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1 Inledning 

Ekonomiska och sociala kriser påverkar befolkningen i ett land. Vissa mer utsatta grupper i 

samhället drabbas hårdare vid kriser och linjen mellan att klara sig för dagen till att vara 

nödställd kan vara hårfin. En ekonomisk och social kris kan bero på allt från missväxt till 

krig, men den går sällan obemärkt förbi. Ett sätt att ta reda på hur en samhällig kris påverkar 

befolkningen är att studera brottsligheten.  

I den här uppsatsen kommer den kvinnliga brottsligheten i Sundsvall och i Västernorrlands 

län studeras under två perioder då det rådde ekonomiska och sociala kriser. Sundsvall och 

Västernorrland gick under 1800-talet från att vara ett argart samhälle till att bli ett i stor 

utsträckning urbaniserat och industrialiserat område. Sundsvall stad fortsatte att växa under 

1900-talet och så även Västernorrlands län. I och med urbaniseringen och industrialiseringen 

går det att urskilja en förändring i brottsligheten i staden och länet.  

Kvinnor kan ses som en utsatt grupp i samhället då de är hårdare präglade av samhälliga 

normer än män. De har inte heller samma rättigheter i samhället eller samma möjlighet till 

försörjning. Detta har lett till att kvinnor i lägre utsträckning begår brott än män. Men hur 

påverkas kvinnor av samhälliga kriser? Blir de mer benägna att bryta mot normer och lagar då 

de är utsatta för nöd? 

Perioderna som kommer att undersökas i den här uppsatsen är 1865-70 och 1914-20. Under 

1860-talet skedde en missväxt i hela landet och fattigdomen i städerna och på landet ökade. 

Detta kan ha motiverat en högre kvinnlig brottslighet. När första världskriget bröt ut 1914 

valde den svenska staten att inta en neutral roll, men trots detta påverkades svenska folket. 

Ransoneringar och nya lagar och stadgar infördes för att kontrollera den svenska 

produktionen och försäljningen av råvaror och produkter, vilket ledde till att stor del av en 

svenska befolkningen blev nödställda. Även denna kris kan ha påverkat den kvinnliga 

brottsligheten. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur den kvinnliga brottsligheten såg ut under 

nödåren 1865-70 och krigstiden 1914-20. Väldigt lite forskning har gjorts på detta område 

med kvinnor som fokusgrupp. Forskning kring brottslighet har oftast fokus på den manliga 

brottsligheten. Då män procentuellt utgör majoriten av dem som begår brott, så har forskare 

funnit det nästintill oväsentligt att undersöka de kvinnliga brottslingarna. Jag har valt att 

undersöka både den lindrigare och den grövre borttsligheten för att få ett bredare perspektiv 

och för att kunna göra en jämförelse dem emellan.     

Fokus kommer att läggas på staden Sundsvall, som under den senare delen av 1800-talet 

undergick en enorm urbanisering och industrialisering. På 30 år ökade folkmängden med 198 

%
1
, mycket på grund utav den väletablerade träindustrin. Det kommer även göras en statistisk 

jämförelse med resten av Västernorrlands län rörande den kvinnliga brottslighetens 

omfattning.   

Frågorna som kommer besvaras i den här uppsatsen är följande: 

 Hur påverkas den kvinnliga brottsligheten av en samhällelig kris? 

 Om den kvinnliga brottsligheten påverkas av en samhällelig kris, vilka brott är det 

främst som påverkas? 

 Går det att finna en korrelation mellan den kvinnliga brottslighetens karaktär och den 

rådande samhällsatmosfären? 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Marja Taussi-Sjöberg, Brott och straff i Västernorrland 1861-90, (Umeå Universitet, 1981), 30.  
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3 Teori 

Det finns väldigt många kriminologiska teorier för att förklara brottslighet. Problemet jag fann 

i mitt sökande efter en passande teori, var att de flesta teorier utgår från manliga brottslingar. 

Det finns däremot en slags teori som förklarar till en viss del varför kvinnor begår brott i lägre 

utsträckning än män. Det kan förklaras av att kvinnor är mycket mer utsatta av samhälliga 

normer än vad män är. De kvinnliga normerna präglas av lydnad, underordning och 

skötsamhet. Om en kvinna begår ett brott avviker hon från dessa normer och riskerar 

utfrysning, inte enbart pågrund av att hon blir stämplad som kriminell utan även för att hon 

utpekas som en anomali från normerna.      

Varför kvinnor upptar en sådan liten plats bland brottslingar har även försökt förklaras av att 

deras utrymme i det offentliga rummet är mycket mer begränsat än vad männens är. Kvinnors 

plats har under väldigt lång tid i historien, varit i hemmet, medan mannen varit den som 

representerat familjen i offentligheten. Därav har kvinnors utrymme för att begå brott även det 

begränsats. Dock så faller den här teorin nämnvärt då att man inte kan se någon markant 

ökning av den kvinnliga brottsligheten i och med deras inträde i det offentliga rummet i 

samband med ett mer jämställt samhälle. Det finns dock visst stöd för den här teorin gällande 

den dolda brottsligheten, dvs den som inte anmäls. Då kvinnors brott oftare tros begås i 

hemmet eller mot någon närstående person, är troligheten att det anmäls lägre, än om deras 

brott sker i offentligheten eller mot en för dem okänd person.   

Den vanligaste och mest allmänt vedertagna teorin för att förklara brottslighet i stort, gällande 

både män och kvinnor, gör en koppling mellan fattigdom, utsatthet och brott. Kriminologen 

Jerzey Sarnecki förklarar att en kausalitet kan ses mellan fattigdom och brottslighet, särskilt 

att antalet stölder går upp under tider av social och/eller ekonomisk kris
2
. 

 

 

 

 

                                                           
2
 Jerzey Sarnecki, Brottsligheten och samhället, (Lund: Studentlitteratur AB, 2010). 
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4 Metod och källmaterial 

Avgränsingen av den första perioden i den här uppsatsen motiveras av att under 1867-68 

skedde stor missväxt i Sverige vilket resulterade i social och ekonomisk kris för befolkningen. 

För att se hur detta påverkade brottsligheten tas åren innan missväxten, 1865-66, och även 

efter, 1869-70, med för att visa på ”normalförhållandet”.  

