded definition of  politics. It is not possible 
to categorise the act of  supporting self-reflection, self-regulation and self-control 
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as either conservatism or liberalism. The ambition to lead, manage and organise 
the behaviours and values of  the lower classes was even more far-reaching than 
was the desire to exert direct discipline. One goal was to make individuals and fa-
milies capable of  maintaining the new forms of  freedom that changes in society 
had resulted in. Case studies indicate a successively broader ambition: from the 
introspection of  isolation through an economic self-support to a civic mindset. 
Civic properties were isolated into what was more of  a set of  duties rather than 
formal rights.
 The fourth discusses how the programs were part of  the making of  a new 
knowledge of  and for the civic individual. Those who had been reformed were to 
serve as examples for others. Crime statistics show how the problem was made 
“public” in two different respects. By creating an overview, problems became pu-
blic in the respect that everyone could partake of  them. For this reason, crime 
statistics were considered politically moderating. With these statistical compila-
tions, it became possible to assert that problems were public, in the respect that 
they held consequences for everyone, i.e. that “society” was threatened. In this 
way reforming activities created the opportunity to see society’s problems and 
made them into something that concerned “everyone”. This dual nature is an ex-
ample of  how areas were made public: how activities were organised with regard to 
the participation of  the public, and how the representations were thought to con-
vey values and ideals.
 In conclusion, I discuss how the combination of  social, political and pedago-
gical considerations forms a new kind of  reformism that characterises the birth 
of  the social. Through many new activities, a new area of  knowledge and inter-
vention was defined. An individual’s sensory impressions, knowledge and social 
and economic relationships became the starting point for mapping, evaluating 
and intervening for the purpose of  changing that person’s behaviours, abilities 
and ways of  thinking. Order, security, health, well being and morals were integra-
ted in a field of  problems where effects on the lifestyles of  the lower classes con-
stituted the ultimate authoritative body. The three programs are a methodical and 
chronological cross-section of  the new reformism where physical isolation, eco-
nomic rationality and moral acknowledgement were used as ways to isolate citi-
zens.



 Summary

 

Källor och litteratur

Författare anges inom hakparentes endast då upphovsmannaskapet inte framgår av i 
bibliotekskataloger eller bibliografier.

Otryckt material

Landsarkivet i Lund (LLu)
Malmö länsfängelses arkiv.
 [Frans Theodor Hasselquist], ”Photografierade fångar vid Malmö cellfängelse”, 

DIIIi:.
Varbergs straffängelses arkiv.
Landskrona fängelses arkiv.

Nordiska museets arkiv, Stockholm
[Frans Theodor Hasselquist], ”Photografiskt album för år  öfver fångar förvarade 

å Malmö straff och arbetsfängelse”.
[Frans Theodor Hasselquist], ”Photographiskt album för år  öfver fångar förva-

rade å Warbergs fästning”.
[Frans Theodor Hasselquist], ”Photographiskt album för år  öfver fångar förva-

rade å Landskrona fästning”.

Riksarkivet, Stockholm (RA)
Styrelsen öfver rikets fängelser och arbetsinrättningars arkiv.
Fångvårdsstyrelsens arkiv.
 Fängelsedirektör Alméns tidningsurklipp, ÖIIa.

Föreningen Forum, Stockholm
”Protocoll och handlingar för åren , , , ,  och wår terminen : 

Tillhörande Bildningscirkeln i Stockholm” (FF).

Arbetarrörelsens arkiv, Stockholm
”Bildningscirkelns protokoller m. m. från dess stiftelse år  till och med år ” 

(AA).

Centrum för vetenskapshistoria, Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm
Carl Palmstedts arkiv (KVA).



 Källor och litteratur Källor och litteratur  

Kungliga Biblioteket, Stockholm (KB)
Autografsamlingen.
Karl Warburgs autografsamling, R:.
Brev till P. A. Wallmark, Ep V:.
Handlingar rörande Bildningscirkeln i Stockholm, O.
Handlingar rörande Skyddssyskonförbundet, Ep Fa.

Stockholms stadsarkiv (SSA)
Sällskapet till uppmuntran af  öm och sedelig modersvård, föreningsarkiv.
Sällskapet De nödlidandes vänner, föreningsarkiv.

Opublicerade skrifter
Hodacs, Hanna, ”’En vexel på framtiden’ – om investeringar i flit, ordning och sed-

lighet”, opubl. seminarieuppsats, Historiska institutionen, Uppsala universitet 
.

Häll, Kenneth, ”Cellfängelsereformen vid – års riksdag”, opubl. seminarieupp-
sats i historia och statskunskap, Linköpings universitet, .

Linderoth, Anders, ”Filantropisk och resocialiserande fångvård: En undersökning av 
argument och motiveringar i debatten kring fångvårdens målsättning under -
talets första decennier”, opubl. lic.-avh., Historiska institutionen, Uppsala uni-
versitet, .

Lundgren, Frans, ”Det filantropiska kontraktet: Praktik, teori & debatt kring filantro-
pins uppkomst i Sverige –”, opubl. seminarieuppsats, Institutionen för 
idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet, .

Kihlberg, Jakob, ”Den sanitära frågans konturer: Allmän hälsovård med utgångs-
punkt i artonhundrafemtiotalets medicinska diskussion”, opubl. seminarieupp-
sats, Institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet, .

Norris, Robert Lewis, ”Prison reformers and penitential publicists in France, England 
and the United States, –”, PhD-diss., The American University, .

Tryckta källor och litteratur

Tidningar och tidskrifter
Aftonbladet, , .
Bildningsvännen: Tidskrift för bildningscirklar och arbetare, .
Demokratin, .
Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, .
Juridiska föreningens tidskrift, –.
Juridiskt arkif, –.
Litteraturbladet, –.
Oden, .
Tidning för rättegångar och polisärender, .



 Källor och litteratur Källor och litteratur  

Osignerade tidnings- och tidskriftsartiklar
”Anteckningar öfver fängelseväsendet i sammandrag efter flera utländska författare”, 

Post- och Inrikes Tidningar /–/ .
”Beriktigande af  de i Hr Lektor Wallmans reservation vid lagutskottets betänkande 

n:o  förekommande statistiska uppgifter om verkningarna af  ensamhetsfängel-
sesystemet”, Post- och Inrikes Tidningar / .

”Beslut, fattade af  fängelsereformvännerne, vid deras årsmöten”, Juridiskt arkif  
().

”Fråga, framställd till sällskapet att besvara”, Årsberättelse om Svenska Läkaresällskapets ar-
beten .

”Frågan om ett förändradt fängelsebyggnadssystem”, Dagligt Allehanda /–/ 
”Fängelsereformvännernes möte i Frankfurt, september ”, Post- och Inrikes Tidningar 

/ & / .
”Fängelserna i Europa och Amerika”, Lördagsmagasinet /–/ .
”Församlingen av fängelsereformens vänner”, Dagligt Allehanda / .
”H. E. justitie statsministerns embetsberättelse för år ”, Journalen / .
”Något om halv och falsk bildning”, Bildningsvännen nr  .
”Något om korrektionella fångvårdssystemer och hufwudsakligen om det härvaran-

de”, Sveriges Statstidning /–/ .
”Några ord om bildningens begrepp”, Folkvännen nr  &  .
”Om arbetarbostäder”, Tidskrift för praktisk byggnadskonst och mekanik m. m.  ().
”Om de svenska correctionsinrättningarne”, Juridiskt arkif  (–).
”Om de svenska fängelserna”, Juridiskt arkif  (–).
”Om ett förbättrat straffsystem”, Dagligt Allehanda /–/ .
”Om fattigvård och fångvård samt utvägarna att minska behofvet deraf  i vårt land”, 

Post- och Inrikes Tidningar / .
”Om fängelserna i Europa och Amerika samt de särskilta och der antagna korrektio-

nella och repressiva systemerna”, Sveriges Statstidning /–/ .
”Om fängelsesystemerna”, Aftonbladet / .
”Om fängelsesystemets gemenskap med uppfostrings- och korrektionsanstalterne”, 

Dagligt Allehanda / .
”Om uppoffringar för fångvården”, Aftonbladet / .
”Petersburgs fängelser”, Läsebibliotheket nr  .
”Statistik: Om fångvården i riket”, Sveriges Statstidning /–/ .
”Straff och korrektionsanstalter i Schweiz och Frankrike”, Sveriges Statstidning / & 

/ .
”Styrelsen öfver fängelser och arbetsinrättningar till Kongl. Maj:st afgifna underdå-

niga förslag till fångars ändamålsenliga förvarande och behandling”, Juridiskt ar-
kif  (–).

”Tillämpning af  cellsystemet uti korrektionsinrättningen för vanartiga barn i Paris”, 
Dagligt Allehanda / .

”Utdrag af  Styrelsens öfver fängelser och arbetsinrättningar till Kongl. Majst. under 
loppet af  juni månad  ingifne underdåniga skrifvelse”, Juridiskt arkif  (–
).



 Källor och litteratur Källor och litteratur  

Övriga tryckta källor samt litteratur
Abbot, John, Modershemmet, eller qvinnan i sin skönaste verkningskrets: En bok för mödrar (), 

sv. övers. (Uppsala, ).
Adlersparre, Carl August, ”Carl af  Forsell”, idem, Anteckningar öfver bortgångne samtida: 

Andra serien (Stockholm, ).
Agardh, Carl Adolph, Arbetsklassens förändrade ställning orsaken till tilltagandet af vanvårda-

de barn: Tal hållet vid Wermländska föreningen för vanvårdade barn första sammanträde den  
mars  (Karlstad, ).

