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Förord

Under arbetet med denna avhandling är det många som har bidragit med syn-
punkter, och särskilt tre personer bör först uppmärksammas. Till att börja med vill 
jag lyfta fram en person som haft ett betydande inflytande på arbetet, nämligen 
huvudhandledare Svenbjörn Kilander. Ett stort tack för alla värdefulla synpunkter 
och idéer, för alla initierade diskussioner och språkliga finurligheter under resans 
gång! Därefter vill jag rikta ett stort tack till biträdande handledare Börje  Harnesk, 
både för allt stöd och alla synpunkter under åren och för att du med samma kri-
tiska blick och intresse som alltid fortsatt att kommentera avhandlingsmanus efter 
pensioneringen. Slutligen ett stort tack till Tomas Berglund, som tog över som 
biträdande handledare i mitten av projektet, och som med kloka kommentarer 
och råd, noggrannhet och genom att ständigt vara behjälplig verkligen underlät-
tat arbetet de sista åren. 

Sedan vill jag passa på att tacka deltagarna på högre seminariet i historia vid 
Mittuniversitetet för synpunkter på alla avhandlingsavsnitt och konferenspaper som 
jag presenterat under årens lopp. Tre personer som vid upprepade tillfällen, utöver 
dessa seminariestunder, tagit sig tid att läsa eller vara behjälplig såväl teoretiskt som 
empiriskt och metodologiskt, och som jag därför särskilt vill tacka är Roland Anrup, 
Magnus Perlestam och Jan Samuelson. 

Ytterligare ett par personer bör avslutningsvis lyftas fram: Maria Ågren, som 
var den första att introducera mig på den brottsliga banan och som uppmuntrade  
mig till att söka doktorandtjänst; Johanna Aurell, som noggrant korrekturläst slut-
manuset; föropponent Lars Garpenhag, för sin kritiska och konstruktiva gransk- 
ning; Jan Sundin, som med skärpa läste mitt slutmanus. Ett stort tack till er samt- 
liga! 

Ett varmt tack även till bibliotekarierna Kerstin Ånäs och Annci Hägglund, som 
fått ägna oerhört många timmar med mina många lån, samt till personalen vid 
Landsarkivet i Härnösand, SCA Merlo arkiv i Timrå och särskilt vid Medelpads-
arkivet i Sundsvall. 

Dessutom bör Mittuniversitetet och avdelningen för humaniora lyftas fram. Tack 
för möjligheten att verka i en spännande och spirande forskningsmiljö. 

Vid flera tillfällen har jag även givits möjligheten att presentera olika delstudier 
vid sessioner anordnade av det kriminalitetshistoriska nätverket vid Social Science 
History Associations (SSHA) årliga konferenser i Nordamerika. De teoretiska och 
metodologiska diskussionerna där har varit mycket givande.
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Ekonomiskt stöd har erhållits från Karl Staafs Fond, Gunvor och Josef Anérs Stiftelse,
Kungliga Vitterhetsakademien, Birgit och Gad Rausings Stiftelse för Humanistisk
Forskning, Gertrude och Ivar Philipsons Stiftelse, Helge Ax:son Johnsons Stiftelse,
Nordins fond, Sven och Dagmar Saléns Stiftelse, Stiftelsen Längmanska kulturfonden,
Stiftelsen Wallenbergsstiftelsens Fond samt Wides Stiftelse. Till er alla ett stort tack.

Avhandlingsarbete har en inbyggd förmåga att inkräkta väl mycket på privatliv 
och fritid. Ett stort tack därför till min familj och vänner för att ni stått ut! 

Sundsvall i april 2015

Glenn Svedin
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kapitel 1 

Utgångspunkter

Denna glänsande yta gömmer dock en undre värld, vars nattsidor länge givit 
sig tillkänna. Om tvekan rått beträffande storstadens verkliga natur, böra de 
senaste erfarenheterna hava hävt densamma. Storstaden är ett barn av den 
industriella olyckan, det stora kräftsåret på den nutida samhällskroppen, nödens, 
brottets, ohälsans, hatets, dödskampens stora tummelplats. Den är onaturens, 
bostadseländets, livsmedelsbristens, alkoholismens och tobaksmissbrukets 
högsäte. Vid en jämförelse mellan ljussidor och nattsidor sjunka de förra 
undan som en svag strimma bortdöende ljus i ett stort mörker. Storstaden är 
förbränningsugnen för människomaterialet.1

Introduktion och problemområde
I ett försök att reglera förhållandet mellan landsbygden och städerna motionerade 
vänstersocialisten och Stockholms borgmästare Carl Lindhagen i riksdagens första 
kammare år 1920. Samhällsomvandlingens konsekvenser för huvudstaden utgjorde 
föremålet för den oro, som han delade med många andra i samtiden. Den moderni-
sering som i Sverige visat sig bland annat genom kraftig industrialisering och urba-
nisering diskuterades ofta som orsaken till betydande sociala problem i samhället.

Moderniseringen av det svenska samhället från mitten av 1800-talet och ett sekel 
fram har ofta beskrivits som en framgångssaga, kännetecknad av bland annat kapi-
talism, industrialisering och urbanisering; en process som gjorde det perifera och 
fattiga landet Sverige till en industriell stormakt; en utveckling som skulle leda till 
demokrati, minskade klassklyftor och välfärdsstat; till förverkligandet av drömmen 
om det goda hemmet, ett folkhem för alla, utan motsättningar. Detta är en bild av 
moderniseringen som inte behöver någon längre presentation. Under en period på 
mindre än 100 år omvandlades det lilla landet i Europas norra periferi till en av kon-
tinentens och världens främsta industristater. Genombrottet för industrin i Sverige var 
starkt kopplat till tillgången på skog, malm och vattenkraft. I Sverige fanns även gott 
om billig arbetskraft och riskvilligt kapital. Norra Europas kanske mest vidsträckta 
trävarudistrikt växte på kort tid fram längs Västernorrlands kust. Dit strömmade 
arbetsvandrare från när och fjärran i sökandet efter ett bättre liv. De kom ofta från 
den närliggande landsbygden eller från de värmländska skogarna men också från 
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Norge eller generalguvernementet Finland i hopp om en i alla fall något drägligare 
tillvaro än den som lämnats. Inflyttningen till länet under andra halvan av 1800-
talet var således omfattande. Befolkningen i denna region ökade snabbast i riket och 
Sundsvallsdistriktet – i folkmun av samtiden ofta beskrivet som ”lilla Amerika” eller 
”Sveriges Klondyke” – blev på kort tid mittpunkten för den svenska skogsindustrin. 
Den hastiga utvecklingen fick landshövdingen i Västernorrland att nöjt konstatera:

Såsom ett ostridigt förhållande måste emellertid erkännas, att den storartade 
utveckling, trävarurörelsen inom länet vunnit, grundlagt icke blott för den 
så kallade arbetande klassen en riklig inkomst […] utan ock för kapitalisten 
ett vidgadt fält att genom lätt förvärfvade medel bereda utväg äfven för andra 
näringars tillväxt och förkofran.2

Men bakom denna glans fanns, precis som i huvudstaden, också i denna del av lan-
det en skuggsida som gjorde sig ständigt påmind, vilket konstaterades av den nye 
landshövdingen några år senare: 

Äfven det sedliga tillståndet hos denna lösa befolkning, som under sin vistelse 
här är undandragen all kyrklig vård och jemväl saknar hemlifvets förädlande 
inflytelse, kan följaktligen icke vara det bästa. I motsats till den bofasta 
befolkningen inom länet, bland hvilken brott af gröfre beskaffenhet jemförel-
sevis sällan förekomma, gör den lösa befolkningen sig ofta skyldig till svårare 
lagöfverträdelser. De flerehanda brott emot den personliga säkerheten, hvilka 
under denna period timat, hafva oftast blifvit föröfvade af dessa lösa arbetare, 
ibland hvilka företrädesvis finnarne under rusets inflytande utmärka sig för 
en synnerlig vildsinthet. […] Det är lätt att inse, att om detta förhållande får 
fortgå, skall efter hand härigenom uppkomma en ständigt talrikare skara af 
råa och okunniga varelser, hvilka fara värdt komma att störa samhällsfriden 
samt befolka fängelserna och fattighusen.3