Den andra periodens avgränsning motiveras av första världskrigets utbrott och pågående 

1914-1918 vilket ledde till social och ekonomisk kris i det svenska samhället. Till 

undersökningsperioden i den här uppsatsen tas även de två efterföljande åren med för att 

kunna visa på en jämförelse mot ”normaltillståndet”.   

Källmaterialet för den här uppsatsen har framför allt bestått av saköreslängder och fångrullor 

för åren 1865-70 och 1914-20. Saköreslängderna återfinns i domböckerna från Sundsvalls 

rådhusrätt, medan fångrullorna för 1865-70 kommer från Härnösands kriminalvårdsanstalt 

och de för 1914-20 kommer från Sundsvalls fångvårdsanstalt. I saköreslängderna 

registrerades alla människor som blivit dömda till böter för lindrigare brott. I fångrullorna 

registerades alla som hållts vid anstalten och som blivit förda inför rätta för grövre brott. Däri 

återfinns vilket brott som begåtts och även vilket straff de dömda fick och längden på straffen. 

Vid genomgången av fångrullorna så sållades de som avtjänade straff för böter bort. Detta på 

grund utav att de redan fanns registerade i saköreslängderna. Om en person blev dömd till 

böter, men inte hade medlen att betala, fick de avtjäna ca 5-10 dagar i fängelse vid vatten och 

bröd. Därav finns de personerna med i både saköreslängderna och fångrullorna. Då deras 

huvudsakliga brott var lidrigt räknas de enbart med under lindriga brott.   

För att få fram vilka de kvinnliga brottslingarna och brotten var så har jag gått igenom 

saköreslängderna och fångrullorna och plockat ut de kvinnliga förbrytarna.Vidare så 

plockades de kvinnor ut som härrörde från Sundsvall och som dömts vid Sundsvalls 

rådhusrätt, då det är den kvinnliga brottsligheten i den staden som är i huvudfokus i den här 

uppsatsen.          

Statistiken som används i den här uppsatsen angående antal brottslingar och folkmängd 

kommer från statistiska centralbyråns hemsida, under rubriken historisk statistik
3
. I serien 

Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS) finns digitaliserade dokument rörande 

                                                           
3
 Statistiska centralbyrån, Historisk statistik http://www.scb.se/Pages/List____354221.aspx 

http://www.scb.se/Pages/List____354221.aspx
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befolkningsmängd, från nationell nivå till städer och orter på landsbygden. Där finns även 

digitaliserade dokument med statistik för brottsligheten, även där från nationell nivå till städer 

och orter på landsbygden.      

Definieringen av brottslighet i den här uppsatsen är dömd brottslighet dvs. sådant beteende 

som enligt allmän lag definieras som straffbelagd handling, döms vid domstol och registeras i 

den officiella statistiken. De brott som benämns som lindriga är de som fått påföljande 

bötesstraff. De brott som benämns som grövre är de som fått påföljande straff i form av 

fängelse eller straffarbete.  

De brott som benämns som nödbrott i den här uppsatsen är brott där som kopplas samman 

med nöd och utsatthet. Sådana brott är framför allt tillgreppsbrott eller brott som har med den 

egna, eller familjens, försörjning att göra.  

Problemet som städigt finns närvarande vid undersökande av brottslighet är den så kallade 

dolda brottsligheten. Detta är ett problem som kriminologer och forskare brottats med genom 

alla tider gällande brottslighet. Med den dolda brottsligheten åsyftas de brott som aldrig blir 

anmälda på grund av olika anledningar. Statistiken för brottslighet kan därför vara 

missvisande, men vid en undersökning av kortare perioder går det att utgå från att inga större 

skillnader i mentalitet och lagstifting skett som påverkat andelen den registerade respektive 

dolda brottsligheten. Problemet kan även lösas genom att vara tydlig med definitionen av 

brott, i det här fallet: dömd brottslighet. Även om den dömda brottsligheten kan ge en inte helt 

verklighetstrogen bild av den totala brottsligheten, den dolda brottsligheten inräknad, så kan 

den belysa hur mentaliteter och värdesystem såg ut. Man kan besvara frågor om vilka brott 

som blev dragna inför rätta i större utsträckning, vilka brott som dömdes med hårdare straff 

och hur lagstiftningen kring brott såg ut.        

Ett annat problem vid historisk forskning är bristen på källmaterial. I den här uppsatsen finns 

ett sådant problem. Det löses genom att göra en liknande jämförelse än den som ursprungligen 

var tänkt. Då källmaterialet för brottsligheten i Västernorrland under 1914-20 var bristande, 

fick jag göra en jämförelse över den totala brottsligheten i Sundsvall istället (se tabell 6). 
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5 Tidigare forskning 

Kvinnors låga antal inom brottsligheten har lett till att kriminologer och forskare länge ansåg 

det irrelevant eller hopplöst att studera kvinnlig brottslighet.
4
 Det börjar dock bli allt vanligare 

att kvinnor som grupp undersöks i historisk forskning och då även de kvinnliga brottslingarna. 

Birgit Petersson undersöker kvinnlig brottslighet som en del i hennes avhandling Den farliga 

underklassen
5
. I avhandlingen undersöker Petersson om överklassens rädsla för den ”farliga 

underklassen” var befogad och nämner att rädslan för underklassens brottslighet ökade i och 

med nödåren vid 1860-talet slut
6
. Hon kommer däremot fram till att det inte enbart var 

människor från de lägre samhällsskikten som begick brott, det var tvärtom en mycket jämn 

fördelning mellan de olika samhällsklasserna bland de som begick lindriga brott. Petersson 

kommer fram till att när de lindrigare brotten minskar så hänger det allt som oftast ihop med 

att de grövre brotten ökar
7
. Vad gäller kvinnorna så konstaterar Petersson att siffran för 

kvinnlig brottslighet ligger allt som oftast på ca. 10 % av all brottslighet. Hon iakttar dock att 

den kvinnliga brottsligheten tenderar att öka vid nödtider och under krig, resultat som även 

syns hos Sveriges nordliga grannländer
8
. Hon påpekar även att de brott som kvinnorna begick 

de tyder på att kvinnorna under den här tiden var satta under hårda sociala normer och att 

deras brottslighet i störst utsträckning grundade sig i nöd
9
.   

Marja Taussi-Sjöberg har skrivit en avhandling och en mer berättande bok om brottsligheten i 

Västernorrland. I sin avhandling Brott och straff i Västernorrland 1861-1890 undersöker 

Taussi-Sjöberg främst de grövre brotten och studerar de mest utsatta och fattiga i samhället. 