—,  Om de lägre folkklassernas upplysning: Tal hållet vid allmänna sammankomsten till utspridandet af 
nyttig folkläsning i Carlstads stift, den  juli  (Stockholm, ).

Aisenberg, Andrew R., Contagion: Disease, government and the’social question’ in nineteenth-cen-
tury France (Princeton, ).

Almqvist, Carl Jonas Love, ”Den svenska fattigdomens betydelse”, i Samlade verk : 
Törnrosens bok, duodesupplagan bd –, ed. B. Romberg (Stockholm, ).

—,  ”Det går en åska genom tidevarvet”: Pamfletter och polemik (Stockholm, ).
Ambjörnsson, Ronny & Sörlin, Sverker, eds, Obemärkta: Det dagliga livets idéer 

(Stockholm, ).
Améen, Georg, Tre ord om och till bildningscirklarne (Karlskrona, ).
Andersen, Hans Christian, I Sverige (), sv. övers. (Stockholm, ).
Anderson, Barbro, ”Stockholms arbetareförening av år ”, i Studier och handlingar till 

Stockholms historia IV (Stockholm, ).
Andersson, Johan Fredrik, Försök att besvara den allmänna frågan: Hvad bör göras af och för 

svenska industrien och dess idkare?: Framställning vid Svenska föreningens sammankomst den  
April  af en dess ledamot (Stockholm, ).

—,  Tankar om Stockholms bildningscirkel: Föredrag hållet i Stockholms bildningscirkel den  novem-
ber  (Stockholm, ).

—,  Tankar om ungdomens uppfostran: Föredrag hållet i Stockholms bildningscirkel söndagen  mars 
 (Stockholm, ).

Arago, François, ”Aragos tal i deputeradekammaren, d.  augusti , i anled-
ning af  den daguerrska upptäckten och dess belönande”, i L. J. M. Daguerre, 
Daguerrotypen: Beskrifning å den märkvärdiga uppfinningen att fixera framställda bilder &c, sv. 
övers. (Stockholm, ).

Arfwedson, Carl David, Förenta Staterna och Canada, åren ,  och  (Stockholm, 
).

Aronsson, Peter, ”The possibilities of  conceptual history ’from above’ and ’from be-
low’: Reflections on samhälle ’society’ in Sweden,  to ”, i Historia a debate: 
Actas del congreso internacional ”A historia a debate” celebrado el – de julio de  en Santiago 
de Compostela, bd , ed. C. Barros (Santiago de Compostela, ).

Arrhenius, Carl Magnus, ”Några betraktelser öfver fattigdomens förhållande till 
samhällstillståndet samt om fattigvården”, Dagligt Allehanda  & / .

—,  Om de i Tyskland nyligen inrättade ränteförsäkringsanstalter till förmån för dem, som genom ringa 
bidrag vilja bereda sig livstidspensioner (Stockholm, ).

Arrhenius, Olof, Några ord om fattigvård jemte bidrag till en fattigstatistik för Wermlands län 
(Karlstad, ).

Backlund, Joseph, Strödda tankar om sambandet mellan folkskola, industri och fattigwård 
(Sundsvall, ).



 Källor och litteratur Källor och litteratur  

Bahmueller, Charles F., The national charity company: Jeremy Bentham’s silent revolution 
(Berkeley, ).

Bahr, Johan Fredrik, ”Föredrag i bildningscirkeln”, Aftonbladet / .
Balzac, Honoré de, ”Förord till den mänskliga komedien” (), idem, Om litteratu-

rens teori och praktik, sv. övers. (Stockholm, ).
Barry, Andrew, Osborne, Thomas & Rose, Nikolas, eds, Foucault and political reason: 

Liberalism, neo-liberalism and rationalities of government (London, ).
Beaumont, Gustave de & Tocqueville, Alexis de, On the penitentiary system in the United 

States and its application in France: With an appendix on penal colonies and also statistical notes 
(), eng. övers. (Carbondale, ).

Beccaria, Cesare, Om brott och straff (), sv. övers. (Stockholm, ).
Beirne, Piers, Inventing criminology: Essays on the rise of homo criminalis (New York, ).
Bender, John, Imagining the penitentiary: Fiction and the architecture of mind in eighteenth-century 

England (Chicago, ).
Bennet, Tony, The birth of the museum: History, theory, politics (London, ).
Berg, P. G., Svenska ordnar, sällskaper och föreningar m. m. (Stockholm, ).
Bergman, Carl Wilhelm, Den sociala frågan (Stockholm, ).
Bergström, Martin, Ekström, Anders & Lundgren, Frans, Publika kulturer: Att tilltala all-

mänheten –. En inledning (Uppsala, ).
Beronius, Mats, Bidrag till den sociala undersökningens historia, eller den vetenskapligg jorda mora-

lens genealogi (Stockholm, ).
Berättelse af Fångvårdssällskapets i Christianstads län bestyrelse […] (Kristianstad, ).
Berättelse och redovisning af direktionen öfver Fruntimmersföreningen i Upsala till befrämjande af en 

förbättrad barnavård öfver andra året af dess verksamhet (Upsala, ).
Bidrag till en historik öfver sällskapet ”De fattigas vänner” jemte en förteckning öfver sällskapets år  

tillhörande personer (Stockholm, ).
Birker, Karl, Die deutschen Arbeiterbildungsvereine – (Berlin, ).
Bjursten, Herman, ”Om den sociala romanen”, Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning / 

.
Björnstjerna, Magnus, On the moral state and political union of Sweden and Norway, in answer 

to Mr Laing’s statement (London, ).
Blesson, Louis, Ränteförsäkringsanstalterna och deras betydelse för samtid och efterverld, sv. övers. 

(Jönköping, ).
Blomqvist, Hans & Waldetoft, Dan, Zimmermans hotell: Linköpings länscellfängelse –

 (Stockholm, ).
Bodman, Gösta, ”Carl Palmstedt: Utställningsexperten och museimannen”, Daedalus 

.
Borg, Ossian Edmund, Handtverkarens hem: Moraliskt föredrag uppläst vid bildningscirkelns andra 

gille den  feb  (Stockholm, ).
Bremer, Fredrika, ”Teckningar från välgörenhetskongressen och expositionen i Brüssel 

”, Aftonbladet /–/ .
—,  ”Till Sveriges kvinnor”, Aftonbladet / .
Brink, Carl Olof, Berättelse om Londons polis: På Kongl. Maj:ts allernådigste befallning 

(Stockholm, ).
—,  Historisk öfversigt af fängelsesystemerna samt lagstiftningen rörande fängelserna (Stockholm, 

).



 Källor och litteratur Källor och litteratur  

—,  Till Kongl. Maj:t underdånigast afgifven berättelse om välgörenhetskongressen i Frankfurt am Main 
 (Stockholm, ).

—,  Till Kongl. Maj:t underdånigst afgifven berättelse om Englands straffanstalter och fångvård 
(Stockholm, ).

Brougham, Henry, Om folkbildning. Med anteckningar om de i England befintliga handtverksinstitu-
terna och Sällskapet för nyttiga kunskapers spridande: Samlade under en resa i nämnde land, åren 
– af F. A. Ewerlöf, sv. övers. (Stockholm, ).

Brown, Stewart J., Thomas Chalmers and Godly commonwealth in Scotland (Oxford, ).
Brunner, Otto, m. fl., eds, Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-sozialen 

Sprache in Deutschland (Stuttgart, –).
Burchell, Graham, ”Peculiar interests: Civil society and governing ’the system of  na-

tural liberty’”, i Burchell, Gordon & Miller.
Burchell, Graham, Gordon, Colin & Miller, Peter, eds, The Foucault effect: Studies in go-

vernmentality (Chicago, ).
Burghard, J. C., Domestikhospital: En skrift husbönder och tjenare i allmänhet tillegnad (Stockholm, 

).
Buxton, Thomas Fowell, Undersökning huruvida brott och elände förekommas genom det rådande 

fängelsesystemet: Jemte beskrivning om en mängd fängelser i England, Nederländerne och America 
(), sv. övers. (Stockholm, ).

Böhme, Monika, Die Moralstatistik: Ein Beitrag zur Quantifizierung in der Soziologie dargestellt an 
den Werken Adolphe Quetelets und Alexander von Oettingens (Köln, ).

Carlén, Johan Gabriel, ed., Svenska familjboken: Läsning för hvar dag under året i historiska, geo-
grafiska, naturvetenskapliga, estetiska och andra ämnen (Stockholm, ).

Cederschiöld, Robert, Några ord om den falska och den sanna filantropien, om den falska kommu-
nismens besegrande af den sanna, samt om skyddsföreningar och fattigvård (Stockholm, ).

Chalmers, Thomas, On political economy in connection with the moral state and moral prospects of 
society (Glasgow, ).

—,  The christian and economic polity of a nation: With special reference to large towns (–; 
Edinburgh, ).

Channing, William Ellery, Om sjelfbildning (), sv. övers. (Stockholm, ).
Chartier, Roger, Cultural history: Between practices and representations, eng. övers. (Cambridge, 

).
Cole, Simon, Suspect identities: A history of fingerprinting and criminal identification (Cambridge, 

).
Conze, Wener, ”Pöbel, Proletariat, Pauperismus”, i Brunner, bd  ().
Cullen, M. J., The statistical movement in early Victorian Britain: The foundations of empirical soci-

al science (New York, ).
Daston, Lorraine & Galison, Peter, ”The image of  objectivity”, Representations  

().
Daston, Lorraine, ”Rational individuals versus laws of  society: From probability to 

statistics”, i The probabilistic revolution: I. Ideas in History, eds L. Krüger, L. Daston & 
M. Heidelberger (Cambridge, ).