Att Sundsvalls omvandling dock varit lyckosam, i alla fall för vissa, visades i den nya 
stenstad som reste sig på ruinerna efter 1888 års brand. Vackra palats i national-
romantisk- eller jugendstil symboliserade en borgerlig drömvärld. Breda, trädkan-
tade boulevarder efter kontinentalt mönster anlades och allsköns bekvämligheter 
installerades i de ombonade bostäderna. Borgarklassens starkare position i samhäl-
let reflekterades i deras bostäder, i såväl stadspalats som sommarvillor. En stad vars 
centrum skulle efterlikna ledande europeiska huvudstäder som Paris eller Budapest 
anlades i den norrländska furuskogen. 
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13utgångspunkter

Men bara ett stenkast från borgarklassens villor och stenpalats bredde fattigdomens 
kvarter ut sig över malmarna:

Då solen, röd och köttig och vild af hetta, tidigt om morgonen steg i öster, låg 
Villorna sänkt i skugga och svalka […] Men på Malmen däremot, där glödde 
fönstren i rad över rad, dit öste den svullna morgonsolen all sin stickande hetta 
och drev arbetare och fattigfolk upp ur immande och svettvåta sängar och ut 
till arbete i fabrikerna, vilkas hesa vrål ekade mellan bergen som av omornade 
vilddjur, vilka ville matas […] Mellan dessa båda världar låg Stenriket glödande 
hett i hela dagens sol, en öken av sten och asfalt. Nu var kampen i staden den, 
att Malmen hatade Villorna [… ] Och nere i Stenriket stod striden dag från 
dag […] Och under detta liv i Stenriket glömde man skillnaderna mellan rätt 
och orätt, gott och ont, slogs med alla vapen, medan svetten rann, hjärtat 
pumpade och hjärnan brann, för att komma över till andra stranden […] och 
slippa fukta, frysa och hata uppe i Malmens råa mörker.4

Bilden av moderniseringens baksida, förmedlad av en lokal författare som Lubbe 
Nordström eller en huvudstadens ämbetsman som Carl Lindhagen känns också igen 
hos några av samtidens mer framstående internationella författare. Charles Dickens 
och Victor Hugo skildrade London respektive Paris som kriminalitetens nästen, och 
deras bild förefaller bekräftas i de mörka analyser av stads- och industrilivets förfall 
som presenterades av det sena 1800-talets ledande sociologer, från Karl Marx och 
Friedrich Engels till Émile Durkheim och Georg Simmel. 

Denna avhandling behandlar vad många av samtidens betraktare såg som en av 
de allvarligaste sociala frågorna under 1800- och det tidiga 1900-talet – nämligen 
brottsligheten. Det övergripande syftet är, att mot bakgrunden av moderniserings-
processen i Sverige och Sundsvallsdistriktet, analysera kriminalitetens utveckling. 
Vägen dit går via ett antal hypotesprövande delundersökningar, och avhandlingens 
övergripande problemställning kan fixeras med hjälp av ett antal centrala fråge-
ställningar: Vilka föreställningar om brottslighet uttrycktes i samtidsdebatten? Hur 
förändrades kriminaliteten i Sverige över tid och mellan olika geografiska rum? Hur 
förändrades det offentligas strategier i bekämpandet av brottslighet? Hur fungerade 
det kriminalpolitiska samspelet mellan stat, lokalsamhälle och civila organisationer 
för att lösa den problematik som samhällsomvandlingen ansågs ha orsakat? Avhand-
lingen har inledningsvis ett nationellt perspektiv, men därefter lämnas den nationella 
horisonten till förmån för den lokala. Övergången i studien från den nationella nivån 
till den lokala syftar till att fördjupa analysen av den förändringsproblematik och 
dynamik som moderniseringsprocessen innebar. Tidsperioden för undersökningen 
sträcker sig från årtiondena strax före 1800-talets mitt fram till andra världskriget. 
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Perspektiv på moderniseringen och moderniseringsbegreppet 
Begreppet modernisering har ofta använts som en sammanfattning av de generella 
processerna industrialisering och urbanisering. Begreppet beskriver då en förändrings-
process i kvantitativa ekonomiska och demografiska termer, men i föreliggande analys 
betonas även en mer kvalitativ sida av moderniseringen, nämligen den förändrade 
samhällsstruktur – med bland annat ändrade sociala förhållanden, kontrollsystem 
och mentaliteter – som följde med industrialiseringen och urbaniseringen. Med ett 
sådant synsätt ges moderniseringsbegreppet en vidare innebörd. När exakt denna 
moderniseringsprocess inleddes är omdiskuterat. 1890-talet framstår statistiskt som 
industrialiseringsprocessens mest intensiva decennium. Många ekonomhistoriker 
brukar dock, för de betydande förändringarna i industriell riktning för landet som 
helhet, betona tidsperioden från 1870 Samtidigt kan man inte ignorera att många 
platser hade en lång tradition av industriidkande också före detta årtionde, eller att en 
tydlig industrialiseringsvåg inleddes redan vid mitten av 1800-talet. Vidare måste det 
medges att majoriteteten av befolkningen i Sverige även vid sekelskiftet 1900 levde på 
landsbygden och att jordbruket fortfarande var en större näring än industrin vid denna 
tid. Urbanhistoriker har visat på en markant tilltagande urbanisering från och med 
årtiondet strax före mitten av 1800-talet, och socialhistoriker har pekat på den växande 
proletariseringen under första halvan av 1800-talet.5 I moderniseringsbegreppet, som 
det uttrycks i ovanstående termer, blir den socioekonomiska strukturomvandlingen 
central. Därför inleds föreliggande studie decennierna strax före 1800-talets mitt. 

Kritik har riktats mot själva begreppet modernisering. Detta gäller framförallt som 
det använts i de moderniseringsteorier som var populära efter andra världskriget, 
vilket är en befogad kritik. De sista årtiondena har dock moderniseringsbegreppet 
återigen brukats flitigt av historiker, och symptomatiskt är det numera ett mer sam-
mansatt moderniseringsbegrepp som används.6 Den engelske sociologen Anthony 
Giddens betonar moderniseringsbegreppets ställning i modern forskning, men är i 
sin analys över historisk utveckling kritisk mot tolkningar som förespråkar en linjär 
utveckling av historien. Istället framhåller Giddens, i likhet med samhällsteoretikern 
Michel Foucault, diskontinuiterna i utvecklingen. Både industrisamhällets lösa sociala 
kontakter, men också detta samhälles övervakningsförmåga och kontroll av avvikelser 
får stor vikt i Giddens sociologi över moderniteten.

Det förmoderna samhället kännetecknades, enligt Giddens, av att människorna 
förlitade sig till lokalsamhället, släktskapsrelationer samt traditioner och religion. I det 
moderna samhället förändrades denna tillitsmiljö på grund av ett par starka krafter.7 
Bärande delar i Giddens resonemang är framväxten av kapitalismen och industria-
lismen, samt den finare och mer reglerade kontrollen av social organisering.8 Sociala 
relationer kom med moderniseringen att ”urbäddas”, det vill säga lyftas ur sina lokala 
sammanhang, och omstruktureras eller återinbäddas över större områden.9 I Giddens 
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15utgångspunkter

tolkning av det moderna blir den nya statens möjlighet att utöva kontroll en viktig 
dimension. Den moderna kapitalistiska industrinationen utvecklade en administrativ 
övervakningsförmåga vida överlägsen tidigare samhällssystems: 

Övervakning syftar på uppsikten eller överinseendet över underordnade 
befolkningsgruppers aktiviteter inom den politiska sfären – även om dess 
betydelse som grundval för den administrativa makten alls icke är begränsad 
till den sfären. Överinseendet kan vara direkt (som i många av de fall Foucault 
har behandlat: fängelser, skolor och öppna arbetsplatser), men det typiska är 
att det är indirekt10.

Begreppet modernisering i Giddens uttolkning belyser således, med betoningen på 
förändringen i samhällets mellanmänskliga relationer och övervakningsförmåga, en för 
denna avhandling viktig strukturomvandlingsprocess. I min förståelse av tidsperioden 
har jag valt att övergripande utgå från hans resonemang, men flera viktiga dimensio-
ner av moderniseringen måste utvecklas. Giddens är exempelvis vag i analysen när 
det kommer till omdaningen av såväl kontrollstrukturen som den mellanmänskliga 
sociala strukturen. Dessa företeelser kräver mer teoretisk precision än vad Giddens 
givit dem, och Giddens högst övergripande teoretiska diskussion av modernitetens 
betydelse för samhällets sociala band måste därför ytterligare innehållsligt diskuteras.