Hon har valt att studera Västernorrland under den här perioden för att det skedde en stor 

urbaniseringsprocess just då i och med industraliseringens framfart. Hon menar i sin inledning 

att genom att undersöka utsatta grupper och brottslighet så kan problemen i samband med en 

                                                           
4
 Lotta Vikström, ”Kvinnors liv efter brott – en hopplös historia?”, Kungl. Skytteanska Samfundet Årsbok 2008, 

(2008). 

5
 Birgit Petersson, Den farliga underklassen, (Umeå Universitet, 1983) 

6
 Birgit Petersson, Den farliga underklassen, (Umeå Universitet, 1983), 60. 

7
 Birgit Petersson, Den farliga underklassen, (Umeå Universitet, 1983), 122. 

8
 Birgit Petersson, Den farliga underklassen, (Umeå Universitet, 1983), 175. 

9
 Birgit Petersson, Den farliga underklassen, (Umeå Universitet, 1983), 176. 
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urbanisering belysas. Ett nedslag görs i Sundsvall, som i den andra hälften av 1800-talet 

undergick en enorm befolkningsökning, närmare bestämt en ökning på 198 % mellan åren 

1860-90
10

. Fattigdomen var ganska vanlig i Sundsvall i början av 1860-talet, 13 % av 

befolkningen räknades som fattiga
11

. Taussi-Sjöberg kommer fram till att den grövre 

brottsligheten inte ökade i och med industialiseringen, utan de tvärtom minskade på sikt. Det 

var istället de lindrigare brotten som ökade i takt med befolkningsmängden
12

.    

Taussi-Sjöberg beskriver vidare i sin avhandling hur den kvinnliga brottsligheten såg ut i 

Västernorrland under perioden. De brott som kvinnor oftast dömdes för var överträdelser av 

lagar och förordningar, framför allt förordningen angående försäljningen av alkoholhaltiga 

drycker, vilka utgjorde 20-30 % av kvinnors brott
13

. I stort utgjorde dock den kvinnliga 

brottsligheten endast runt 10 % av den totala brottsligheten. Taussi-Sjöberg försöker att 

förklara den låga andelen kvinnliga brottslingar med hjälp av Otto Pollaks resonemang i 

frågan. Pollak menar att kvinnors brott är typiskt dolda brott  som till största del riktar sig mot 

personer i hennes närhet, så som familjemedlemmar. Han menar även att mydigheter 

behandlar kvinnliga brottslingar mycket mildare än män i motsvarande situation. Han anser 

därför att statistiken är missvisande för den kvinnliga brottsligheten, men Taussi-Sjöberg 

påpekar att han inte nämner att det finns dold brottslighet även gällande män. Hon lyfter även 

fram en teori som förklarar den låga andelen brottsliga kvinnor genom att skylla på hennes 

skyddade miljö. I och med att kvinnors plats ansågs vara i hemmet så fanns det inte lika stora 

möjligheter för dem att begå brott som för männen, som vistades i mer offentliga miljöer. 

Taussi-Sjöberg väljer dock att inte helt förlita sig på den här teorin då den kvinnliga 

brottsligheten inte ökat speciellt markant i och med kvinnors inträde i arbetslivet och därmed 

börjat vistas på den offentliga arenan
14

.      

Den teori som Taussi-Sjöberg väljer att till störst del ta vara på är den som förklarar kvinnors 

låga brottslighet genom sambandet till könsroller. Kvinnor uppfostras till att vara 

                                                           
10

 Marja Taussi-Sjöberg, Brott och straff i Västernorrland 1861-90, (Umeå Universitet, 1981), 30. 

11
 Marja Taussi-Sjöberg, Brott och straff i Västernorrland 1861-90, (Umeå Universitet, 1981), 31. 

12
 Marja Taussi-Sjöberg, Brott och straff i Västernorrland 1861-90, (Umeå Universitet, 1981), 52. 

13
 Marja Taussi-Sjöberg, Brott och straff i Västernorrland 1861-90, (Umeå Universitet, 1981), 96. 

14
 Marja Taussi-Sjöberg, Brott och straff i Västernorrland 1861-90, (Umeå Universitet, 1981), 97. 
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förnöjsamma, tillbakadragna, arbeta i hemmet och vara gudfruktiga. Därför så menar Taussi-

Sjöberg att kvinnor har en starkare känsla för normer, vilket hindrar dem från att begå brott
15

. 

Så även om en kvinna behandlades mildare av mydigheter, så riskerade hon ändå att bli 

stämplad av samhället för att hon brutit mot normen
16

. Enligt Taussi-Sjöbergs undersökning 

så var den största andelen av de kvinnliga brottslingarna änkor. Detta förklarar hon genom att 

säga att änkor inte var lika normbundna, då de hade en mer självstädig position i samhället 

och var tvungna att hitta nya vägar att försörja sig då de inte hade någon man som tog hand 

om dem
17

.          

I sin mer berättande bok, Dufvans fångar, beskriver Taussi-Sjöberg hur livet såg ut för de 

kvinnor och män som blivit dömda för brott i mitten på 1800-talet och hamnat på Härnösands 

länscellsfängelse, även kallat ”Dufvan”. Hon börjar med att undersöka vilken bakgrund 

brottslingarna hade; hur deras uppväxt och familj såg ut. Många av de som senare i livet 

dömdes för brott och hamnade på Härnösands länscellsfängelse, hade utsatta livsförhållanden 

redan från början av sina liv
18

. Taussi-Sjöberg förklarar att framtidsutsikterna var olika, även 

under samma förutsättningarna, beroende på om du föddes som flicka eller pojke
19

 

Precis som i sin avhandling, Brott och straff i Västernorrland 1861-1890, så förklarar Taussi-

Sjöberg kvinnors låga brottslighet gentemot männens genom att tillämpa teorin om 

könsroller
20

. Hon fördjupar teorin ytterligare genom att förklara att kvinnor under 1800-talet 

även sågs som samhällets främsta normbärare
21

. Det var kvinnorna som uppfostrade barnen 

                                                           
15

 Marja Taussi-Sjöberg, Brott och straff i Västernorrland 1861-90, (Umeå Universitet, 1981), 97. 