Dean, Mitchell, ”A genealogy of  the government of  poverty”, Economy and Society  
().

—,  Governmentality: Power and rule in modern society (London, ).
—,  The constitution of poverty: Toward a genealogy of liberal governance (London, ).



 Källor och litteratur Källor och litteratur  

Deldén, C. O., ”Några anmärkningar vid K. lagcommitéens förslag till allmän crimi-
nallag”, Juridiskt arkif  (–).

Deleuze, Gilles,”The rise of  the social”, i Donzelot.
Der Bund der Kommunisten: Dokumente und Materialien, band , – (Berlin, ).
Desrosières, Alain, ”How to make things which hold together: Social science, statis-

tics and the state”, i Discourses on society: The shaping of the social science disciplines, eds 
P. Wagner, B. Wittrock & R. Whitley (Dordrecht, ).

Donnelly, Michel, ”From political arithmetic to social statistics: How some nine-
teenth-century roots of  the social sciences were implanted”, i The rise of the so-
cial sciences and the formation of modernity: Conceptual change in context, –, eds 
J. Heilbron, L. Magnusson & B. Wittrock (Dordrecht, ).

—,  Managing the mind: A study of medical psychology in early nineteenth-century Britain (London, 
).

Donzelot, Jacques, The policing of families (), eng. övers. (Baltimore, ).
Driver, Felix, Geography militant: Cultures of exploration and empire (Oxford, ).
Duchatel, Tanneguy & Naville, Francois Marc Louis, Fattigvården i alla dess riktningar så-

som statsanstalt och privatinrättning samt dess nuvarande tillstånd i civiliserade stater inom och 
utom Europa: Bearbetning efter tvenne fransyska prisskrifter (), sv. övers. av tysk bear-
betning (Stockholm, ).

Dumm, Thomas L., Democracy and punishment: Disciplinary origins of the United States 
(Madison, ).

Edström, Wilhelm, Arvet från bildningscirkeln: Minnesskrift till Kristianstads stadsbiblioteks -
årsjubileum (Kristianstad, ).

Edwards, Elizabeth, ed., Anthropology and photography, – (New Haven, ).
Ekström, Anders, Damen med velocipeden: Till tingens kulturhistoria, Forskningsprogrammet 

Stella, arbetsrapport  (Uppsala, ).
—,  Den utställda världen: Stockholmsutställningen  och -talets världsutställningar 

(Stockholm, ).
—,  ”Siffror, ord eller bilder?: Synpunkter på produktionen av statistik i mitten av 

-talet”, Lychnos .
Ellmin, Johan, Om folkets bildning och Bildningscirkelns i Stockholm första år (; Stockholm, 

).
—,  ”Rörande den tillämnade Stockholms allmänna arbetsinrättning”, Dagligt Allehanda 

/ .
—,  Underättelser om i hufvudstaden varande sjukvårdsanstalter, fattigvård och fromma stiftelser samt 

uppfostringsanstalter med afseende på de fattiges behof (Stockholm, ).
Elmblad, Per Magnus, Industri och philantropi (Stockholm, ).
Elmund, G., Den kvinnliga diakonin i Sverige – (Lund, ).
Engels, Friedrich, ”En blick på ställningen inom den arbetande klassen i England” 

(), sv. övers., Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning, /–/ .
Eriksson, Bengt Erik & Qvarsell, Roger, ”Att söka samhället – en inledning”, i 

Eriksson & Qvarsell.
—,  eds, Samhällets linneaner: Kartläggning och förståelse i samhällsvetenskapernas historia (Stock-

holm, ).
Eriksson, Björn, ”Den skotska historiska skolan och den sociologiska samhällsana-

lysens genombrott”, i Samhällsvetenskapens klassiker, eds M. Bertilsson & B. Hansson 
(Lund, ).



 Källor och litteratur Källor och litteratur  

Erikssons, Torsten, Kriminalvård: Idéer och experiment (Stockholm, ).
Figuier, Louis, Sednare tiders vigtigaste vetenskapliga upptäckter och uppfinningar: Framställde med 

afseende å deras beskaffenhet och utveckling (), sv. övers. (Stockholm, –).
Filén, Simon, Förslag till stadgar för ett svenskt räntepensionsbolag, jemte motiver: Till ledning vid 

blifvande öfverläggningar öfver sättet att tillvägabringa en sådan inrättning i Sverige (Jönköping, 
).

Forsell, Carl af, Anteckningar i anledning af en resa till England i slutet af sommaren år  
(Stockholm, ).

—,  Anteckningar och statistiska upplysningar öfver Sverige (Stockholm, ).
—,  Om kommunalnämnder: Af en jacobs församlingsbo i hufvudstaden (Stockholm, ).
—,  Om upprättandet af skyddssyskonförbund (Stockholm, ).
—,  Statistik öfver Sverige, grundad på offentliga handlingar, första uppl. (Stockholm, ).
—,  Statistik öfver Sverige, grundad på offentliga handlingar, andra uppl. (Stockholm, ).
—,  Statistik öfver Sverige, grundad på offentliga handlingar, tredje uppl. (Stockholm, ).
—,  Statistik öfver Sverige, grundad på offentliga handlingar, fjärde uppl. (Stockholm, ).
—,  Till Jakobs och Johannis församlings respective ledamöter om ett enkelt, lättverkställdt och med nord-

bons lynne ofverenstämmande sätt att minska den öfverhandtagande fattigdomen, samt att på sam-
ma gång uplifva en ädel, mild och välgörande samfundsanda (Stockholm, ).

—,  Utkast till handbok för småbarnskolor (Stockholm, ).
Forsell, Carl Daniel, Kommunismen och kristendomen: Anförande i bildningscirkeln den  febru-

ari (Stockholm, ).
Forsythe, William James, The reform of prisoners – (London, ).
Foucault, Michel, ”Governmentality”, i Burchell, Gordon & Miller.
—,  Power/knowledge: Selected interviews and other writings, –, ed. C. Gordon (New 

York, ).
—,  ”Questions of  method”, i Burchell, Gordon & Miller.
—,  The order of things: An archealogy of the human sciences (), eng. övers. (New York, 

).
—,  Övervakning och straff: Fängelsets födelse (), sv. övers. (Lund, ).
Fox, Christopher, ”How to prepare a noble savage: The spectacle of  human science”, 

i Inventing human science: Eighteenth-century domains, eds C. Fox, R. Porter & R. Wokler 
(Berkeley, ).

Furuland, Gunnel, ”En association i offentlighet och privatsfär: Fruntimmersför-
eningens bildande i Uppsala –”, Scandia  ().

Fyfe, Gordon & Law, John, ”Introduction: on the invisibility of  the visual”, i Picturing 
power: Visual depiction and social relations, ed. G. Fyfe & J. Law (London, ).

Föredrag i sällskapet De fattiges vänner jemte en förutgående framställning om sällskapets :åriga verk-
samhet (Stockholm, ).

Förhammar, Staffan, ”Aktuella tendenser inom filantropiforskningen”, Historisk tid-
skrift  ().

—,  Med känsla eller förnuft?: Svensk debatt om filantropi – (Stockholm, ).
Förslag till allmän criminallag (Stockholm, ).
Förslag till grundande af en arbetsinrättning i hufvudstaden (Stockholm, ).
Gamby, Erik, Per Götrek och -talets svenska arbetarrörelse (Stockholm, ).
Garland, David, Punishment and modern society: A study in social theory (Chicago, ).
Geck, Adolph, Über das Eindringen des Wortes ”sozial” in die deutsche Sprache (Göttingen, 

).



 Källor och litteratur Källor och litteratur  

Geijer, Erik Gustaf, ”Anföranden vid riksdagen –”, Samlade skrifter, bd , ed. 
J. Landqvist (Stockholm, ).

—,  ”Fattigvårdsfrågan”, Litteraturbladet januari–december .
—,  ”Läroverksfrågan”, Litteraturbladet juni –december .
—,  Om vår tids inre samhällsförhållanden i synnerhet med avseende på fäderneslandet: Tre föreläsning-

ar ur den hösten  i Uppsala föredragna historiska kurs (Stockholm, ).
—,  The poor laws and their bearing on society (), eng. övers. (Stockholm, ).
Gérando, Joseph-Marie de, Fattigvårdsassistenten eller rätta sättet att lemna understöd åt den fat-

tige (), sv. övers. (Jönköping, ).
—,  System der gesammten Armenpflege (), ty. övers. (Stuttgart, –).
—,  The observation of savage peoples (), eng. övers. (Berkeley, ).
Gerelius, Johan Adolph, Correctionssystemet eller criminallagens högsta tendens (Stockholm, 

).
—,  Det brittiska eller lancasterska uppfostringssystemet (Stockholm, ).
Gilman, Sander L., ed., The face of madness: Hugh W. Diamond and the origin of psychiatric pho-

tography (New York, ).
Giustino, David de, Conquest of mind: Phrenology and Victorian social thought (London, 

).
Goldstein, Jan, Console and classify: The French psychiatric profession in the nineteenth-century 

(Cambridge, ).
Goodlad, Lauren M. E., ”’Making the working man like me’: Charity, pastorship, and 

middle-class identity in nineteenth-century Britain. Thomas Chalmers and Dr. 
James Phillips Kay”, Victorian Studies  ().

Gordon, Colin, ”Governmental rationality: An introduction”, i Burchell, Gordon & 
Miller.

Green-Lewis, Jennifer, ”Signs of  the things taken: Testimony, subjectivity, and the ni-
neteenth-century mug shot”, idem, Framing the victorians: Photography and the culture of 
realism (Ithaca, ).