Moderniseringens förändrade kontroll- och tillitsstruktur
Kriminaliteten kommer alltså i avhandlingen att studeras utifrån ett perspektiv som 
belyser människans förändring som samhällsvarelse, eller mer exakt utifrån ett per-
spektiv som analyserar brottsligheten utifrån att moderniteten omvandlade samhäl-
lets sociala organisering. Denna organisationsförändring präglas av formandet av 
nya sociala band och kontroll. Under moderniseringen kom hierarkiska band att 
upplösas, och nya sociala relationer att utvecklas. Även de var dock genomsyrade av 
makt och kontroll. Moderniseringen betraktas alltså som något som skapade, i alla 
fall delvis, nya specifika former för social organisering. I sin diskussion om framväx-
ten av ett nytt kontrollsamhälle och av nya maktrelationer utgår Giddens i hög grad 
från Michel Foucault, som analyserat den sociala kontrollens riktningsförändring 
under den västerländska moderniseringsprocessen. I analysen av vad han kallar den 
moderna tidens ”straffekonomi” menar Foucault att ett av de viktigare karakteristika 
för den moderna tiden var det successiva etablerandet av nya makt- och kontroll-
institutioner. Den nya disciplinen som växte fram från 1600-talet, och som fick sin 
storhetstid efter sekelskiftet 1800, syftade till att forma själen hos normavvikare.11 
Detta gjorde, menar Foucault, makten betydligt mer accepterad än om den hade 
riktats mot den fysiska kroppen. Det moderna samhället kännetecknas alltså av en 
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makt som använder normalisering, genom olika bedömningar och finjusteringar, 
som aktivitet för att rätta till avvikande beteende i strävandet efter det ”normala”.12 

Enligt Foucault blir makten mycket effektivare i det moderna samhället än i tidi-
gare samhällen, eftersom den är mer påtagligt närvarande, samtidigt som den också 
är avsevärt mer osynlig. Den nya makttekniken disciplinering ledde till att specia-
liserande institutioner grundades, där fängelset bara var en institution bland andra 
som syftade till normalisering av allsköns avvikande beteende. Detta allt finmaskigare 
nät av medel för maktutövning fick stöd av nya vetenskapers intåg, där särskilt de 
som riktade sig mot kroppens foglighet fick stort genomslag. Det gemensamma för 
all denna verksamhet var en strävan efter att skapa en homogen samhällskropp, ett 
”disciplinerat samhälle”. Eftersom alla i samhället är medvetna om övervakningen 
och normerna fungerar disciplinen på sikt automatiskt. Det skapas en ”uppföran-
demoral”, och den kontroll befolkningen utsätts för ger på sikt egenreglering eller 
självkontroll.13 I detta nya straffsystem fick juristerna allt mindre att säga till om, och 
det kom istället att utformas av läkare och psykologer. Krav ställdes på bättre redskap 
för att kartlägga kriterierna för vad som skulle räknas som normalt. I den moderna 
staten växte bland annat därför officiell statistik fram, vilken gav staten möjlighet 
att inte bara insamla och lagra information om medborgarna, utan även möjlighet 
att definiera och försöka motverka olika sociala sjukdomar.14 

Den nya straffekonomin ses av Foucault, precis som den gamla, som rationell i det 
samhälle den verkar i. Den visar således på en nyordning av samhället. Till skillnad 
från dem som har betonat humanitära skäl bakom det nya straffsystemets införande 
menar Foucault att målet dock inte var att straffa mindre, utan mer effektivt:

Sammanfattningsvis kan man säga att disciplinen är en teknik för att bringa 
ordning i den mänskliga mångfalden. […] Denna disciplinens tredubbla 
målsättning svarar mot en historisk konjunktur som är välkänd. Å ena sidan 
1700-talets kraftiga befolkningsökning, som leder till en ökad icke bofast 
befolkning (ett av disciplinens första mål är att göra den bofast; disciplinen är 
en antinomadisk princip); en förändring av storleksordningen hos de grupper 
det gäller att kontrollera och manipulera.15

Disciplinens stora framgång visas genom att den successivt erövrade allt fler områden, 
då den disciplinära makten, med fängelset som norm, spred sig i samhället till exem-
pelvis skolor och industrier.16 Avvikande eller farliga grupper i 1800-talssamhället, 
som lösdrivare eller supiga arbetare, kom att infogas i nya normer om till exempel 
skötsamhet och nykterhet, och gränsen för vad som ansågs som avvikande åtdrogs.17 

Foucaults studie riktar sökarljuset mot den offentliga disciplineringsprocessen, 
och han belyser centrala förändringar i kontrollsystemet. Även Foucault är dock, 
precis som Giddens, empiriskt vag. Den brittiske rättssociologen David Garland 
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har kritiserat Foucaults syn på förändringen av straffsystemet, och han har bland 
annat visat att denne lägger brottet mellan de gamla straffpraktikerna och de nya 
disciplineringsteknikerna för tidigt. Även Garland menar att disciplinering är det 
moderna samhällets sätt att utöva makt, men han argumenterar för att den stora 
kvalitativa förändringen i straffekonomin snarare hör till sekelskiftet 1900 än 1800. 
Garland benämner det nya sättet att uppfostra och straffa för ”penal-welfarism”, och 
han betonar den rad av individuella praktiker, som olika uppfostringsinstitut, som 
sjösattes tidsmässigt i nära samband med demokratiseringen i flera västeuropeiska 
och nordamerikanska stater. Med detta hävdar Garland att 1800-talets fångvård i 
stor utsträckning fortfarande byggde på den klassiska skolans principer om bestraff-
ning, och att de tydliga individualpreventiva uppfostringsåtgärderna i tid bör placeras 
100 år senare än vad Foucault förlagt dem till.18 Utan att förringa disciplinens långa 
förhistoria är det istället, som exempelvis Garland visat, under det tidiga 1900-talet 
som övergången till det nya straffsystem som Foucault söker efter hör hemma. Det 
lösa proletariat som växte i antal över Västeuropa från början av 1800-talet hamnade 
vanligtvis i ”vanliga” fängelser på korta, tidsbestämda straff under 1800-talet, och 
fängelseväsendets expansion under detta sekel bör betraktas i ljuset av arbetsvand-
ringar och underklassens tillväxt. Foucault kan följaktligen klandras för att ha målat 
utvecklingen med för grova penslar. 

Garlands empiriskt välgrundade analys om den offentliga straffekonomins för-
ändring omkring sekelskiftet 1900 måste relateras till statsmaktens utökade aktions-
radie vid denna tid. Den nya statsuppfattningen som då såg dagens ljus ska sättas 
i samband med det kapitalistiska systemets förändring. Ett försök att periodisera 
industrikapitalismen har gjorts av historikern Rolf Torstendahl. Hans resonemang 
om kapitalismens olika faser och statens roll under dessa, får tjäna som ytterligare 
en utgångspunkt för studien.19

Torstendahl analyserar visserligen främst den tekniska utvecklingens betydelse för 
samhällsutvecklingen, men hans resonemang inbegriper också centrala sociala för-
hållanden. Den första av de fyra faserna av industrikapitalismen benämns ”klassisk 
industri kapitalism”, och den varade från mitten av 1800-talet till omkring 1890. Under 
denna period var staten tillbakadragen, klasskampen outvecklad och skiktningen stor 
mellan olika arbetare.20 Industrikapitalismens andra fas, ”den organiserade kapitalis-
men”, inleds cirka 1890 för att avslutas omkring 1930. Under den fasen växer en ny 
form av statlig intervention fram, och nya relationer etableras på arbetsmarknaden.21 
Torstendahl analyserar dock inte den förändrade synen på statsmakten nämnvärt 
ingående i sin fasmodell. Detta görs istället av historikern Svenbjörn Kilander. Han 
analyserar den förändrade statsuppfattningen och samhällssynen som skedde omkring 
sekelskiftet 1900. Kilander visar på att då det agrara samhället utvecklades till ett mer 
urbant industrisamhälle började det föras en intensiv debatt om de socioekonomiska 
problemen i omdaningens spår. Betydande sociala problem uppstod som kom att 

Svedin for print.indd   17 2015-05-18   14:09



”en ohyra på samhällskroppen”18

”utsätta samhällstrukturen för betydande påfrestningar”.22 Tidigare lösningar bör-
jade ses som obsoleta. Nya lösningsförslag, som innefattade en syn på statsmaktens 
aktiva ingripande i för den nya sektorer, kom därför till. Idéer som tidigare uppfat-
tats som omöjliga ansågs plötsligt vara de enda möjliga. Gränsen mellan privat och 
offentligt försköts under livligt debatterande. Diskussionen gällde inte främst den 
om en aktiv eller passiv stat, utan den om statens verksamhetsfält, var gränsen mellan 
samhällskonceptionens allmänna och enskilda sfärer skulle gå.23 En konsekvens blev 
att statsmaktens aktionsradie och sanktionsmedel ökade högst väsentligt, och tidigare 
enskilda eller kommunala sfärer ”församhälleligades”. Samhällshelheten skulle på så 
sätt värnas, och samhällsproblem kunde angripas i ”hela samhällets intresse” då den 
klassiska industrikapitalismens demarkationslinje mellan samhällets allmänna och 
enskilda sfär blev otydligare.24