16
 Marja Taussi-Sjöberg, Brott och straff i Västernorrland 1861-90, (Umeå Universitet, 1981), 98. 

17
 Marja Taussi-Sjöberg, Brott och straff i Västernorrland 1861-90, (Umeå Universitet, 1981), 105. 

18
 Marja Taussi-Sjöberg, Dufvans fångar: Brottet, straffet och människan i 1800-talets Sverige, (Malmö: Grafica, 

1986), 40. 

19
 Marja Taussi-Sjöberg, Dufvans fångar: Brottet, straffet och människan i 1800-talets Sverige, (Malmö: Grafica, 

1986), 17. 

20
 Marja Taussi-Sjöberg, Dufvans fångar: Brottet, straffet och människan i 1800-talets Sverige, (Malmö: Grafica, 

1986), 92-93. 

21
 Marja Taussi-Sjöberg, Dufvans fångar: Brottet, straffet och människan i 1800-talets Sverige, (Malmö: Grafica, 

1986), 95. 
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och förde vidare normerna till dem, främst till flickorna då det var viktigt för flickor och 

kvinnor att veta sin plats utefter ”hustavlans värld”
22

.    

Eva Österberg har skrivit en artikel som berör skandinavisk forskning om brott
23

. Från och 

med 1980-talet blev forskare mer intresserade av normer och normbrott. Under de senaste 

decennierna har man i samhället över huvud taget blivit mer öppen för problem rörande 

värdesystem, mentaliteter, civilisationsprocesser och kultur
24

. Österberg hänvisar till den 

historiske forskaren Erling Sandmo som menar att det är svårare i äldre samhällen att likställa 

”lagbrytare” och ”kriminell”, än det är i nutidens samhälle. Detta beror på att rättsystemet var 

helt beroende av att de direkt involverade parterna i ett brott själva förde saken inför rätta. I 

förlängningen leder det här till att kriminalitet blir ett grovt samlingsbegrepp för handlingar 

som definieras som normbrott på olika sociala och diskursiva nivåer
25

.   

Österberg förklarar vidare att perioden 1850-1940 ses som en övergångsperiod med allmänt 

sett begränsad brottslighet
26

. Det finns även vissa forskare som använder sig av termen ”de la 

violence au vol” (från våld till stöld) för att förklara förändringen i brottsligheten från 1500-

talet och framåt. Den teorin håller dock inte, menar Österberg, då stölderna inte egentligen 

ökade förrän efter andra världskriget då välfärdssamhället började blomstra
27

. När det gäller 

den kvinnliga brottsligheten så hänvisar Österberg till forskaren Jan Sundin. Han visar på att 

kvinnor framför allt förekom vid brott som hade med deras samhällsroller i övrigt att göra. 

Till exempel drogs kvinnor ofta inför rätta då de fött utomäktenskapliga barn, då de brutit mot 

                                                           
22

 Marja Taussi-Sjöberg, Dufvans fångar: Brottet, straffet och människan i 1800-talets Sverige, (Malmö: Grafica, 

1986), 95. 

23
 Eva Österberg, ”Brott och rättspraxis i det förindustriella samhället. Tendenser och tolkningar i skandinavisk 

forskning”, Historisk Tidskrift, (1993). 

24
 Eva Österberg, ”Brott och rättspraxis i det förindustriella samhället. Tendenser och tolkningar i skandinavisk 

forskning”, Historisk Tidskrift, (1993): 204. 

25
 Eva Österberg, ”Brott och rättspraxis i det förindustriella samhället. Tendenser och tolkningar i skandinavisk 

forskning”, Historisk Tidskrift, (1993): 205. 

26
 Eva Österberg, ”Brott och rättspraxis i det förindustriella samhället. Tendenser och tolkningar i skandinavisk 

forskning”, Historisk Tidskrift, (1993): 206. 

27
 Eva Österberg, ”Brott och rättspraxis i det förindustriella samhället. Tendenser och tolkningar i skandinavisk 

forskning”, Historisk Tidskrift, (1993): 209. 
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en stadga angående servering av alkholhaltiga drycker eller då de snattat något som hade med 

hemmets försörjning att göra
28

.       
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 Eva Österberg, ”Brott och rättspraxis i det förindustriella samhället. Tendenser och tolkningar i skandinavisk 

forskning”, Historisk Tidskrift, (1993): 215. 
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6 Bakgrund 

Under åren 1867-68 skedde en enorm missväxt i Sverige, en period som senare blivit känd 

som nödåren på 1800-talet. Kring 1850-60 upplevde Sverige en period av väldigt goda 

skörder och levnadsstandarden för gemene man var väldigt god. Under 1865 och 1866 skedde 

en viss nedgång i produktionen av spannmål och andra råvaror för att utmynna i en kris under 

1867-68. Sverige hade tidigare århundraden gått igenom liknande kriser, som då resulterat i 

stor svält och hög dödlighet bland folket. Under nödåren på 1800-talet befann sig Sverige 

dock i bättre sitts tack vare utvecklade kommunikationer som kunde förflytta både människor 

och provianter, vilket ledde till att krisen inte resulterade i lika hög dödlighet som tidigare 

århundraden. Trots detta så var den en svår period för den svenska befolkningen, något som 

syns tydligt på den ökade emigreringen. I början på 1870-talet tog produktionen fart igen och 

i stort så inträffade ingen liknande kris någonsin igen i svensk historia, varför nödåren 1867-

68 även kommit att kallas ”de sista nödåren”
29

.       

1914 bröt första världskriget ut i Europa. Sverige deklarerade sig neutralt, men trots det 

drabbades befolkningen av restriktioner, lagar och stadgar som påverkade deras 

levnadsförhållanden. Dessa stadgar och lagar hade för avsikt att kontrollera försäljningen och 

ekonomin ute i landet. De åsyftade även att ransonera de råvaror och produkter som 

producerades inom landet. En stor prisstegring på livsmedel och andra 

nödvändighetsprodukter skedde och nådde sin kulmen 1917. Då hade många livsnödvändiga 

varor ökat med närmare 100 %. Då importen, och även exporten, var oerhört begränsad under 

den här tiden på grund av Sveriges vilja att hålla sig neutrala, rådde stor kris för befolkningen, 

som inte hade något annat val än att hushålla med de (nu dyra) egna produkterna
30

.   