Grevillius, Johan August, Om den redlige arbetarens höga värde: Tal i Göteborgs bildningscirkels 
sammanträde den  februari  (Göteborg, ).

Grähs, Carl Gustaf, ”Den sanitära frågan”, Hygiea .
—,  Välgörenhetskongressen i Brüssel år : Rapport afgifven till K. Ecklesistikdepartementet (Stock-

holm, ).
—,  Välgörenhetskongressen i Frankfurt-am-Main år : Rapport afgifven till K. Ecklesistikdeparte-

mentet (Stockholm, ).
Gustavsson, Bernt, Bildningens väg: Tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse – 

(Stockholm, ).
Hacking, Ian, The taming of chance (Cambridge, ).
Hafström, Marie, ”Om straff och straffanstalter – den s. k. gula boken: En undersök-

ning om tillkomsten av en betydande fångvårdsskift”, i Rättshistoriska studier, bd  
(Stockholm, ).

Hagdahl, Charles Emil, Rapport till Hans Excellens herr justitiestatsministern, om fängelserna i 
Tyskland, Schweitz, Frankrike, Belgien och England (Stockholm, ).

Hallman, Mila, Claes Livijn: En studie (Stockholm, ).
Hammar, Inger, ”Den problematiska offentligheten: Filantropi, kvinnokall och eman-

cipation”, Scandia  ().



 Källor och litteratur Källor och litteratur  

Hammarström, Ingrid, ”Ideology and social policy in the mid-nineteenth century”, 
Scandinavian Journal of History  ().

Hansson, Jonas, Humanismens kris: Bildningsideal och kulturkritik i Sverige – 
(Stockholm, ).

Hebbe, Wendela, ”Om skyddssyskonförbundet”, Aftonbladet /–/ .
Hedlund, Sven Adolf, Om arbetareassociationer: Föredrag hållet i Stockholms bildningscirkel den  

jan  (Stockholm, ).
—,  ”Om bildning”, Post- och Inrikes Tidningar / .
Helgesson, Väinö, ”Kontroll av underklassen: Försvarslöshetsfrågan –”, i Ingrid 

Hammarström, m. fl., Ideologi och socialpolitik i -talets Sverige: Fyra studier (Uppsala, 
).

Heurlin, Samuel, Granskning af Cassagnacs historia om de arbetande och de borgerliga classerna 
(Lund, ).

Hildebrand, Bengt, ”Forsell, Carl Gustaf  af ”, Svenskt biografiskt lexikon bd  (Stock-
holm, ).

Hilton, Boyd, The age of atonement: The influence of evangelicalism on social and economic thought, 
– (Oxford, ).

Hjelm, Carl Fredrik, ”Hr majoren Hjelms berättelse om fängelsebyggnaderne i 
England, Frankrike och Tyskland”, Aftonbladet / & / .

Hollingsworth, Keith, The Newgate novel –: Bulwer, Ainsworth, Dickens, & Thackeray 
(Detroit, ).

Holst, Frederik, ”Forsvar for Philadelphiasystemet i anledning af  de ved naturfors-
kermödet i Florentz paa samma gjorte angreb”, i Förhandlingar vid de skandinaviska 
naturforskarnes tredje möte, i Stockholm – juli  (Stockholm, ).

—,  Om de nyare fängelsesystemerna: Ett föredrag vid det af skandinaviska naturforskare och läkare 
hållna möte i Götheborg,  (), sv. övers. (Stockholm, ).

—,  ”Om de sanitaire forholde i fængsler efter nyere systemer”, i Forhandlinger ved de 
skandinaviske naturforskeres andet möde, der holdtes i Kjöbernhavn far de die til den de juli 
 (Kjöbenhavn, ).

Hultgren, Olof  Johan, Om pauperismen: Bidrag till Sveriges fattigvårdslagstiftnings historia 
(Stockholm, ).

Hunt, Lynn, ed., The new cultural history (Berkeley, ).
Höjer, Henrik, Svenska siffror: Nationell integration och identifikation genom statistik – 

(Hedemora, ).
Höjer, Torgny, Sockenstämmor och kommunalförvaltning i Stockholm fram till  (Stockholm, 

).
Ignatieff, Michael, A just measure of pain: The penitentiary in the industrial revolution, –

 (London, ).
Inbjudning till ett svenskt välgörenhetsmöte, hvilket kommer att hållas i Stockholm den  maj  och 

följande dagar (Göteborg, ).
Industriens bok: Uppfinningarne och slöjderna skildrade från historisk och teknisk ståndpunkt: Bear-

betningen är, med särskildt hänseende till svenska förhållanden, öfversedd och tillökad af G. Scheutz, 
sv. övers. (Stockholm, –).

Jacobi, [Ludvig], ”Om de arbetande klassernas armod och sedeförderf ” (), sv. 
övers. Juridiskt arkif  (–).



 Källor och litteratur Källor och litteratur  

Jansson, Torkel, Adertonhundratalets associationer: Forskning och problem kring ett sprängfullt tom-
rum eller sammanslutningsprinciper och föreningsformer mellan två samhällsformationer c:a 
– (Uppsala, ).

Jay, Bill, ”Prison portraits”, idem, Cyanide & spirits: An inside-out view of early photography 
(München, ).

Johannesson, Eric, Den läsande familjen: Familjetidskriften i Sverige – (Stockholm, 
).

—,  ”Massorna i samhällets förstuga: Om den liberala bildningsrörelsen vid -ta-
lets mitt”, Fataburen .

Johannesson, Lena, ”Karikatyren – ett nyhetsmedium”, i Gyllene äpplen: Svensk idéhistorisk 
läsebok, ed. G. Broberg (Stockholm, ).

—,  Xylografi och pressbild: Bidrag till trägravyrens och till den svenska bildjournalistikens historia 
(Stockholm, ).

Johansson, Knut Fredrik, Brottmålskartor öfver Sverige (Stockholm, ).
—,  Om brott och fångvård i Sverige: Statistiska uppgifter och anteckningar (Uppsala, ).
Jordansson, Birgitta & Vammen, Tinne, eds, Charitable women: Philanthropic welfare –

 (Odense, ).
Jordansson, Birgitta, Den goda människan från Göteborg: Genus och fattigvårdspolitik i det borger-

liga samhällets framväxt (Göteborg, ).
—,  ”Hur filantropen blev kvinna: Fattigvård och välgörenhet under -talet”, 

Historisk tidskrift  ().
Joyce, Patrick, ed., Class: A reader (Oxford, ).
—,  ”The end of  social history?”, Social History  ().
—,  ”The politics of  the liberal archive”, History of Human Sciences  ().
—,  ed., The social in question: New bearings in history and the social sciences (London, ).
Julius, Heinrich Nicolaus, ”Beskrifning öfver det, efter Pensylvaniska systemet, i 

Warschau inrättade fängelse; […] jemte yttrande af  Grefve Skarbeck rörande 
detta systems inverkan på fångarna” (), sv. övers., Juridiskt arkif  ().

—,  Nordamerikas sittliche Zustände: Nach eigenen Anschauungen in den Jahren ,  und  
(Leipzig, ).

—,  ”Om klassindelning af  fångarne i straff- och förbättringshusen” (), sv. övers., 
Juridiskt arkif  (–).

Justitiæ statsministerns underdåniga berättelse om brottmålen och civile rättegångsärenderne i riket under 
loppet af år  (Stockholm, ).

Justitiestatsministerns underdåniga berättelse om brottmålen och civile rättegångsärenderne i riket under 
loppet af år , samt huru förhållandet dermed varit under det sistförflutne qvinquennium se-
dan år  (Stockholm, ).

Justitiestatsministerns underdåniga berättelse om brottmålen och civile rättegångsärenderne i riket under 
loppet af år  (Stockholm, ).

Justitiestatsministerns underdåniga berättelse om brottmålen och civile rättegångsärenderne i riket under 
loppet af år  (Stockholm, ).

Justitiestatsministerns underdåniga embetsberättelse för åren  och : Andra afdelningen innehål-
lande särskilda uppgifter angående afg jorda brottmål, Bidrag till Sveriges officiella statistik, 
B: Rättsväsendet, ny följd I: (Stockholm, ).

Jülich, Solveig, ”Medicinen och fotografiets mekaniska objektivitet: Carl Curman och 
tillkomsten av Karolinska institutets fotografiska ateljé ”, Lychnos .



 Källor och litteratur Källor och litteratur  

Järpemo, Sture, Väckelse och kyrkans reform: Från religiös sällskapsbildning i Stockholm till inre mis-
sion och samfund – (Uppsala, ).

Kahl, Achatius, Räddningshus betraktade i förhållande till fängelser och fattiginrättningar (Lund, 
).