Det för avhandlingen valda perspektivet som diskuterats ovan betraktar således 
den offentliga kontrollstrukturens förändring i ljuset av moderniseringen, och tids-
perioden som är aktuell kan betecknas som den klassiska industrikapitalismens och 
den organiserade kapitalismens epok. Disciplineringen ses som en produkt av det 
moderna, där 1800-talets ”sociala fråga” bidrog till att omforma statsuppfattningen 
decennierna omkring sekelskiftet 1900, vilket i sin tur öppnade upp för möjligheterna 
till en allt offensivare offentlig normaliseringsprocess. Den organiserade kapitalismens 
sociala interventionsstat ses alltså som något annat än tidigare dominerande statsupp-
fattningar, och som en strukturförändringskonsekvens av moderniseringsprocessen. I 
Giddens uttolkning av det moderna betonas även att de för den sociala kontrollens 
upprätthållande så betydelsefulla mellanmänskliga banden av tillit omvandlades med 
moderniteten. Tilliten till exempelvis kyrka, släkt och lokalsamhälle försvagades, och 
nya band av tillit utvecklades. Giddens beskriver dock denna process i en mycket 
generell mening, och hans diskussion om de sociala bandens förändring måste där-
för ges en starkare teoretisk förankring. Därför vill jag här föra in den amerikan-
ske statsvetaren Robert Putnams tänkvärda resonemang om det sociala kapitalets 
pånyttfödelse. Putnam har i flera inflytelserika studier betonat det civila samhällets 
reorganisering som den stora problemlösaren av olika sociala sjukdomar och frågor 
omkring sekelskiftet 1900. Putnam menar, i likhet med Giddens, att modernise-
ringsprocessen innebar att de personliga relationerna i samhället förändrades, och att 
en betydande följd av omvandlingen blev etablerandet av horisontella band mellan 
människor genom ett civilt samhälle. De nya och starka sociala banden bidrog till att 
ett effektivt kontrollsystem kunde upprättas, vilket bland annat gjorde att områden 
med starkt föreningsliv fick lägre kriminalitet än andra.25 

Med begreppet socialt kapital, förstått som medborgaranda i form av mellan-
mänskliga band skapade och underhållna av det civila samhället, analyserar alltså 
Putnam flera olika samhällsfenomen, däribland brottsligheten.26 Han menar att det 
sociala kapital som fanns i det förindustriella samhället eroderade i samband med 
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1800-talets kraftiga industrialiserings- och urbaniseringsvåg. Detta fenomen kan 
skönjas både i Nordamerika och i Västeuropa. Men i motsats till exempelvis Georg 
Simmel och andra av samtidens sociologer, hävdar Putnam att utvecklingen mot ett 
alltmer anonymt och högkriminellt samhälle bröts efter de första decenniernas anomi 
och desorganisation. Det sociala kapitalet restaurerades, anonymiteten i samhället 
avtog och de sociala banden omskapades. Mest väsentligt i denna utveckling var upp-
komsten av olika civila organisationer, menar Putnam. Han argumenterar för att det 
är tätheten och tyngden i det civila samhället, med alla dess frivilligorganisationer, 
som skapar socialt kapital, eftersom det i föreningslivet uppstår en medborgaranda 
och ett sammanhållande kitt av starka sociala normer om tillit.27 

Det sociala kapitalets betydelse för moderna samhällen visas, enligt Putnam, tyd-
ligt i den sociala förändring som ägt rum i USA. Det minskade sociala kapitalet har 
under 1900-talets senare del gjort amerikanen till en oengagerad individualist – en 
konsument snarare än en samhällsmedborgare. Kontrollen har minskat då banden 
till familj, grannar, vänner och olika föreningar har försvunnit, vilket förklarar både 
en nedgång i samhällsengagemanget och en uppgång av kriminaliteten. Den ameri-
kanska utvecklingen under 1900-talets sista decennier påminner enligt Putnam om 
utvecklingen hundra år tidigare, då omfattande migration, urbanisering och indu-
strialisering eroderade det sociala kapitalet. Det agrara samhällets former för social 
organisation hade då blivit obsoleta, men efter en period av desorganisation omska-
pades det sociala kapitalet i det moderna samhället. De sociala banden som spreds, 
bland annat genom ett aktivt föreningsliv, inpräntade normer och värderingar. De 
nya formerna för social gemenskap gjorde igen människan till en aktiv och engagerad 
samhällsmedborgare.28

I analysen av social desorganisation och sociala band diskuterar Putnam även 
kriminalitet. Putnam menar att samhällen med i övrigt likartade sociala och ekono-
miska förhållanden kan variera i brottslighet utifrån sitt sociala kapital. Det är det 
sociala kapitalet som skiljer trygga och stabila samhällen från våldsamma och des-
organiserade.29 I studier av ”modern” kriminalitet i USA har sedan andra forskare 
visat på civilsamhällets betydelse som generator för socialt kapital.30 Socialt kapital 
existerar i flera former. ”Bonding social capital” innebär att relationerna i huvudsak 
sker mellan gruppens egna medlemmar, som till exempel inom släkten eller den 
egna etniska- eller religiösa gruppen. Sammanhållningen blir stark inom denna 
grupp, medan relationerna och tilliten till övriga samhället och dess institutioner 
istället kanske blir svagare. De med ”bridging social capital” söker sig istället utåt 
mot andra grupper. ”Linking social capital” kännetecknar stater med hög tillit och 
meddeltagande från medborgarnas sida, och det kopplar dem till samhällets formella 
institutioner.31 Sammantaget betonas de interpersonella relationernas betydelse för 
ett välfungerande samhälle, men medborgarandan varierar beroende på om samhäl-
let präglas av bonding, bridging eller linking socialt kapital.32 
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Statsvetaren Bo Rothstein har tagit intryck av Putnams forskning om det sociala 
kapitalets betydelse för ett välfungerande modernt samhälle, men han kritiserar Putnams 
betonande av det civila samhället som den stora undergöraren i processen. Rothstein 
diskuterar istället statsmaktens betydelse för att skapa fungerande tillitsstrukturer, 
och han hävdar att det är universella offentliga institutioner som är skapare av socialt 
kapital.33 Även om Putnam med empirisk tyngd visat att det sociala kapitalet är stort 
hos medlemmar i det lokala organisationsväsendet återstår, enligt Rothstein, frågan 
om det inte är människor med redan högt socialt kapital som i första läget väljer att 
ansluta sig. Det innebär att Putnam studerat ”andra läget”, det vill säga organisationer 
som redan innan de börjat med sina aktiviteter består av människor med högt socialt 
kapital. Frågan är då, enligt Rothstein, hur de i första läget fick denna höga grad av 
socialt kapital. Är det organisationerna som skapar tillit eller är det medborgare med 
redan hög tillit som organiserar sig?34

Rothstein menar alltså att Putnam undervärderat de offentliga institutionernas bety-
delse. Istället hävdar han att det finns ett samband mellan medborgarnas förtroende 
för varandra och deras förtroende för offentliga institutioner, som skola, sjukvård, 
polis och rättsväsende. Socialt kapital kan således skapas uppifrån, enligt Rothstein. 
Dessa institutioner är normskapande och ska upprätthålla den offentliga kontrollen.35 
Kritiken mot Putnam kan delvis anses befogad i det att han underskattat statsmaktens 
förändring och dess betydelse för socialt kapital. Frågan är dock om det finns någon 
motsättning mellan civilsamhällets och den ”nya” statens framväxt runt sekelskiftet 
1900. Nyare forskning om tillit har betonat den nära relationen mellan folkrörelserna 
och uppkomsten av den nya staten vid slutet av 1800-talet, och man har visat på att 
de nordiska välfärdsstaterna vanligtvis också haft och har ett starkt civilsamhälle.36 
Detta perspektiv betonar interaktionen mellan offentlig sektor och civilsamhälle i 
frambringandet av en ny syn på sociala spörsmål och av en ny kriminalpolitik, och 
det kommer att diskuteras vidare längre fram i avhandlingen.