 

 

 

 

                                                           
29

 http://www.ksla.se/anh/files/2012/06/28.-Produktion-och-levnadsstandard-sid-341-350.pdf (27/5-13 09:30) 

30
 http://runeberg.org/nfcg/0672.html (27/5-13 10:00) 
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7 Brottsligheten under 1865-70 

I det här kapitlet kommer den kvinnliga brottsligheten under perioden 1865-70 undersökas 

och diskuteras. 1867-68 skedde en stor missväxt i Sverige, något som påverkade befolkningen 

och försatte dem i nöd. Kvinnor kan redan innan krisen ses som en utsatt grupp, då de inte 

hade samma rättigheter och möjligheter till försörjning som männen. Om det går att se ett 

hårdare tryck på kvinnorna under den här krisperioden ska undersökas nedan.  

7.1 Brotten 1865-70 

De brott som här främst kommer tittas närmare på är tillgreppsbrotten och våldsbrotten. Till 

tillgreppsbrotten räknas snatteri, stöld och rån. Till våldsbrotten räknas misshandel, vållande 

till annans död och dråp. Tillgreppsbrotten är de mest intressanta att studera här, då sådana 

brott ofta tyder på nöd och utsatthet.Våldsbrotten är även de intressanta att studera då de 

vittnar om mentaliteter och normer. Även om tesen ”de la violence au vol” bevisats vara 

bristande, kan det vara intressant att se om tillgrepp och våld hänger samman i nödtider.  

Tabellerna nedan är uppställda för att visa på förändringar under perioden 1865-70 gällande 

både de lindriga och grövre brotten, samt för att visa på en jämförelse med hela 

Västernorrlands län.   

Tabell 1. Lindrigare kvinnliga brott åren 1865-70, det totala antalet kvinnliga brottslingar, 

samt andelen kvinnliga brottslingar per 10 000 invånare i Sundsvall.  

Brott Tillgrepp Våldsbrott Totalt Per 10 000 

invånare 

1865 0 0 22 41,2 

1866 0 0 19 35,9 

1867 2 0 21 38,6 

1868 1 0 43 75,9 

1869 2 4 34 56,8 

1870 3 2 62 96,8 
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Källa: HLA: Lanskansliets arkiv. saköreslängder Medelpad 1865-1870. Folkmängd: 

statistiska centralbyrån, http://www.scb.se/Pages/List____257387.aspx 

Som det visas av tabellen ovan, tabell 1, ökar den totala brottsligheten markant i slutet av 

perioden. De lindrigare tillgreppsbrotten ökar inte nämnvärt, inte heller så våldsbrotten. Totalt 

så ökar dock den kvinnliga brottsligheten från att ca fyra kvinnor på tusen som begick brott, 

till att vara nästintill tio kvinnor på tusen. De brott som främst begicks av kvinnor under den 

här perioden var överträdelser av lagar och förordningar, främst då olovlig försäljning av 

alkoholhaltiga drycker.       

Trots att inte de lindrigare tillgreppsbrotten ökar nämnvärt under perioden, går det ändå att 

tolka av siffrorna att kvinnor var en utsatt grupp under nödtider som var tvugna att motgå 

lagen för att tjäna sitt uppehälle. Detta baserat på att den totala kvinnliga brottsligheten 

nästintill tredubblades under den här 6-årsperioden då det rådde en stor ekonomisk och även 

social kris i samhället.  

Tabell 2. Grövre kvinnliga brott 1865-70, det totala antalet kvinnliga brottslingar, samt 

andelen kvinnliga brottslingar per 10 000 invånare i Sundsvall. 

Brott Tillgrepp Våldsbrott Totalt Per 10 000 

invånare 

1865 2 1 4 7,5 

1866 2 0 3 5,6 

1867 1 0 3 5,5 

1868 4 0 4 5,2 

1869 6 1 8 13,7 

1870 10 2 12 18,7 

Källa: HLA. Fångrullor från Härnösands fångvårdsanstalts arkiv, D 2 AA: 7-12. Folkmängd: 

statistiska centralbyrån, http://www.scb.se/Pages/List____257387.aspx 

De grövre brotten talar ett aningen tydligare språk än de lindrigare. Trots att det är betydligt 

mindre totala siffror det rör sig om gällande de grövre brotten, så går det inte att ignorera det 

http://www.scb.se/Pages/List____257387.aspx
http://www.scb.se/Pages/List____257387.aspx
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faktum att från att ha skett två tillgreppsbrott under 1865, så femdubblades antalet tillgrepp till 

tio stycken 1870. Även det totala antalet brott ökar bland kvinnorna, från fyra till tolv. Detta 

hade kunnat förklaras med att folkmängden i staden ökade, men då antalet kvinnliga 

brottslingar per 1000 invånare ökar i liknande takt som antal totala brott, går det att dra 

slutsatsen att kvinnorna var tvugna att bryta lagen oftare under nödtider.  

Våldsbrotten försvinner helt bland kvinnorna under nödåren 1867-68, för att sedan 

återkomma, om än i väldigt få antal. Våldsbrott bland kvinnor varken var eller är brott som 

kopplas samman med kvinnor. Det är snarare betingat med den manliga normen där styrka 

och ära är två kraftiga drivpunkter.   

Tabell 3. Antal kvinnliga brottslingar i Västernorrland, antal kvinnliga brottslingar i 

Västernorrland per 10 000 invånar, samt andel kvinnor av den totala brottsligheten i 

Västernorrland, åren 1865-70. 

 Antal Kvinnliga 

Brottslingar i 

Västernorrland 

Per 10 000 invånare Andel kvinnor av 

den totala 

brottsligheten i VN 

1865 73 5,72 9 % 

1866 58 4,47 8 % 

1867 72 5,5 9 % 

1868 99 7,56 9 % 

1869 101 7,61 9 % 

1870 157 11,93 11 % 

Källa: Folkmängd i Västernorrland http://www.scb.se/Pages/List____257387.aspx , 

Brottsligheten i Sverige http://www.scb.se/Pages/List____276792.aspx . 

Som tabellen ovan visar så steg även den kvinnliga brottsligheten totalt i hela länet under 

perioden 1865-70. Tyvärr redovisas det inte i statistiken vilka brott som begicks, men med 

hjälp av tabell 1 och 2, går det att dra vissa slutsatser om vilka brott kvinnor begick. Bland 

http://www.scb.se/Pages/List____257387.aspx
http://www.scb.se/Pages/List____276792.aspx
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annat går det att tolka siffrorna som att kvinnor blev mer benägna att bryta lagen under 

nödtider.        