Kelly, Thomas, George Birkbeck: Pioneer of adult education (Liverpool, ).
Kihlberg, Jakob, Att organisera det sunda samhället: Magnus Martin af Pontin och Carl Travenfelt 

om etiologi och hälsans ordning, Stella, arbetsrapport nr  (Uppsala, ).
Kjellberg, Petter, ”Om bildning”, Bildningsvännen nr – .
Kjellén, Alf, ”Den svenska opinionen inför det sociala läget –: En översikt”, 

Historisk tidskrift  ().
—,  ”Geijer och fattigvårdsproblemet till riksdagen –”, Historisk tidskrift  

().
—,  Sociala idéer och motiv hos svenska författare under - och -talen I–II (Stockholm, 

–).
”Kongl. Maj:ts nådiga instruction för Styrelsen öfver fängelser och arbetsinrättningar 

i riket: Gifwen Stockholms slott den  mars ”, Svensk författningssamling :.
Knemeyer, Franz-Ludwig, ”Polizei”, i Brunner bd  ().
Krantz, Claes, G.H.T – (Göteborg, ).
Kullberg, Karl, [Francois Rouel], Minnen från en vistelse i Stockholm åren – 

(Norrköping, ).
Kärnfelt, Johan, Mellan nytta och nöje: Ett bidrag till populärvetenskapens historia i Sverige 

(Stockholm, ).
Laing, Samuel, A tour in Sweden in : Comprising observations on the moral, political, and eco-

nomical state of the Swedish nation (London, ).
Landelius, Carl, – talets bildningscirklar och arbetareföreningar i Sverige (Stockholm, 

).
Larsson, Maja, Den moraliska kroppen: Tolkningar av kön och individualitet i -talets populär-

medicin (Hedemora, ).
Latour, Bruno, ”Drawing things together”, i Representation in scientific practice, eds 

M. Lynch & S. Woolgar (Cambridge, ).
Leander, Sigfrid, Folk och bildning: Jämförande studier till omkring  som inledning till en svensk 

folkbildningshistoria (Stockholm, ).
Lécuyer, Bernard & Oberschall, Anthony, ”The early history of  social research”, 

International encyklopedia of the social sciences bd  (New York, ).
Lewenhaupt, Eva Augusta, Tankar och anmärkningar vid skyddssyskon idéen (Stockholm, 

).
Lieber, Francis, ”Anmärkningar i afseende å förhållandet emellan uppfostran och 

brott”, Lördagsmagasinet / & / .
Liedman, Sven-Eric, Att förändra världen – men med måtta: Det svenska -talet speglat i C A 

Agardhs och C J Boströms liv och verk (Stockholm, ).
Liljencrantz, Gustaf, Uppmuntringar och råd till besökande i fattighemmen ([Stockholm], 

).
Lindgren, John, Det socialdemokratiska arbetarepartiets uppkomst i Sverige – 

(Stockholm, ).
Lindmark, Daniel, ”Klart begrepp och upplyst förstånd: Folkupplysning i begrepps-

historisk belysning”, idem Uppfostran, undervisning, upplysning: Linjer i svensk folkunder-
visning före folkskolan (Umeå, ).



 Källor och litteratur Källor och litteratur  

Lindsten, Per, ”Föredrag i sällskapet De fattiges vänner vid sammankomsten den  
mars ”, i Föredrag i sällskapet De fattiges vänner.

—,  ”Föredrag i sällskapet De fattiges vänner vid sammankomsten den  october 
”, i Föredrag i sällskapet De fattiges vänner.

Livijn, Claes, ”Reflexioner om antalet af  brottslingar och korrektionister, orsakerna 
dertill, och fängelsernas beskafffenhet”, Sveriges Statstidning /–/ .

—,  ”Reformer”, idem, Samlade skrifter (Örebro, ).
Lundgren, Frans, ” Den fotografiska revolutionen: Ett mediums betydelser och bruk”, 

Lychnos .
—,  ”Det självreglerande samhället: Jeremy Benthams panopticon som realitet och uto-

pi”, i Jeremy Bentham, Panopticon: En ny princip för inrättningar där personer övervakas 
(), sv. övers. (Nora, ).

—,  ”Det öppna fängelset: Om framställningen av ett moraliskt vetande”, i Bergström, 
Ekström & Lundgren.

Lundström, Bo, Officeren som arkitekt och konstnär i det svenska -talet (Uppsala, ).
Löfström, Karl, Sällskapet De fattigas vänner  / : Minnesskrift till -årsdagen 

(Stockholm, ).
Löwenhjelm, Carl Axel, Om communalstyrelsen och penitentiärsystemet (Stockholm, ).
—,  Tankar om correctionssystemet och fångvården (Stockholm, ).
Magg, C., ”Om strafffångars behandling efter deras frigifvande ur straffanstalten, 

och deras familjers tillsyn under påstående strafftid” (), sv. övers. Juridiskt ar-
kif  ().

Magnusson, Lars, Den bråkiga kulturen: Förläggare och smideshantverkare i Eskilstuna – 
(Stockholm, ).

Markus, Thomas A., Buildings and power: Freedom and control in the origin of modern building 
types (London, ).

—,  ed., Order in space and society: Architectural form and its context in the Scottish enlightenment 
(Edinburgh, ).

McGowen, Randall, ”The well-ordered prison: England –”, i Morris & 
Rothman.

Melberg, Arne, Realitet och utopi: Utkast till en dialektisk förståelse av litteraturens roll i det borger-
liga samhällets genombrott (Stockholm, ).

Melton, James Van Horn, ”The emergence of  ’society’ in eighteenth- and nineteenth-
century Germany”, i Language, history and class, ed. P. Cornfield (Oxford, ).

Merenze, Michael, Laboratories of virtue: Punishment, revolution and authority in Philadelphia, 
– (Chapel Hill, ).

Metz, Karl, ”Paupers and numbers: The statistical argument for social reform in 
Britain during the period of  industrialization”, The probabilistic revolution, volume : 
Ideas in history, eds L. Krüger, L. Daston & M. Heidelberger (Cambridge, ).

Minnesbok för Bildningscirkeln i Götheborg (Göteborg, ).
Mithander, Conny, Den dubbla kritiken: Carlyle och Engels om -talets Manchester 

(Göteborg, ).
Mittermaier, Carl Joseph Anton, ”Menniskovärde och prygel: Grunderna för kropps-

straffets upphäfvande”(), sv. övers., Juridiskt arkif  ().
—,  ”Om fängelseväsendets närvarande tillstånd i Europa och Nordamerika, om resul-

tatet af  de rön man gjort, och om de fordringar man kan hafva på lagstiftaren i af-
seende på straffanstalterna”, sv. övers., Juridiskt arkif  (–) &  (–).



 Källor och litteratur Källor och litteratur  

Moreau-Christophe, Louis Mathurin, Enskildt fängelse: Framställning af penitentiärfrågan i 
Frankrike och i andra länder (), sv. övers (Stockholm, ).

Morris, Norval & Rothman, David J., eds, The Oxford history of the prison: The practice of 
punishment in Western society (; Oxford, ).

Müller, Joseph, Fattigvården i Stockholmfrån äldre till nyare tid, jämte beskrivningar af Stockholms 
stads arbetsinrättningar: Med anledningar af den nya arbetsinrättningens fullbordan. En historisk 
öfversikt (Stockholm, ).

Nationalencyklopedins ordbok (Höganäs, –).
Naumann, Christian, Om straffrättstheorien och penitentiärsystemet (Lund, ).
Netzel, Pehr Johan, ”En ledamot af  fångvårdsstyrelsen angående fängelsesystemet”, 

Aftonbladet /–/ .
—,  ”Om behofvet och möjligheten af  svenska fängelsernas förbättring”, Juridiskt ar-

kif  ().
—,  ”Om fängelsesystemet”, Aftonbladet /–/ .
Niléhn, Lars H., Nyhumanism och medborgarfostran: Åsikter om läroverkets målsättning –

 (Lund, ).
Nilsson, Roddy, ”Den närvarande frånvaron eller i väntan på Foucault: En diskussion 

om Foucault och den svenska historiedisciplinen”, Historisk tidskrift  ().
—,  En välbyggd maskin, en mardröm för själen: Det svenska fängelsesystemet under -talet 

(Lund, ).
Nilsson, Sven Åke, ”Bilden av brottslingen”, Kaleidoskop  ().
Noellner, Friedrich,”Om fängelseförvaltningens centralisation på grund af  straffrät-

tens nuvarande ståndpunkt”(), sv. övers., Juridiska föreningens tidskrift tionde häf-
tet ().

—,  ”Påminnelser öfver några anmärkningar emot Pensylvaniska systemet till straff -
fångars förbättring, […] med särskilt afseende på den af  Moreau-Christophe 
senast utgifna afhandling de la moralitè et de la folie dans le règime pènitenti-
aire; och på Julius, ’Nordamerikas sittliche Zustände’”, sv. övers., Juridiskt arkif  
().

Nordin, Thor, Växelundervisningens allmänna utveckling och dess utformning i Sverige till omkring 
 (Stockholm, ).

Nowotny, Helga, ”Knowledge for certainty: Poverty, welfare institutions and the in-
stitutionalization of  social science”, i Discourses on society: The shaping of the social science 
disciplines, eds P. Wagner, B. Wittrock & R. Whitley (Dordrecht, ).

O’Brien, Patricia, The promise of punishment: Prisons in nineteenth-century France (Princeton, 
).

Olofsson, Jonas, Arbetslöshetsfrågan i historisk belysning: En diskussion om arbetslöshet och social po-
litik i Sverige – (Lund, ).

Om lagcommitteens förslag till allmän criminallag: Betänkande afgifvet af Juridiska fakulteten och phi-
losophiæ professorerne vid Uppsala universitet (Uppsala, ).

”Om sällskapet De fattigas vänner”, i Föredrag i sällskapet De fattigas vänner.
Ordbok över det svenska språket utgiven av Svenska akademien (Lund, –).
Ordningsreglor [för resan till Londonutställningen ] (Stockholm, ).
Osborne, Thomas & Rose, Nikolas, ”In the name of  society, or three theses on the 

history of  social thought”, History of the Human Sciences  ().
Osborne, Thomas, ”Security and vitality: Drains, liberalism and power in the nine-

teenth century”, i Barry, Osborne & Rose.