Huvuddelen av den vetenskapliga diskussionen om socialt kapital rör alltså inte 
vikten av förtroende och mellanmänskliga relationer, utan snarare hur denna tillits-
struktur skapas. Begreppet socialt kapital återknyter till sedan länge väl etablerad 
sociologisk och kriminologisk forskning som avser att förklara varför kriminalitet 
varierar över tid och mellan olika samhällen. Vad kan då sammanfattningsvis sägas 
om den ovanstående diskussionen om modernisering och kriminalitet? Modernise-
ringen betraktas som en oregelbunden social strukturomvandlingsprocess, där styrkan 
i samhällets mellanmänskliga band påverkar kontrollstrukturen och brottslighetens 
variation mellan eller inom olika samhällen och över tid.  Giddens modernitets-
uppfattning ska betraktas som en övergripande teoretisk ram i denna avhandling. 
De kvalitativa förändringarna i de interpersonella relationerna och i statens ageran-
desfär som belyses hos Giddens har här med hjälp av främst  Foucault, Garland och 
 Putnam givits ökad teoretisk stringens. De teoretiska grepp de erbjuder öppnar en 
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väg för att närma sig brottslighetens förändring under moderniseringen. Förändringar 
i de sociala banden betonas, där ett konflikttillstånd i samhället påkallade nya 
lösningar för att hantera varierande sociala spörsmål omkring sekelskiftet 1900. 
Ökad kontroll blev ett resultat av de ökade interpersonella relationer som bland 
annat civilsamhället bidrog till. Detta ska dock ses som ett övergripande teoretiskt 
perspektiv. Inom historievetenskaplig kriminalitetsforskning har man varit dålig på 
att använda kriminologisk teoribildning, vilken kan erbjuda mer förfinade sätt att 
ringa in modernitetens omvandling av den sociala organiseringen. Avslutningsvis 
ska diskussionen om moderniseringens ändrade mellanmänskliga relationer där-
för preciseras ytterligare med hjälp av kriminologen Travis Hirschis forskning om 
sociala band. 

Sociala band och social desorganisation 
Kriminalitetens variationer mellan olika samhällen eller över tid, relaterat till förändrad 
social kontroll och normförändring, har analyserats främst av amerikanska krimi-
nologer. Betoning på social kontroll som förklaring till låg kriminalitet är en vanlig 
teoretisk utgångspunkt inom kriminologin, och särskilt Hirschis kontrollteori har 
fått stort genomslag.37 Kontrollteoretikern Hirschi tar sin utgångspunkt i Durkheims 
tes om försvagade relationer i det moderna samhället. Durkheim konstaterade att:

The more weakened the groups to which the individuals belongs, the less he 
depends on them, the more he consequently depends only on himself and 
recognizes no other rules of conduct than what are founded on his private 
interests.38

Hirschi kopplar sin teori även till tidiga amerikanska sociologer, och han framhål-
ler vikten av de sociala band som knyter människan till samhället. Dessa band är 
väsentliga för att individen inte ska begå norm- och lagbrytande handlingar.39 Teorins 
huvudantagande är i sig, vilket Hirschi också påpekat, mycket enkelt: risken för att 
brott begås ökar då de sociala banden försvagas eller rent av bryts. En person med 
svaga sociala band till det omgivande samhället har inte lika mycket att förlora på 
att begå brott som en person med starka sociala band.40 

Hirschi betonar fyra faktorer som knyter individen till samhället och som därför 
fungerar som brottspreventiva, nämligen ”attachment” (anknytning, exempelvis 
till föräldrar och skola), ”commitment” (åtaganden, till exempelvis utbildning eller 
arbete), ”involvement” (delaktighet, exempelvis i föreningsliv och lokalsamhälle) och 
”belief ” (övertygelse, exempelvis om den rådande samhällsordningens legitimitet).41 
Vi kan i dessa samhällsintegrerande element se likheter till såväl Foucault och Gar-
lands resonemang som Putnams.42
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Klassisk amerikansk kriminologisk forskning utgjorde alltså en viktig grund till 
Hirschis teoribildning. Oroade över vad som syntes vara ett samband mellan moder-
niseringsprocessen och kriminalitet inleddes vid Chicagouniversitetet efter första 
världskriget en omfattande forskning om brottslighetens orsaker och volym. Robert 
Park, en av den socialekologiska skolans ledande forskare, menade att stadslivets ver-
kade desintegrerande och att det försvagade de primära sociala banden till förmån 
för ytligare sekundära. De traditionella institutionerna som kyrka, skola och familj 
kom alla att förändras på grund av moderniseringen. När banden till lokalsamhället 
brast uppstod, enligt Park, brottslighet och andra sociala problem i miljonstäderna.43 
Hans kollega, Ernest W. Burgess, använde begreppet social desorganisation för att 
fånga stadens karaktär, och han visade att kriminaliteten skilde sig mellan stadens 
olika zoner.44 

”Chicagoskolan” satte brottsligheten i samband med socioekonomiska förhållan-
den, och förklarade brottsligheten utifrån ett samhällsperspektiv. Forskarna visade 
att brottslighet inte berodde på exempelvis etnicitet utan på levnadsförhållanden. 
Vidare noterade de att även i områden med hög brottslighet dominerade ”konven-
tionella värderingar”, inte ”kriminella”. I de ”brottsliga” områdena var familjerna 
ofta splittrade. Sociala institutioner som kyrkor, fungerande skolor samt föreningsliv 
saknades, och de mellanmänskliga länkarna var svaga. Detta benämndes som social 
desorganisation av Clifford Shaw och Henry McKay. I en studie från 1942 drog de 
nytta av både Burgess begrepp och hans zonindelning. De fann att brottsligheten 
var störst i zon 2, ett slumområde som dominerades av tillfälligarbetare och andra 
fattiga.45 Shaw och McKay, som utgick från Durkheims anomibegrepp, menade även 
att de desorganiserade stadsdelarna hade svårt att komma ur sin höga brottslighet. 
Invånarna som fick det bättre tenderade nämligen att flytta ut, och istället flyttade 
nya fattiga in.46

Moderniseringen, de sociala banden 
och undersökningsobjektet

Hur bör då utvecklingen i Sverige och Sundsvallsdistriktet från några decennier 
in på 1800-talet och fram till andra världskriget förstås ur det föregående teore-
tiska perspektivet? Vägledande för den kommande avhandlingen är antagandet att 
utan en betydande samhällsförändring kan man inte heller förvänta sig en tydlig 
förändring i samhällets brottslighetsmönster. Moderniseringen betraktas just som 
en sådan betydelsefull omvandling, och som en process som kom att påverka 
människornas liv och sociala organisation. Begreppet modernitet betecknar den 
tid av snabba samhällsförändringar som följde på diverse industriella framsteg och 
idéer från upplysningen från andra delen av 1700-talet. Modernitet ses som en 
oregelbunden process där hierarkiska band upplöstes och nya sociala relationer, 
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även de präglade av makt och kontroll, uppstod. Det historiska problemet om 
kriminalitetens utveckling under moderniseringsprocessen kommer således att 
belysas utifrån ett perspektiv som sätter den sociala strukturen i fokus. Ett anta-
gande i denna avhandling är också att människorna knyts till samhället och till 
andra medborgare genom sociala band karakteriserade av kontroll och tillit. Om 
dessa band försvagas eller brister stiger kriminaliteten. I samhällen där de är starka 
är istället brottsligheten låg. Banden fungerar införlivande, eller med ett annat ord 
inkorporerande, i lokalsamhället. 

En av de bärande teserna i Giddens resonemang är att moderniteten även påver-
kade miljöer utanför de mer industrialiserade delarna i ett land eller i världen, ingen 
kom så att säga undan. Bland annat för att lösa varierande sociala problem fick 
civilsamhället en ökad betydelse omkring sekelskiftet 1900. I nära samband med 
folkrörelsernas uppgång utvecklades en ny syn på statens uppgifter i det moderna 
industrisamhället. Processer inleddes mot att öka medborgarnas anknytning, åtagan-
den, delaktighet och övertygelse till samhället och den rådande samhällsordningen. 
Den ökade aktivitets- och organiseringsgraden förändrade styrkan i de sociala banden, 
och därigenom även brottslighetens struktur. Det är i detta sammanhang jag valt att 
föra in de tänkvärda resonemangen från framförallt Foucault, Garland, Torstendahl 
och Kilander, Putnam samt Hirschi. 