7.2 Sammanfattning av den kvinnliga brottsligheten 1865-70 

I ovanstående tabller, tabell 1-3, syns en ökning av den kvinnliga brottsligheten i slutet av 

perioden. Ökningen börjar tydligast märkas åren 1867-68, då missväxten skedde. Detta kan 

förklaras av korrelationen mellan fattigdom och brottslighet, som Sarnecki beskriver
31

. Det är 

framför allt de lindrigare brotten som ökar under perioden. Att den kvinnliga brottsligheten 

fortfarande är relativt hög vid 1870, i jämförelse med 1865, kan förklaras med de liknande 

resultaten som Taussi-Sjöberg visar på i sin avhandling, Brott och straff i Västernorrland 

1861-90. Enligt Taussi-Sjöberg steg den lindriga brottsligheten i Sundsvall och 

Västernorrland i takt med befolkningsökningen i och med industriernas framväxt under den 

senare delen av 1800-talet. En av anledningarna till att brottsligheten ter sig öka är för att den 

formella kontrollen i form av poliser ökade i samband med urbaniseringen och på så vis 

registrerades fler brott än tidigare
32

.   

Trots att kvinnor mycket mer sällan begick brott än män, på grund utav deras inlärda normer 

och metaliteter, ökade brotten under nöd. Detta går att tolka som att normerna inte var lika 

lätta att uppehålla under nödperioder. Kvinnor hade inlärt att de skulle värna om familjen och 

de hade antagligen en mer känslomässig relation till familjen än männen, då det var kvinnorna 

som befann sig i hemmet störst del av tiden. Då det inte längre gick att försörja och värna om 

familjen på den rätta sidan om lagen, var det kanske lättare för kvinnorna att begå brott mot 

både den och normerna för de hade tydligare motiv.    

Den totala brottsligheten ökar under perioden, men det intressanta för den här uppsatsens 

syfte är att andelen kvinnor ökar. Kvinnor begår brott i lägre utsträckning än män, men då en 

samhällig kris råder, så tenderar kvinnornas andel att öka.   

 

 

                                                           
31

 Jerzey Sarnecki, Brottsligheten och samhället, (Lund: Studentlitteratur AB, 2010), 98. 

32
 Marja Taussi-Sjöberg, Brott och straff i Västernorrland 1861-90, (Umeå Universitet, 1981), 31. 
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8 Brottsligheten under 1914-20 

I följande kapitel kommer den kvinnliga brottsligheten under perioden 1914-20 att 

undersökas. Då första världskriget bröt ut drabbades den svenska befolkningen, trots att 

svenska staten valde att anta en neutral politisk position i kriget. En uppsättning nya lagar och 

stadgar upprättades för att försöka förhindra nöd bland befolkningen, men de resulterade 

istället i en samhällig, social och ekonomisk kris. Kvinnor hade inte samma förutsättningar till 

försörjning som männen, då de ännu inte var helt etablerade på arbetsmarknaden. Kvinnorna 

under den här perioden kan fortfarande ses som en utsatt grupp, hårt präglade av normer, 

precis som under krisperioden 1865-70.  

8.1 Brotten 1914-20 

Precis som i den tidigare studerade perioden, 1865-70, är de brott som här främst kommer att 

granskas närmare tillgreppsbrotten och våldsbrotten. Tabellerna nedan är uppställda för att 

visa på förändringar under perioden 1914-20 gällande både de lindriga och grövre brotten, 

samt för att visa på en jämförelse med hela Sundsvalls stad.  

Tabell 4. Lindrigare brott begångna av kvinnor 1914-20, det totala antalet kvinnliga 

brottslingar samt andelen kvinnliga brottslingar per 10 000 invånare i Sundsvall.  

Brott Tillgrepp Våldsbrott Totalt Per 10 000 

invånare 

1914 6 2 56 33,6 

1915 1 0 40 23,8 

1916 2 0 29 17,4 

1917 2 0 32 19,3 

1918 5 1 36 21,5 

1919 1 1 52 30,8 

1920 1 0 61 36,4 
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Källa: Saköreslängder från Rådhusrätten i Sundsvalls arkiv, A I b:53-66. Folkmängd: 

statistiska centralbyrån, http://www.scb.se/Pages/List____322986.aspx  

De lindrigare brotten bland kvinnorna i Sundsvall tenderar att gå ner under första världskriget. 

I slutet av den undersökta perioden går brottsligheten upp igen till liknade siffror som under 

de första åren. Detta resultat kan jämföras med det som Petersson förklarar i sin avhandling: 

när den lindriga brottsligheten går ner så hänger det oftast samman med att den grövre 

brottsligheten ökar. Genom att gå vidare till tabell 5 nedan, går det att testa den tesen.  

Tabell 5. Grövre brott begångna av kvinnor 1914-20, det totala antalet kvinnliga brottslingar 

samt andelen kvinnliga brottslingar per 10 000 invånare i Sundsvall.  

Brott Tillgrepp Våldsbrott Totalt Per 10 000 

invånare 

1914 3 1 12 7,2 

1915 1 0 9 5,4 

1916 5 0 10 6 

1917 4 0 9 5,4 

1918 21 0 27 12,5 

1919 3 0 9 5,3 

1920 1 0 5 3 

Källa: Fångrullor från Sundsvalls kriminalvårdsanstalts arkiv, D IIIa: 27-29. Folkmängd: 

statistiska centralbyrån, http://www.scb.se/Pages/List____322986.aspx  

Under perioden 1914-20 ökar de grövre brotten markant bland kvinnorna i Sundsvall, medan 

de lindrigare minskar. Den korrelationen nämner även Birgit Petersson i sin avhandling Den 

farliga underklassen
33

. Förklaringen till att de grövre brotten ökar kan hänga samman med en 

nöd och utsatthet, då det främst är tillgreppsbrotten som ökar. Kvinnorna var hårt präglade av 

                                                           
33

 Birgit Petersson, Den farliga underklassen, (Umeå Universitet, 1983), 122. 
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samhällsnormer som sa att de skulle värna om familjen och då en samhällig kris rådde var de 

möjligen beredda att större utsträckning motgå normen.  