 Källor och litteratur Källor och litteratur  

Oscar I, Om straff och straffanstalter (Stockholm, ).
Otter, Chris, ”Making liberalism durable: Vision and civility in the late Victorian 

city”, Social History  ().
Oxford English dictionary (Oxford, –).
Paban, Louise, Till mina ordensbröder i fall jag hade några eller ett välment förslag till en öm fat-

tigvård (Stockholm, ).
Palmstedt, Carl, ”Om uppfinningen af  de tidmätare, som vi kalla ur”, i Minnesbok, 

häfte .
Pankoke, Eckart, Sociale Bewegung – Sociale Frage – Sociale Politik: Grundfragen der deutschen 

”Socialwissenchaft” im . Jahrhundert (Stuttgart, ).
Perrot, Michelle, ”Delinquency and the penitentiary system in nineteenth-century 

France”, i Deviants and the abandoned in French society, eds R. Forster & O. Ranum 
(Baltimore, ).

Petersen, Anja, ”Fångfotografiets retorik”, Rig  ().
Petersson, Birgit, ”Debatten om den sociala frågan”, i Kontroll och kontrollerade: Formell och 

informell kontroll i ett historiskt perspektiv, ed. J. Sundin (Umeå, ).
—,  ”Den farliga underklassen”: Studier i fattigdom och brottslighet i -talets Sverige (Umeå, 

).
Pettersson, Lars, ”Forskning om svensk politisk historia –”, i Britta Lövgren 

m. fl., Svensk politisk historia: En kommenterad litteraturöversikt (Stockholm, ).
—,  Frihet, jämlikhet, egendom och Bentham: Utvecklingslinjer i svensk folkundervisning mellan feoda-

lism och kapitalism, – (Uppsala, ).
Plymoth, Birgitta, Fostrande försörjning: Fattigvård, filantropi och genus i fabriksstaden Norrköping 

– (Stockholm, ).
Pontin, Magnus Eric Constans, ”Om allmän bildning, föredrag hållet på Bildnings-

cirkelns högtidsdag den  oktober ”, Synglaset/ Morgonbladet, /–/ .
Poovey, Mary, A history of the modern fact: Problems of knowledge in the sciences of wealth and so-

ciety (Chicago, ).
—,  ”Figures of  arithmetic, figures of  speech: The discourse of  statistics in the s”, 

i Questions of evidence: Proof, practice, and persuasion across the disciplines, eds J. Chandler, 
A. Davidson & H. Harootunian (Chicago, ).

—,  Making a social body: British cultural formation – (Chicago, ).
—,  ”The liberal civil subject and the social in eighteenth-century British moral phi-

losophy”, i Joyce, The social in question.
Porter, Theodore M., The rise of statistical thinking, – (Princeton, ).
Press, Maria, ”Skyddsfruar och ordningsmän – en studie i -talets nytänkan-

de filantropi”, i Studier och handlingar rörande Stockholms historia VII, ed. P. Mark 
(Stockholm, ).

Price, Richard N., ”The Working men’s club movement and Victorian social reform 
ideology”, Victorian Studies  ().

Procacci, Giovanna, ”Governing poverty: Sources of  the social question in nine-
teenth-century France”, i Foucault and the writing of history, ed. J. Goldstein (Oxford, 
).

—,  ”Social economy and the government of  poverty”, i Burchell, Gordon & Miller.
—,  ”Sociology and its poor”, Politics and Society  ().
Protokoller hållne vid det första svenska välgörenhetsmötets allmänna sammankomst i Stockholm, den , 

 och  maj  (Göteborg, ).



 Källor och litteratur Källor och litteratur  

Quarfood, Christine, Condillac, statyn och barnet: En studie i upplysningens filosofi och pedago-
gik (Stockholm, ).

Quetelet, Adolphe, ”Betraktelser öfver benägenheten till brott vid menniskans olika 
åldrar” (), sv. övers., Juridiskt arkif  (–).

—,  A treatise on man and the development of his faculties (), eng. övers. (Edinburgh, 
).

Qvarsell, Roger, Kulturmiljö och idéspridning: Idédebatt, bokspridning och sällskapsliv kring -
talets mitt (Stockholm, ).

—,  Ordning och behandling: Psykiatri och sinnessjukvård i Sverige under -talets första hälft 
(Umeå, ).

—,  ”Sundhetspolisen: Kring en debatt i Stockholm sommaren ”, Socialmedicinsk 
tidskrift  ().

—,  Utan vett och vilja: Om synen på brottslighet och sinnessjukdom (Stockholm, ).
—,  ”Välgörenhet, filantropi och frivilligt socialt arbete – en historisk översikt”, i 

SOU : (Stockholm, ).
Rabinow, Paul, French modern: Norms and forms of the social environment (; Chicago, 

).
Ramsay, Alexandra, Huvudstadens hjärta: Filantropi och social förändring i Helsingfors. Två frun-

timmersföreningar – (Helsingfors, ).
Reinke, Herbert, ”Die ’Liasion’ des Strafrechts mit der Statistik: Zu den Anfängen 

kriminalstatistischher Zählungen im . und . Jahrhundert”, Zeitschrift für Neuere 
Rechtsgeschichte  ().

—,  ”Statistics, administration, and concepts of  crime: Remarks on the development 
of  criminal statistics in nineteenth-century Germany”, Historical Social Research  
().

Rituale eller ceremoniestadgar för sällskapet De fattiges vänner (Stockholm, ).
Rodhe, Edvard, Den religiösa liberalismen: Nils Ignell, Viktor Rydberg, Pontus Wikner 

(Stockholm, ).
Rodhe, Henning, Geijer och samhället: En studie i svensk tradition (Uppsala, ).
Rose, Nikolas, Powers of freedom: Reframing political thought (Cambridge, ).
Rosenblad, Mathias, Tal om juridisk statistik och grunderne för lagstiftningen hållet uti Kongl. 

Vetenskapsacademien vid præsidii nedläggande den  april  (Stockholm, ).
Rosengren, Cecilia, Tidevarvets bättre genius: Föreställningar om offentlighet och publicitet i Karl 

Johanstidens Sverige (Stockholm, ).
Rothfield, Lawrence, Vital signs: Medical realism in nineteenth-century fiction (Princeton, 

).
Rothman, David J., ”Perfecting the prison: United States, –”, i Morris & 

Rothman.
Runeby, Nils, ”’Varken fågel eller fisk’: Om den farliga halvbildningen”, idem, Dygd 

och vetande: Ur de bildades historia (Stockholm, ).
Ryan, James R., Picturing empire: Photography and the visualisation of the British empire (London, 

).
Rääf, Fredrik Leonhard, Anförande i ridderskapets och adelns plenum d.  dec.  

(Stockholm, ).
”Samhällsroman”, Nordisk familjebok bd  (Stockholm, ).
Sammandrag af justitiestatsministerns underdåniga embetsberättelser för åren  till och med , 

under fortgående jemförelse med den underdåniga berättelsen för åren  och : Första afdel-



 Källor och litteratur Källor och litteratur  

ningen, civila mål och ärenden vid domstolarna samt polis- och verkställande myndigheterna i riket, 
Bidrag till Sveriges officiella statistik, B: Rättsväsendet, ny följd I::a (Stockholm, 
).

Sammandrag af justitiestatsministerns underdåniga embetsberättelser för åren  till och med , 
under fortgående jemförelse med sednare afgifna underdåniga berättelser: Tredje afdelningen, 
brottmål I, Bidrag till Sveriges officiella statistik, B: Rättsväsendet, ny följd I::c 
(Stockholm, ).

Sanner, Inga, Att älska sin nästa såsom sig själv: Om moraliska utopier under -talet 
(Stockholm, ).

Schéele, Frans von, Några ord om den bristande barnavården inom de arbetande klasserne 
(Karlstad, ).

Schmidt, A. N., ”Föredrag i sällskapet de Fattiges vänner på högtidsdagen den  maj 
”, i Föredrag i sällskapet De fattiges vänner.

Schwartz, Hillel, ”On the origins of  the phrase ’social problems’”, Social problems  
().

Scott, Joan, Gender and the politics of history (New York, ).
Sefström, Nils Gabriel, Om det i nyare tider antagna uppfostrings- och undervisningssättet och dess 

inflytande på samhällsskicket: Tal hållet vid præsidii nedläggande uti Kongl. Vetenskapsakademien 
den  april  (Stockholm, ).

Sekula, Alan, ”The body and the archive”, October  ().
Shapin, Steven & Barnes, Barry, ”Science, nature and control: Interpreting Mechanics’ 

institutes”, Social Studies of Science  ().
Shaw, Martin & Miles, Ian, ”The social roots of  statistical knowledge”, i Demystifying 

social statistics, eds J. Irvine, I. Miles & J. Evans (London, ).
Siljeström, Per Adam, Arbetarens fritimmar: Skrifter i nyttiga ämnen till läsning för handtwerks- 

och fabriksarbetare (Kalmar, ).
—,  Bref i blandade ämnen (Kalmar, ).
—,  ”Om ögats fostran”, idem, Afhandlingar och smärre uppsatser, tredje häftet (Stockholm, 

).
—,  Resa i förenta staterna (Stockholm, ).
Skoglund, Anna-Maria, Fattigvården på den svenska landsbygden år  (Stockholm, ).
Skyddsföreningens i Stockholm handlingar,  (Stockholm, ).
Skyddsföreningens i Stockholm handlingar,  (Stockholm, ).
Snellman, Johan Vilhelm, ”Fruntimmer och räddningsanstalter”, Saima / .
—,  ”Om finsk statistik”, Saima / .
Sondén, Carl Ulrik, ”Psykiatriska notiser”, Hygiea  ().
Sparre, Erik, Om penitentiärsystem och kriminallagstiftning (Stockholm, ).
Stadgar för Bildningscirkeln i Carlskrona, antagne den  mars  (Karlskrona, ).
Stadgar för Bildningscirkeln i Linköping (Linköping, ).
Stadgar för Bildningscirkeln i Malmö (Malmö, ).
Stadgar för Bildningscirkeln i Stockholm, antagne d.  maj  (Stockholm, ).
Stadgar för Bildningscirkeln i Stockholm (Stockholm, ).
Stadgar för fattigkomitén [i De fattigas vänner] (Stockholm, ).
Stadgar för sällskapet De fattigas vänner (Göteborg, ).
Stadgar för Sällskapet till arbetsflitens befrämjande (Stockholm, ).
Stadgar för Sällskapet till dygdigt och troget tjenstefolks belönande (Stockholm, ).
Stadgar för Wenersborgs bildningscirkel, antagne den  oktober  (Vänersborg, ).