Moderniseringen av Sverige i allmänhet och av Sundsvallsdistriktet i synnerhet 
kom att utmana den förmoderna samhällsstrukturen. I kapitalismens segerrika spår 
följde ett direkt hot mot det ”sundsvallska” lokalsamhällets bärande sociala struk-
tur. I industrialismens tjänst och i globaliseringens namn flyttade män och kvinnor 
in och ut ur området. Regionen styrdes mot modernitetens samhälle, och mot nya 
normer och värderingar om rätt och fel. Det var en period av ständig föränderlighet. 
Utvecklingen var dock absolut inte linjär, utan det förekom ständigt återkommande 
perioder av hack i moderniseringsmaskineriet, som i en repig skiva. Men sammanta-
get gick processen inte att hejda, även om många så önskade. Nya utmaningar följde 
med den socioekonomiska strukturomvandlingsprocessen, och såväl statsmakten som 
folkrörelserna blandade sig utvecklingen, i försök att stärka de sociala banden genom 
att disciplinera medborgarna och återkoppla dem till samhället igen. Genom detta 
angreppssätt framkommer nya problemställningar att relatera till den övergripande 
teoretiska modernitetsramen. De gäller statsmaktens, kommunernas och civilsamhäl-
lets inblandning i utvecklingen, samt relationen dem emellan, och problematiken 
förs in på frågor som berör förskjutningen av statens aktionsradie i social riktning 
och den korporativa statens framväxt. 

Ovanstående sociala strukturperspektiv erbjuder en möjlighet att kunna relatera 
utvecklingen i Sundsvallsdistriktet till en övergripande nationell eller västerländsk 
samhällelig helhet. Utifrån avhandlingens teoretiska ramverk, med perspektivvalet att 
analysera kriminalitet utifrån omvandlingen av de sociala band som moderniseringen 

Svedin for print.indd   23 2015-05-18   14:09



”en ohyra på samhällskroppen”24

gav upphov till, kan några övergripande hypoteser deduceras. Moderniseringens 
omdanande tryck antas ha:

1) förändrat synen på brottslighet samt förhållandet mellan den allmänna och 
den enskilda sfären, och därigenom förskjutit statens kriminalpolitiska aktionsradie

2) omskapat det offentligas möjligheter och sätt att utöva kontroll och uppfostra 
samhällsmedborgarna 

3) förändrat kriminalitetsmönstret mellan städer och landsbygd samt mellan olika 
städer och regioner genom processer som migration, urbanisering och industrialisering

4) utsatt vissa lokalsamhällen för häftigare förändringstryck än andra, vilket 
medförde social desorganisation och förändringar i kriminalitetsmönstret

5) bidragit till att civilsamhället fick en högst väsentlig roll i industrisamhällets 
sociala organisering, vilket gav nya fora för mellanmänskliga relationer och starkare 
sociala band, samt lägre kriminalitet i organisationstäta områden.

Hur dessa hypoteser testas kommer att preciseras i dispositionen nedan på sidan 28. 
Först ska dock några andra frågor diskuteras, nämligen de som berör vad som egent-
ligen utgör ett brott samt hur kriminalitet och kontroll i förfluten tid bör studeras. 

Att studera historisk kriminalitet – källkritiska överväganden
En utgångspunkt för avhandlingen är att det sociala livet styrs av normer och regler, 
som definierar vissa beteenden som acceptabla och tillåtna, och andra som förkastliga 
och avvikande. Avvikelse kan definieras som att någon inte följer den uppsättning av 
normer som majoriteten av individerna i ett samhälle enats om. Avvikande beteende 
och kriminalitet är dock inte synonyma begrepp, även om de ofta tenderar att över-
lappa varandra, och vad som är avvikande eller kriminellt varierar över tid och mellan 
olika samhällen. Begreppet avvikelse är betydligt bredare än kriminalitetsbegreppet, 
eftersom det senare endast innefattar handlingar som bryter mot lagen. Avvikelser 
kan vara fullt lagliga, och omvänt finns det kriminella handlingar som, om än de 
inte är allmänt accepterade, inte leder till något fördömande.47 Att studera avvikelser 
och kriminalitet har av vissa forskare framhållits som ett av samhällsvetenskapernas 
mest komplexa områden.48

Det är problematiskt att jämföra brottslighet över geografiska rum och över tid, 
med tanke på exempelvis förändringar i lagstiftningen, anmälningsbenägenheten eller 
tillfälles- och kontrollstrukturen. Om kriminalitet definieras som en handling som är 
straffbar enligt strafflagen inrymmer det alla handlingar som bryter mot lagen, och inte 
endast de som faktiskt har registrerats i rättsligt material. Ett vanligt antagande är att 
bara en bråkdel av alla brott kommer till myndigheternas kännedom. De flesta brotten 
statistikförs alltså inte, utan det så kallade mörkertalet är stort. Brottsligheten kan således 
vara betydligt större än vad som framkommer av statistiken. Den anmälda brottslig-
heten är bara en del av den totala, och den bestraffade bara en del av den anmälda.49
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Ju grövre brott desto större är chansen att det anmäls. Därför har också många 
forskare valt att inrikta sina studier på det dödliga våldet. Om förövaren och offret 
inte känner varandra ökar sannolikheten för att ett brott anmäls. För brott som 
begås inom familjen eller mellan vänner anses dock mörkertalet vara stort. Myndig-
heterna kan också klassificera brott olika. Initialt kan exempelvis ett brott anmälas 
och registreras av polisen som försök till dråp, sedan kan det lindras av åklagaren till 
grov misshandel, för att efter domen registreras som misshandel.

Därutöver förändras lagstiftningen över tid. Vissa gärningar avkriminaliseras och 
andra handlingar kriminaliseras. De bestraffas också olika hårt över tid. Myndigheterna 
kan även genomföra så kallade ”enforcement waves” för att minska en viss kriminalitet, 
vilket innebär att en uppgång som då kanske kan utläsas i rättsmaterialet inte rör sig 
om en faktisk uppgång av en brottstyp utan av ett mer aktivt beivrande. Sedan kan 
även anmälningsbenägenheten öka eller minska i samhället, och mer resurser läggs 
normalt på att klara upp och åtala de grövre brotten än de ringa.50 Allt detta måste tas 
i beaktande vid studier av historisk kriminalitet. I många tidigare historiska studier 
har man ofta bortsett från detta, och kriminalitet har då blivit synonymt med dömda 
handlingar som registrerats i rättsligt material, vilket har setts som en framkomlig, 
om än inte optimal, definition.51 I denna avhandling är det dock en bredare defini-
tion som valts, när inte annat påtalas. Detta innebär att kriminalitet betraktas som 
de handlingar som är reglerade av strafflagen. 

Det är omöjligt att exakt säga hur många brott som inte lett till rättslig påföljd, 
mörkertalet varierar för olika brottstyper och över tid. Detta problem har hanterats 
olika av historiker. Den brittiske historikern John Jacob Tobias förkastade till exem-
pel kriminalstatistiken och använde sig istället av olika utsagor om brottsligheten 
från bland annat olika myndighetspersoner. Han kom självklart att kritiseras för 
detta metodval, exempelvis på grund av att de ”experter” han vilade sitt resonemang 
på själva hade använt olika statistiska källor.52 Historikern V.A.C. Gatrell förordar 
istället, i min uppfattning, en mer intressant metod för att lösa problemet av vad 
lagföringsstatistik visar och inte visar. Före Gatrell har historiker hanterat detta pro-
blem olika. Vissa hade använt statistiken som en tillförlitlig källa, medan andra, som 
exempelvis Tobias, hade förkastat den. En tredje grupp hade valt att endast fokusera 
på det dödliga våldet, då denna brottstyp anses ha det minsta mörkertalet. Gatrell 
ställde istället tendensen i lagföringarna mot tendensen i den offentliga kontrollen, 
det vill säga främst mot polis- och åklagarväsendets effektivitet och inriktning. Om 
till exempel intensiteten i den offentliga kontrollen skärps, medan lagföringarna går 
ned, visar detta på en faktisk beteendeförändring. Om de båda trenderna rör sig i 
samma riktning kan istället förändringen i antalet lagföringar vara resultatet av en 
förändrad kontroll.53 Även i svensk forskning har liknande metodval använts, bland 
annat av Eva Österberg.54 I denna avhandling kommer den registrerade brottslighe-
tens fluktuationer över tid och mellan samhällen att diskuteras just utifrån Gatrells 
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metod. För att ge ett exempel: Om stölderna ökar tydligt under en period, medan 
antalet poliser och den offentliga reaktionen mot stöld inte ökat, ligger det nära till 
hands att utvecklingen kan relateras till en beteendeförändring, orsakad av exem-
pelvis hungersnöd eller gängverksamhet. Om det istället visar sig att man tagit in 
extra poliser de åren för att beivra stölder kan ökningen av stöldlagföringarna istället 
bero på en ökad offentlig reaktion mot brottet. Ytterligare ett exempel får illustrera 
metoden: Om man kan visa på att den offentliga reaktionen mot rattonykterhet ökat, 
och att polisen tydligt ökat antalet nykterhetskontroller, men att antalet lagföringar 
för onykterhet i trafiken minskat, har en beteendeförändring skett. Minskningen 
av lagföringarna för onykterhet kan således inte härledas till en minskad kontroll. 