Då källmaterialet är bristande för statistiken över kvinnliga brottslingar i hela västernorrland 

går det inte att göra en liknade jämförelse som vid perioden 1865-70. Det saknas även 

statistiskt källmaterial för åren 1919-20. Tabellen nedan visar dock en jämförelse mellan den 

kvinnliga och manliga brottsligheten gällande tillgreppsbrott, våldsbrott och den totala 

brottsligheten i Sundsvall. För att få fram de kvinnliga brottslingarnas antal har de lindriga 

och grövre brotten från tabell 4 och 5 räknats samman, dvs de kvinnor som fanns i 

saköreslängderna och fångrullorna. Det som redovisas i källmaterialet från Sveriges officiella 

statistik är det totala antalet brott i Sundsvall.  

Tabell 6. Det totala antalet tillgreppsbrott och andelen kvinnor som begått dem. Det totala 

antalet våldsbrott och andelen kvinnor som begått dem. Det totala antalet brott och 

redovisning av hur stor andel av dessa brott som begåtts av kvinnor. Hela tabellen gäller 

Sundsvalls stad åren 1914-20. 

 Totala 

antalet 

tillgrepp 

Andel 

kvinnor 

tillgrepp 

Totala 

antalet 

våldsbrott 

Andel 

kvinnor 

våldsbrott 

Totala 

antalet 

brott 

Andel 

kvinnor  

1914 23 39 % 15 20 % 1258 5 % 

1915 22 9 % 16 0 % 967 5 % 

1916 25 28 % 15 0 % 918 4 % 

1917 44 14 % 1 0 % 545 7,5 % 

1918 64 40 % 5 20 % 643 9, 8 % 

1919 * * * * * * 

1920 * * * * * * 

*uppgift saknas 

Källa: Sveriges officiella statistik (SOS): Rättväsen. Brottsligheten. 
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Från tabellen ovan, tabell 6, går det tydligt att se att medan den totala brottsligheten minskade 

från 1914 fram till 1918, så ökade andelen kvinnliga brottslingar, från 5 % till 9,8 %. Detta 

kan till stor del bero på de nya lagarna och stadgarna som infördes under första världskriget i 

Sverige. Dessa lagar och stadgar syftade till att kontrollera försäljningen av varor och 

produkter bland befolkningen. Många av dem gällde satta maxpriser på råvaror och produkter 

så som mjölk, smör och socker, även gällande alkoholhaltiga drycker
34

. Då en stor del kvinnor 

under den här tiden livnärde sig på försäljning av sådana produkter och råvaror, var det ofta 

just kvinnor som dömdes för brott mot stadgarna och lagarna som menade att kontrollera 

försäljningen. Taussi-Sjöberg förklarar i sin avhandling Brott och straff i Västernorrland 

1861-90 att de brott som var vanligast bland kvinnor under hennes undersökningsperiod var 

just brott mot lagar och stadgar gällande maximipriser på råvaror och produkter, samt framför 

allt lagar och stadgar gällande försäljning av alkoholhaltiga drycker
35

.     

8.2 Kvinnorna, några exempel på dömda fall 

En av de kvinnor som dömdes till böter för olovligt tillgrepp 1917 var Gertrud Karlsson. Hon 

var 16 år gammal när hon dömdes för att ha snattat punsch från den butik som hon var 

anställd vid. Det var hennes arbetsgivare som anmält brottet, då han vid ett flertal tillfället 

märkt att det fattades punsch i butikens förråd. Karlsson anklagades även för att ha snattat 

cigaretter på samma vis. Hon erkände att hon tagit punschen men förnekade anklagelserna 

angående cigaretterna. Att det ska ha varit fråga om ett nödbrott i det här fallet verkar inte 

troligt. Detta grundas på att Karlsson hade anställning, hade arbetande föräldrar i en 

närliggande socken och inte uppger något som tyder på nödställdhet i rapporten. I rapporten 

om brottet framgår att Karlsson använt punschen i sällskap av vänner och hon anges inte varit 

beroende av rusdrycker
36

.  

Trots att Karlsson inte bedömdes vara utsatt av nöd eller annan slags utsatthet så går det att 

tolka hennes normuppfattning och mentalitet från rapporten. Hon dementerar anklagelserna 

om snatteri av cigaretter men erkänner att hon snattat punschen och påstår att hon betalat för 

cigaretterna. Varför valde hon då att bryta mot lagen, och normen, genom att snatta punschen? 

                                                           
34

 Nordisk familjebok 

35
 Marja Taussi-Sjöberg, Brott och straff i Västernorrland 1861-90, (Umeå Universitet, 1981),  96. 

36
 Sundsvalls Råhusrätts arkiv A I b 60, Sundsvalls Rådhusrätts Dombok i brottsmål 1917, nr 357. 
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Det kan inte benämnas som ett typiskt nödbrott, då hon uppenbarligen inte var beroende av 

alkhol och inte behövde den för att överleva. En anledning kan ha varit att hon ville vara 

inställsam mot sina vänner och på så vis passa in i normen för hur en ung kvinna skulle bete 

sig; vara tillmötesgående och värna om sina medmänniskors behov och önskningar.   

1918 dömdes 23-åriga Anna Theresia Persson för olovligt tillgrepp. Hon hade åkt in till 

staden för att uträtta några ärenden tillsammans med sin syster och bror. Ett av ärendena var 

att införskaffa två mössor åt sina två minderåriga barn. Hon hade gått in i en butik för att köpa 

mössorna, men då kartongen vari mössorna låg varit obevakad av butiksbiträdet hade Persson 

istället för att betala för dem, plockat ner dem i sin väska. Butiksinnehavaren märkte senare på 

dagen att två mössor fattades och tillfrågade då sitt butiksbeträde om någon betalat för dem. 

Biträdet uppgav att ingen hade betalt för dem, men kunde ge en relativt tydlig beskrivning om 

Perssons utseende. Senare på dagen, efter att varit hem och märkt att mössorna inte passade 

barnen, återvände Persson till butiken för att byta dem. Butiksinnehavaren var misstänksam 

mot Persson, men lät henne ändå genomföra bytet. Då butiksinnehavaren frågat Persson om 

hennes namn och hemvist hade hon uppgivit falska uppgifter. Eftersom både 

butiksinnehavaren och biträdet kunde ge en utförlig beskrivning av Persson anhölls hon dock 

senare i sitt hem. Hon kunde inte uppge någon tydlig anledning till varför hon begått brottet, 

då hon varken var nödställd eller berusad vid tllfället för brottet
37

.  