 Källor och litteratur Källor och litteratur  

Steinmetz, George, Regulating the social: The welfare state and local politics in Imperial Germany 
(Princeton, ).

Stenius, Henrik, Frivilligt, jämlikt, samfällt: Föreningsväsendets utveckling i Finland fram till -
talets början med speciell hänsyn till massorganisationsprincipens genombrott (Helsingfors, 
).

Stephens, Georg, Några ord i bildningscirkeln den  mars  (Stockholm, ).
Storch, Robert D., ”The problems of  working-class leisure: Some roots of  middle-

class moral reform in the industrial north, –”, i Social control in nineteenth cen-
tury Britain, ed. A. P. Donajgrodzki (Lodon, ).

Strömberg, Gustaf, ”Förord”, i Arthur Helps, Arbetets fordringar: Ett utkast om våra plikter 
mot underordnade (), sv. övers. (Stockholm, ).

—,  Några ord om den arbetande klassens och serskildt om fabriksarbetarnes ställning i hufvudstaden 
framställda för tobaks fabrikssocieteten (Stockholm, ).

Styrelsens öfver fängelser och arbetsinrättningar i riket underdåniga memorial till Kongl. Maj:t af den  
november , innefattande berättelse om fångväsendet och redovisning för correctionsanstalternes 
närvarande tillstånd och behof (Stockholm, ).

Styrelsens öfver fängelserne och arbetsinrättningarne till Kongl. Maj:t afgifna berättelse angående fång-
vården i riket åren  och  (Stockholm, ).

Styrelsens öfver fängelser och arbetsinrättningar i riket underdåniga berättelse om fångvården för år  
(Stockholm, ).

Styrelsens […] berättelse om fångvården för år  (Stockholm, ).
Styrelsens […] berättelse om fångvården för år  (Stockholm, ).
Styrelsens […] berättelse om fångvården för år  (Stockholm, ).
Styrelsens […] berättelse om fångvården för år  (Stockholm, ).
Styrelsens […] berättelse om fångvården för år  (Stockholm, ).
Sue, Eugène, Parisiska mysterier (), sv. övers. (Stockholm, ).
Suringar, Willem Hendrik, Tal om behofvet af en förbättrad fångvård samt om inrättandet af 

skyddsföreningar (), sv. övers. (Stockholm, ).
Svensson, Birgitta, ”Konsten att individualisera: Särskiljande metoder i fängelsets per-

sonkaraktäristik”, i Eriksson & Qvarsell.
Svensson, Inge, Hantverkarna i Malmö – (Malmö, ).
Sällskapet De fattigas vänner, stiftadt till åminnelse[…] (Stockholm, ).
Söderberg, Johan, ”Views of  the criminal in early nineteenth-century Sweden”, i Only 

human: Studies in the history of conceptions of man, ed. A. Jarrick (Stockholm, ).
Söderberg, Tom, Hantverkarna i brytningstid, – (Stockholm, ).
Söderling, J. N., ”Berättelser ur sångens historia samt några exempel av dess verkan på 

folkbildningen och sederna”, i Minnesbok, häfte .
Sörbom, Per, Läsning för folket: Studier i tidig svensk folkbildningshistoria (Stockholm, ).
T. A., De civila fängelserna i Paris: Skizzer från besök under en resa (Stockholm, ).
Tagg, John, ”A means of  surveillance: The photograph as evidence in law”, idem, The 

burden of representation: Essays on photographies and histories (London, ).
Taube, G. J., ”Om fängelsesystemets förbättrande och moralitetens tillstånd i landet”, 

Aftonbladet / & / .
Taussi Sjöberg, Marja & Vammen, Tinne, eds, På tröskeln till välfärden: Välgörenhetsformer 

och arenor i Norden – (Stockholm, ).
Tegnér, Esaias, ”[Vid en konsert till förmån för Malmö stads arbetsinrättning]”, i 

Esaias Tegnérs samlade dikter VI, ed. C. Svensson (Lund, ).



 Källor och litteratur Källor och litteratur  

—,  Wexjö domkapitels underdåniga betänkande till Kongl. Maj:t, rörande fattigvården i Wexjö stift 
(Jönköping, ).

Torén, Magnus, Försök att bestämma orsakerne till ökade brottmål och medlen till deras förekomman-
de eller minskning (Stockholm, ).

Torstendahl, Rolf, Teknologins nytta: Motiveringar för det svenska tekniska utbildningsväsendets 
framväxt framförda av riksdagsmän och utbildningsadministratörer – (Uppsala, 
).

Trenard, L., ”Gérando, Joseph-Marie de”, Dictionnaire de biographie française bd  (Paris, 
).

Underdånigt betänkande med dertill hörande handlingar angående fattigvården i Stockholms stad 
(Stockholm, ).

Underdånigt betänkande med dertill hörande handlingar angående fattigvården i riket utom Stockholms 
stad jemte dermed sammanhang egande ämnen (Stockholm, ).

Utlåtande i anledning af anmärkningar wid förslaget till allmän criminallag, af lagcommiteen 
(Stockholm, ).

Wagner, Peter, ”’An entirely new new object of  consciousness, of  volition, of  
thought’: The coming into beeing and (almost) passing away of  ’society’ as a sci-
entific object”, i Biographies of scientific objects, ed. L. Daston (Chicago, ).

Wallin, Johan Olof  & Wannqvist, Olof  af, Vördsam anmälan till hufvudstadens upplyste, väl-
görande och aktningsvärde innevånare (Stockholm, ).

Wallin, Johan Olof, Idéer till en blifvande förening för medborgerlig dygd och trefnad i huvudsta-
den (Stockholm, ).

Waterman, M. C., Revolution, economics and religion: Christian political economy, – 
(Cambridge, ).

Wechsler, Judith, A human comedy: Physiognomy and caricature in th century Paris (London, 
).

Vennström, Ivar, Svenska utopister (Stockholm, ).
Wenström, Carl Edmund, Om fattigvården: Försök tillegnat fattigvårdsstyrelser och socknenämn-

der (Stockholm, ).
Vestlund, Gösta, Folkuppfostran, folkupplysning, folkbildning: Det svenska folkets bildningshistoria 

– en översikt (Stockholm, ).
Wetterbergh, Carl Anton, Arbetskompagnier och jernvägsarbeten (Stockholm, ).
—, Fattigvården: Några reflektioner öfver dess tillämpning (Stockholm, ).
Wiberg, Albert, ”Filén, Simon Joachim”, Svenskt biografiskt lexikon bd  (Stockholm, 

).
Widerberg, Bertil, Kameran minns: Fotografi i Malmö – (Malmö, ).
Widmalm, Sven, Mellan kartan och verkligheten: Geodesi och kartläggning, – (Uppsala, 

).
Wiener, Martin J., Reconstructing the criminal: Culture, law, and policy in England, – 

(Cambridge, ).
Vierhaus, Rudolf, ”Bildung”, i Brunner, bd  ().
Wieselgren, Sigfrid, Sveriges fängelser och fångvård från äldre tider till våra dagar: Ett bidrag till 

svensk kulturhistoria (Stockholm, ).
Wifstrand, Albert, ”Bildning: Ett begrepps historia”, Lychnos –.
Williams, Elizabeth, The physical and the moral: Anthropology, physiology, and philosophical medi-

cine in France, – (Cambridge, ).



 Källor och litteratur

 

Williams, Raymond, Keywords: A vocabulary of culture and society (London, ).
—,  Marx och kulturen: En diskussion kring marxistisk kultur- och litteraturteori (), sv. övers. 

(Stockholm, ).
Winch, Donald, Riches and poverty: An intellectual history of political economy in Britain, –

 (Cambridge, ).
Virgin, Robert Willhelm Urban, Religionens inflytande på bildningen eller hvad är bildning: 

Föredrag hållet i bildningscirkeln i Stockholm söndagen den  mars  (Stockholm, ).
Wisselgren, Per, Samhällets kartläggare: Lorénska stiftelsen, den sociala frågan och samhällsvetenska-

pens formering – (Stockholm, ).
Wittrock, Björn, Heilbron, Johan & Magnusson, Lars, ”The rise of  the social scienc-

es and the formation of  modernity”, i The rise of the social sciences and the formation of 
modernity: Conceptual change in context, –, eds J. Heilbron, L. Magnusson & 
B. Wittrock (Dordrecht, ).

Yeo, Eileen Janes, The contest for social science: Relations and representations of gender and class 
(London, ).

Zachariæ, [Karl Salomo], ”Brottmålsstatistik” (), sv. övers., Juridiskt arkif  (–
).

Zimmermann, Waldemar, ”Das ’Soziale’ im geschichtlichen Sinn- und Begriffswandel”, 
i Festgabe für Leopold V. Wiese, eds A. Geck, J. Kempski & H. Meuter, Studien zur 
Soziologie  (Mainz, ).