Det lämpligaste metodologiska vägvalet för att uppnå avhandlingens syfte är således 
inte att, som exempelvis Tobias, endast använda olika samtida utsagor om kriminalitet. 
Däremot är sådant källmaterial nödvändigt för att kunna analysera föreställningar 
om brottslighet och därigenom öka förståelsen för kriminalpolitikens förändring. 
Inte heller kan endast lagföringsstatistik användas. Lagföringsskillnader över tid kan 
exempelvis vara orsakade av poliskårens förändring och inte av en beteendeförändring, 
och därför behövs även i det fallet kompletterande material. Trots de problem som 
är behäftade med kvantitativa undersökningar finns det en del betydande fördelar 
med dessa. Lagföringarnas förskjutning över tid kan relateras till andra samhällsför-
ändringar, som till exempel socioekonomiska, religiösa, ideologiska eller politiska 
om daningar. Detta kan göras såväl på lokal nivå som på nationell- och kanske till och 
med internationell nivå. Om exempelvis en tydlig uppgång av lagföringarna för stöld 
kan påvisas för vissa perioder, som för nödåren i slutet av 1860-talet eller första världs-
krigets sista år; eller om det dödliga våldet tydligt minskat under en period på 600 år; 
eller om de stora industristäderna har avsevärt mycket större problem med vålds- och 
ordningsbrott än andra städer, förefaller det alltså finnas trender och mönster som 
måste undersökas noggrannare och relateras till olika samhällsförändringar. På detta 
sätt, genom att finna de stora utvecklingslinjerna och de tydliga mönstren, är kvan-
titativa undersökningar högst användbara, för att inte säga nödvändiga.55 Intressanta 
iakttagelser som då kan göras kan visa på variationer inom landet, och relateras till 
specifika skillnader i exempelvis urbaniserings-, industrialiserings-, migrations- eller 
kontrollprocesser. Det kvantitativa materialet kan också förtjänstfullt kombineras 
med mer kvalitativa källtyper. Med hjälp av andra källor kan man komma åt i alla fall 
en del av vad domböcker, saköreslängder och statistik utelämnar. Om brottsligheten 
ökar markant på en ort kan man tänka sig att till exempel olika typer av kommunalt 
material, ämbetsberättelser eller minnesskildringar kan lämna spår därom, ifall dessa 
”brottsliga” förhållanden aldrig resulterat i att det brottsliga beteendet bestraffades, 
till exempel på grund av bristfällig poliskår eller åklagarmakt. 56

I föreliggande studie kommer således flera olika källtyper att användas för att analy-
sera brottslighetens förändring under trycket av moderniseringsprocessens snabba och 
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häftiga omdaning både på lokal och på nationell nivå. Källorna är förutom statistik 
och saköreslängder, ämbetsberättelser, material från riksdag, kommunalnämnder och 
kommunalstämmor, samt olika samtida skrifter om brottslighet.57 

Den empiriska utgångspunkten tas i samtida debattmaterial – litteratur, tidskrifts- 
och tidningsartiklar samt riksdagsprotokoll – som berör kriminalitet och den sociala 
strukturens förändring i Sverige. Därefter följer en kvantitativ undersökning, som 
ska visa på de betydande utvecklingslinjerna över tid samt på skillnader inom landet. 

Metodologiskt lämnas sedan den nationella nivån för den lokala. Den i huvud-
sak nationellt avgränsade historiska kriminalitetsforskningen som hittills domine-
rat Västeuropa och Nordamerika har stora förtjänster. Dock är den otillräcklig när 
det kommer till att fördjupa förståelsen för moderniseringsprocessens inverkan på 
kriminaliteten och kontrollsystemet. För att uppnå detta krävs undersökningar där 
fokus riktas mot den lokala nivån. De lokala studierna kan ge ytterligare kunskap om 
specifika särdrag i moderniseringsprocessen. Samtidigt kan kunskaper som erhålls 
genom lokala studier ofta generaliseras till att gälla samhället i stort. I avhandlingen 
analyseras således ett område där moderniseringen var högst påtaglig, och det är därför 
Sundsvallsdistriktet valts som undersökningsområde för den fördjupande studien. 
På kanske ingen annan plats i Sverige kom processer som migration, urbanisering 
och industrialisering att ställa så stora utmaningar på samhällsstrukturen som just i 
Sundsvall med omnejd. Lokalsamhällets anpassning till en, i alla fall till stora delar, 
ny social och ekonomisk verklighet sedan modernitetens bärande strukturer trängt 
in analyseras ur ett förändringsperspektiv. Just den häftiga samhällsomvandlingen i 
regionen har betraktats som en teoretisk och metodisk fördel som gjort det möjligt 
att studera en kriminalitetsproblematik ur ett samhälleligt förändringsperspektiv.

I avhandlingen analyseras, förutom den totala brottsligheten, i huvudsak ”tidlösa 
brott” som stöld, våld och ordningsbrott, det vill säga företeelser som under hela 
perioden i lagstiftarens ögon utgjort brott. Dock kan brottens ”innehållsdeklaration” 
och hur allvarligt myndigheterna såg på dem ha varierat över undersökningsperioden. 
Frågan om kriminalisering och avkriminalisering av olika typer av normbrytande 
beteenden är också mycket viktig. Den lagstiftande makten i respektive land är ju den 
som ytterst bestämmer vad som är ett brott, vilket alltså varierar mellan olika tider 
och samhällen. Utvecklingslinjer i lagföringarna kommer således att diskuteras mot 
eventuella lagförändringar. I huvudsak studeras också brotten under en och samma 
strafflag, den från 1864. Jag har dock valt att inleda studien något tidigare, nämligen 
med 1820- och 1830-talets omfattande landsbygdsproletarisering, som gav upphov 
till omfattande migrationsströmmar och en ”social fråga”. Därefter följs utvecklingen 
fram till 1930-talets slut, då urbaniserings- och industrialiseringsprocessen i hög grad 
omvandlat både Sverige och Sundsvallsdistriktet.
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Avhandlingens disposition 
För att besvara avhandlingens övergripande syfte och för att testa de övergripande 
hypoteserna kommer ett antal delundersökningar utifrån specifika frågeställningar att 
göras. Avhandlingens del 1 består av detta inledningskapitel, där analysens utgångs-
punkter presenterats, samt av det närmast följande kapitel 2 där tidigare forskning 
rörande avhandlingens huvudproblem diskuteras. 

Avhandlingens del 2 behandlar kriminaliteten på en övergripande nationell nivå 
i Sverige under 1800- och det tidiga 1900-talet. I kapitel 3 och 4 testas hypotesen 
om att moderniseringen förändrade synen på brottsligheten, försköt förhållandet 
mellan den allmänna och den enskilda sfären och flyttade statens kriminalpolitiska 
aktionsradie. Dessutom testas den andra hypotesen, att moderniseringen omskapade 
det offentligas möjligheter och sätt att utöva kontroll och uppfostra medborgarna. 
Detta utförs dels genom att de verklighetsuppfattningar, värderingar och handlings-
rekommendationer som förekom i den samtida kriminalitetsdebatten analyseras, dels 
genom att de kriminalpolitiska åtgärder som vidtogs på nationell nivå under den 
aktuella perioden studeras. I kapitel fem testas hypotesen om att omdaningsprocesser 
som migration, urbanisering och industrialisering förändrade brottslighetsförhål-
landena i Sverige mellan stad och landsbygd samt mellan olika städer och regioner. 
Detta åstadkommes genom en analys av den registrerade brottslighetens kvantitativa 
förändring över tid och geografiskt rum i Sverige.