Persson uppger själv i rapporten att hon inte varit nödställd. Trots detta går det att urskilja en 

viss utsatthet eller nöd i det här brottet. Det som framför allt talar för att Persson begått brottet 

på grund av nödställdhet är att hon begick det olovliga tillgreppet för att klä sina barn. Detta 

var uppenbarligen viktigt för henne, då hon återvände till butiken då mössorna inte passade. 

Hade hon haft råd att köpa mössorna till sina barn, hade hon rimligtvis kunnat göra det när 

hon insåg att de inte passade. Att hon sedan uppgav falska uppgifter om sitt namn och hemvist 

tyder på att hon kände skam för att hon begått brottet, men inte var beredd att böta för det.  

Ett tämligen intressant fall gäller Hilma Larsson som 1919 dömdes för att ett flertal gången 

olovligt utövat tandläkaryrket. I rapporten anklagas Larsson för att ha riskerat människors 

hälsa då hon inte kunnat uppvisa någon legitimation vid anhållandet. Larsson dementerar 

dock detta och får även stöd av tidigare arbetsgivare som intygar att hon visat sig vara 

”ovanligt skicklig och händig i sitt yrke” och att hon är fullt kunnig att arbeta självstädigt. 

                                                           
37

 Sundsvalls Råhusrätts arkiv A I b 62, Sundsvalls Rådhusrätts Dombok i brottsmål 1918, nr 432. 



23 

 

Larsson skrev även ett personligt brev till rådhusrätten i Sundsvall där hon vädjar om ett 

lidrigt bötesbelopp då hon menar att hon enbart arbetat utan anställning för att tjäna sitt 

uppehälle och för att hjälpa fattiga medmänniskor. Detta tyder på att bakomliggande 

anledning till det anklagade brottet trots allt varit nöd, inte enbart sin egen utan även andra 

människors
38

.   

8.3 Sammanfattning av den kvinnliga brottsligheten 1914-20 

Under perioden 1914-20 minskar den lindrigare kvinnliga brottsligheten, medan den grövre 

kvinnliga brottsligheten går upp. Detta är ett samband som även Petersson uppmärksammat i 

sin avhandling Den farliga underklassen. Det är framför allt de grövre tillgreppsbrotten som 

ökar under perioden, brott som vanligtvis förknippas med fattigdom, utsatthet och nöd. Detta 

tyder på att kvinnor, som pågrund av sin könsroll var mer präglade av normer, var i större 

utsträckning benägna att begå brott mot både lagen och normerna under perioder av samhällig 

kris.  

Trots att den totala brottsligheten minskade under åren 1914-18, ökade andelen kvinnliga 

brottslingar från 5 % till 9,8 %. Detta kan till stor del bero på att det under första världskriget 

infördes nya stadgar och lagar som var menade att kontrollera försäljning av råvaror och 

andra produkter, så väl som alkoholhaltiga drycker. Taussi-Sjöberg har i sin avhandling visat 

på att det var en stor andel kvinnor som dömdes för just brott mot dessa stadgar och lagar.   
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9 Sammanfattning och avslutande diskussion 

För att förklara varför kvinnor enbart står för ca en tiondel av alla brott som begås, både förr 

och nu, anlämpas teorin om könsroller. Kvinnor är mer hårt präglade av sina könsroller som 

förespråkar lydnad, underordning och skötsamhet. Kvinnors roll har varit i hemmet och det 

var deras uppgift att sköta om hushållet och uppfostra barnen. Kvinnor sågs som samhällets 

normbärare då det var de som förde vidare normerna till sina barn, framför allt till flickorna 

och präglades därför av normerna. En kvinna som begick ett brott bröt inte bara mot lagen 

utan även mot de sociala normerna och riskerade därför att bli stämplad av samhället som en 

anomali. 

Under perioden 1865-70 ökar den kvinnliga brottsligheten i Sundsvall och även i 

Västernorrland i stort. Ökningen tar framför allt fart under åren 1867-68 då missväxten rådde. 

De grövre tillgreppsbrotten är de som ökar mest procentuellt under perioden. Dock sker ingen 

minsking i den kvinnliga brottsligheten under slutet av perioden, då samhället kommit på 

fötter igen. Den totala brottsligheten ökade den med under perioden, något som även Taussi-

Sjöberg uppmärksammar i sin avhandling om brottsligheten i Västernorrland under den senare 

delen av 1800-talet. Detta förklarar Taussi-Sjöberg med att den formella kontrollen i form av 

poliser ökat i och med industrialiseringen och urbaniseringen i Sundsvall och Västernorrland 

under den senare delen av 1800-talet.  

Under mitten perioden 1914-20 sker en ökning av de grövre brotten begångna av kvinnor, 

medan de lindrigare brotten minskar. Detta är en korrelation som även Petersson 

uppmärksammar i sin avhandling; när de lindrigare brotten minskar, ökar de grövre. Det är 

framför allt de grövre tillgreppsbrotten som ökar bland de kvinnliga förbrytarna. Detta är en 

tendens som tyder på att kvinnorna under perioden var utsatt för ökad press och därför var 

mer benägna att bryta mot både lagen och de rådande könsnormerna. En stor andel av de 

kvinnliga brotten som går upp under första värlskriget är brotten mot lagar och stadgar 

rörande försäljning av råvaror, produkter och alkoholhaltiga drycker. Just brott mot sådana 

lagar och stadgar var vanligt att kvinnor begick.   

Allt som allt går det att urskilja att den kvinnliga brottsligheten ökade i och med en 

ekonomisk och social kris. När kvinnor var utsatta för nöd var de benägna att i större 

utsträckning bryta mot lagen och de sociala normerna som rådde. Kanske var det till och med 

mer accepterat att bryta mot könsrollerna vid kristider.  
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En intressant infallsvinkel skulle vara att göra en undersökning där social klasstillhörighet 

räknades in som faktor.  Då skulle det även vara spännande med ett större nationellt 

perspektiv, kanske en jämförelse mellan norrland och skåne, för att kunna urskilja om 

nationella kriser drabbade olika delar av landet annorlunda. Eller så skulle man kunna göra en 

jämförelse med en storstad, säg Stockholm, mot en mindre stad, säg Sundsvall, efter andra 

världskrigets utbrott. Få undersökningar har gjorts på kvinnlig brottslighet så det finns väldigt 

mycket att upptäcka!    
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