Åberg, Ingrid, ”Filantroper i aktion: Filantropiska fruntimmersföreningar i det tidiga 
-talet”, i Taussi-Sjöberg & Vammen.

—,  ”Revivalism, philanthropy and emancipation: Women´s liberation and organiza-
tion in the early nineteenth century”, Scandinavian Journal of History  ().

Åkerhjelm, Gustaf  Fredrik, Några upplysningar och betraktelser, rörande fångvården i Sverige un-
der en sednare tid, och det korrektionella fångvårdssystemet i allmänhet, af den sednast varande ord-
föranden i Styrelsen öfver rikets fängelser och arbetsinrättningar (Stockholm, ).

Åman, Anders, Om den offentliga vården: Byggnader och verksamheter vid svenska vårdinstitutioner 
under - och -talen. En arkitekturhistorisk undersökning (Stockholm, ).

Årsberättelse af Fruntimmersskyddsföreningen i S:t Jacob och Johannis församling med bilagor: År  
(Stockholm, ).

Årsberättelse af Fruntimmersskyddsföreningen i Storkyrkoförsamlingen med bilagor: För år  
(Stockholm, ).

Årsberättelse af förvaltningen i sällskapet De fattiges wänner (Göteborg, ).
Årsberättelse afgifwen af direktionen för Föreningen inom Östergöthland till fångars förbättring […] 

(Linköping, ).
Öhman, Adolph, ”Arbetarefrågan”, Oden, nov. .
—,  Om fångvården och dess förhållande till det nya straffsystemet: Några betraktelser öfver de allmän-

nare orsakerna till brotten, samt medlen att dem motarbeta (Stockholm, ).
Öhman, Anders, Äventyrets tid: Den sociala äventyrsromanen i Sverige – (Umeå, 

).



 Källor och litteratur

 

Personregister

Registret avser sidorna –. Författarnamn i noter har inkluderats då referen-
ser kommenteras eller diskuteras.

Adlersparre, Carl August 
Agardh, Carl Adolph –, , 

, 
Almqvist, Carl Jonas Love 
Améen, Georg  f., 
Andersen, Hans Christian 
Anderson, Barbro , 
Andersson, Johan Fredrik , , 


Arfwedson, Carl David , 
Aronsson, Peter 
Arrhenius, Carl Magnus , , 


Arrhenius, Olof  
Atterbom, Per Daniel Amadeus 



Bahr, Johan Fredrik , 
Balzac, Honoré de 
Basedow, Johann Bernhard 
Beaumont, Gustave de , ,  f., 

,  f.
Beccaria, Cesare , 
Bentham, Jeremy ,  f., , , 

,  f., 
Berzelius, Jacob 

Bjursten, Herman 
Björnstjerna, Magnus 
Boëthius, Jakob Edward 
Borg, Ossian Edmund , –, 

,  f., –, , 
Branting, Hjalmar 
Bremer, Fredrika ,  f., , 

 f.
Brink, Carl Olof  
Brougham, Henry  f.
Brunner, Otto 
Burchell, Graham  f.
Buss, Franz Joseph 

Cederschiöld, Robert  f.,  f.
Chalmers, Thomas  f., , , 

 f., , , 
Channing, William Ellery 
Coleridge, Samuel Taylor 
Comte, Auguste , 
Condillac, Etienne Bonnot de , 


Condorcet, Jean Antoine Nicolas 

de 
Cooper, James Fenimore 
Custine, Adolphe 



 Personregister Personregister  

Daston, Lorraine , 
David, Christian Nathan 
Dean, Mitchell ,  f., , , 


Deleuze, Gilles  f.
Desrosières, Alain , 
Dickens, Charles , 
Donnelly, Michel 
Donzelot, Jacques , , , , 


Dumm, Thomas L. 

Ekmarck, Lars August 
Ekström, Anders , , , 


Ekström, K. 
Ellmin, Johan , ,  f., 

–,  f., , , 
Elmblad, Per Magnus 
Elmund, Gunnel 
Engels, Friedrich ,  f.
Eriksson, Torsten 
Esquirol, Jean Etienne 

Dominique 
Ewerlöf, Frans Anton  f.

Fahnehjelm, Anton Ludvig 
Ferguson, Adam 
Filén, Simon  f., , 
Folton, Robert 
Forsell, Carl af  , , , , , 

–, , , ,  f., , 
, , 

Forsell, Carl Daniel 
Forsythe, William James , 
Foucault, Michel , , –, , 

 f., , , –
Fourier, Charles , 

Galison, Peter 
Gall, Franz Joseph 
Gamby, Erik 
Garland, David 
Geijer, Erik Gustaf  ,  f., 

–, –, , , , 
, , , 

Gérando, Joseph-Marie de , 
–, , , –, , 
 f., , , 

Gerelius, Johan Adolph –, , 
 f., , 

Giustino, David de 
Grubbe, Samuel, 
Guerry, André-Michel , , , 


Gustavsson, Bernt 
Götrek, Per , , 

Habermas, Jürgen 
Hacking, Ian 
Hagdahl, Charles Emil 
Hasselquist, Frans Theodor 

–, –,  f.
Hebbe, Wendela 
Hedlund, Sven Adolf   f., , 

 f., 
Helps, Arthur 
Henriques, Martin Ruben 
Hierta, Lars Johan , 
Hirdman, Yvonne 
Hjelm, Carl Fredrik , 
Hobsbawm, Eric 
Holst, Frederik , , 
Howard, John 
Hume, David 
Höjer, Henrik 
Höjer, Torgny 



 Personregister Personregister  

Ignatieff, Michael 
Ignell, Nils  f.

Jansson, Torkel , , , 
Johannesson, Eric 
Johansson, Knut Fredrik 
Jordansson, Birgitta , , 
Joyce, Patrick 
Julin, Lovisa 
Julius, Heinrich Nicolaus , , 

 f.
Järpemo, Sture 

Kahl, Achatius  f.
Karl XIV Johan 
Kjellberg, Petter , , , 

 f., 
Kjellén, Alf  , , 
Knorring, Sophie von 
Kullberg, Karl af  

Laing, Samuel , , 
Landelius, Carl , , 
Latour, Bruno 
Leander, Sigfrid 
Lewenhaupt, Eva  f.
Lieber, Francis  f., 
Lindeberg, Anders 
Linderoth, Anders 
Lindmark, Daniel  f.
Linné, Carl von  f.
Livijn, Claes  f., 
Locke, John , 
Lundberg, Vincent 
Löwenhjelm, Carl Axel , 

Malthus, Thomas 
Markus, Thomas A. , 

Martineau, Harriet , 
Marx, Karl , 
Merenze, Michel , , 
Metz, Karl 
Mill, John Stuart 
Mittermaier, Carl Joseph Anton 

, , , 
Moreau-Christophe, Louis 

Mathurin ,  f., 
Morris, Norval 

Naumann, Christian , 
Netzel, Pehr Johan , 
Niléhn, Lars 
Nilsson, Roddy , , , , 

, 
Noellner, Friedrich 

Obermayer, fängelsedirektör , 


O’Brien, Patricia 
Osborne, Thomas , , 
Oscar I  f., ,  f.,  f.
Owen, Robert , , , , 



Palmstedt, Carl ,  f., 
Pankoke, Eckart 
Perrot, Michelle 
Petersson, Birgit , 
Pettersson, Lars , , 
Plymoth, Birgitta 
Polhem, Christopher 
Pontin, Magnus Eric Constans 

,  f., 
Poovey, Mary ,  f., , 
Procacci, Giovanna , , , , 





 Personregister

Quarfood, Christine  f.
Quételet, Adolphe , , , , 

, , 
Qvarsell, Roger , 

Rabenius, Lars Georg 
Rabinow, Paul 
Ramsay, Alexandra 
Reden, Friedrich von 
Reinke, Herbert 
Renhult, Olof  , 
Richert, Johan Gabriel 
Rose, Nikolas ,  f., , , 

, 
Rosenblad, Mathias –, , 


Rothman, David J. 
Rousseau, Jean-Jacques 
Rush, Benjamin 
Rääf, Leonhard 

Saint-Simon, Henri de , , 
Sandvall, Johan 
Sanner, Inga 
Schéele, Frans von , 
Schmidt, A. N. 
Scott, Joan 
Sekula, Alan , 
Siljeström, Per Adam , –, 

, 
Smith, Adam 
Snellman, Johan Villhelm 
Sohlman, August , 
Sondén, Carl Ulrik  f.
Sparre, Erik 
Stein, Lorenz von 
Steinmetz, George 
Stephens, Georg 

Stråle, Wilhelm , –, , 
 f.

Strömberg, Gustaf  , , , 
 f., 

Sue, Eugène  f., 
Suringar, William Hendrik  f.
Söderberg, Johan 
Sörbom, Per 

Tagg, John 
Taube, G. J. 
Tegnér, Esaias  f.
Tocqueville, Alexis de , , , 

 f., ,  f.
Torén, Magnus 
Torstendahl, Rolf  
Trädgård, Sven , 

Wallin, Johan Olof  –, , 
Wechsler, Judith 
Wenström, Carl Edmund  f., 
Wetterbergh, Carl Anton ,  f., 

, ,  f.
Widmalm, Sven 
Wiener, Martin J. , 
Wieselgren, Sigfrid , , 
Wifstrand, Albert 
Williams, Elizabeth 
Williams, Raymond 
Virgin, Robert Wilhelm Urban 
Wisselgren, Per 

Zachariae, Karl Salomo , 

Åberg, Ingrid , 
Åkerhjelm, Gustaf  Fredrik 

Öhman, Adolph , 