I del 3, vilken består av kapitel 6–9, lämnas analysen av den nationella nivån till 
förmån för en studie av ett lokalsamhälle som genomgick en kraftig modernisering 
från mitten av 1800-talet. Denna fördjupade analys av problemkomplexet moderni-
sering och kriminalitet ger utrymme till att utförligare testa de tre första hypoteserna. 
Dessutom testas i del 3 även hypotesen om att ett lokalsamhälle som utsattes för ett 
häftigt förändringstryck under 1800-talet upplevde social desorganisation och för-
ändring av kriminalitetsmönstret. Dessa fyra hypoteser testas i kapitel 6, 7 och 8. I 
de kapitlen analyseras därför först samtida verklighetsuppfattningar, värderingar och 
handlingsrekommendationer som förekom bland annat hos lokala tjänstemän och 
politiker. Dessutom analyseras den registrerade brottslighetens kvantitativa förändring 
över tid samt de kriminalpolitiska åtgärderna som vidtogs av lokala myndigheter i 
Sundsvallsdistriktet under perioden. I denna del av avhandlingen prövas också den 
femte hypotesen, nämligen att civilsamhället fick en högst väsentlig betydelse för 
industrisamhällets sociala organisering. Därför analyseras i kapitel 8 civila förening-
ars inflytande på kriminalpolitiken på lokal nivå, medan kapitel 9 istället inriktas på 
att undersöka om områden med omfattande civilsamhälle hade lägre kriminalitet 
än andra. Detta uträttas genom en analys av hur kontroll- och tillitsstrukturerna 
förändrades under moderniseringsprocessens omvälvningar. 

I avhandlingens del 4 fogas de olika huvuddelarna ihop. De empiriska analysresul-
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taten förs här samman med avhandlingens teoretiska utgångspunkter till en helhet, 
och tillsammans med tidigare forskning på problemområdet till en konklusion över 
”kriminalitet och modernisering”. 
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kapitel 2 

Forskningsdiskussionen

De tillhörde mestadels trasproletariatet, som i alla storstäder bildar en från 
industriproletariatet tydligt avgränsad massa – en rekryteringsbas för tjuvar 
och förbrytare av alla slag, som lever på samhällets avskräde, människor utan 
bestämt yrke, lösdrivare, folk utan hem och härd.1

Inledning
Den följande diskussionen av i huvudsak internationell, men även svensk forskning, 
ska visa på hur man i tidigare studier förklarat brottslighetens förändring under 
moderniseringsprocessen. Genomgången syftar till att dels bli en utgångspunkt för 
en komparation av utvecklingen i Sverige och i andra länder, dels till att bli under-
lag för en kritisk diskussion av de huvudsakliga tolkningar som finns företrädda i 
tidigare forskning.2 

Sociologisk och historisk forskning har kommit att presentera två motstridiga 
perspektiv. I början av 1980-talet tolkade den amerikanske statsvetaren Ted Robert 
Gurr de våldsammaste brottens nedgång som resultatet av en långtgående civilisa-
tionsprocess.3 Uppfattningen, som fick stort genomslag bland flera kriminalitets-
historiker, utmanade den tidigare dominerande sociologiska och kriminologiska synen 
på städer och industrisamhällen som våldsamma och oroliga. Denna omvärdering 
av urbaniseringens och industrialiseringens faror fortsatte med att en rad historiker 
under 1990-talet förenade sig i en tes om ”The Civilization of Crime”4, och några 
år senare ritade kriminologen Manuel Eisner en ”civilisationskarta” över mordtalens 
historiska utveckling i Europa.5 Omsvängningen från bland annat Chicagoskolans 
syn från första halvan av 1900-talet var i det närmaste total. I början av 2010-talet 
har uppfattningen som ”civilisationshistorikerna” framförde ifrågasatts, bland annat 
av den brittiske historikern Peter King, som hävdar att en tydlig våldsuppgång följde 
med moderniseringen.6 Denna forskningsöversikt, som är kronologiskt upplagd, tar 
nedan sin början i klassiska sociologers uppfattningar om moderniseringens betydelse 
för samhällsbrottslighetens volym och struktur.
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Samtida sociologer om brott och modernisering
Flera klassiska sociologer, som exempelvis Émile Durkheim och Ferdinand Tönnies, 
kom att uppmärksamma den ökade brottslighet som tycktes följa i urbaniseringens 
och industriarbetets spår. Begrepp de lanserade lever kvar och dessa tidiga sociologer 
har haft stort inflytande på modern kriminologisk teoribildning, med Durkheims 
anomibegrepp som det kanske mest välkända och använda.7

Även Tönnies forskning och begreppspar Gemeinschaft – Gesellschaft var en viktig 
utgångspunkt för bland annat flera av teoretikerna i Chicagoskolan. Tönnies vände 
sig mot den vid slutet av 1800-talet vanliga biologiska skolans syn på brottslighet, 
och analyserade precis som Durkheim brottsligheten i sociala termer. Han menade 
att det främst var de så kallade tillfällesbrotten som ökade då samhället gick från 
”Gemeinschaft”, där relationerna bestått av nära personliga band och direkta kon-
takter, till ”Gesellschaft”, som präglades av lösare sociala band.8

Karl Marx och Friedrich Engels utmålade även de industrialismens städer som 
oroliga och kraftigt brottsdrabbade. Särskilt det så kallade trasproletariatet, en arbe-
tarklassens underklass, stod för en stor del av denna brottslighet, menade de. Det 
kapitalistiska systemet gav, i Marx och Engels uttolkning, upphov till en utslagnings-
process, under vilken den hårt arbetande proletären genom borgarklassens förtryck 
riskerade att kastas ner i trasproletärens ännu mörkare värld. I London och andra 
brittiska städerna grasserade social misär, och brottslighet medföljde som en konse-
kvens av den borgerliga storindustrins verkningar. 9

Ytterligare en i allt väsentligt negativ bild av de sociala förhållandena i de europe-
iska sekelskiftesstäderna gavs av den tyske sociologen Georg Simmel. I Storstäderna 
och det andliga livet analyserar också Simmel frågan om övergången från traditionella 
jordbruksekonomier till kapitalistiska industrisamhällen. Enligt Simmel utmärks 
storstaden av främmande och ytliga relationer, och penningekonomin som domi-
nerar i staden avtrubbar och urholkar människan moraliskt. I staden samlades alla 
karaktärsnedbrytande faktorer, menade Simmel.10

Även ledande sociologer i den amerikanska Chicagoskolan ansåg att det moderna 
samhället var mycket brottsdrabbat.11 I en klassisk studie från 1942 argumenterar 
Chicago-sociologen Marshall B. Clinard för att stadens storlek och befolkningstäthet 
skapar en anonymitet som försvagar den sociala kontrollen och gör det möjligt 
för en kriminell kultur att etableras. Detta gör städer, och särskilt storstäder, hårt 
brottsdrabbade. Hos Clinard blir sambandet mellan urbanisering och kriminalitet 
tydligt, och han menar till och med att även brottslingar från landsbygden hade en 
”urban livsstil”. Staden, till skillnad från landsbygden, kännetecknas enligt Clinard 
av anonyma miljöer, stor rörlighet, svaga relationer, bristande social kontroll och 
omgivande kriminella normer.12 

Ovanstående sociologer betonade sambandet mellan moderniseringen och krimi-
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nalitet, och de begrepp de använde för att analysera problemkomplexet kom återigen 
att diskuteras då historiker började intressera sig för brottslighet i och med uppgången 
för socialhistoria från 1960-talet. 

Tidig historisk kriminologi, 1960- och 1970-tal 
Det stora intresset för socialhistoria samt de samhällsvetenskapliga teoribildningarnas 
intåg i historievetenskapen bidrog till att historiker började intressera sig för äldre 
samhällens kriminalitet. En av de första historiska analyserna som ifrågasatte den 
klassiska bilden av kriminalitetens uppgång under moderniseringen gjordes av den 
amerikanske historikern Roger Lane. Han menar bland annat att den lilla handels-
staden Boston på 1840-talet var en oroligare och våldsammare plats än den storstad 
som Boston hade utvecklats till i slutet av seklet.13 Även i en studie av Philadelphia 
kom han till samma resultat. I Philadelphia sjönk mordtalen stadigt och konsekvent 
efter 1870.14 Lane blir i sina studier förespråkare för en ”civilisationstes”, då han menar 
att ”riktiga” brott sjönk med urbaniseringen på grund av att kraven som ställdes på 
människan i storstaden civiliserade människorna.15

Den engelska historiekriminologiska forskningen är mycket omfattande. Histori-
kern J.J. Tobias har visat att brotten ökade under Englands tidiga industrialisering i 
slutet av 1700-talet och början på 1800-talet. Denna uppgång i London och i andra 
stora städer förklarar Tobias med att samhället var i snabb omvandling.16 Historikern 
V.A.C. Gatrell har sedan visat att den tidiga industrialiseringsfasens kriminalitets-
ökning följdes av en period som såg en nedgång av både stöld- och våldsbrottslig-
heten i England under åren 1834–1914.17 Historikern Douglas Hay har analyserat 
den brittiska utvecklingen i termer av att det ”nya” kapitalistiska samhället skapade 
brott där det tidigare inte fanns brott. Detta ledde inte bara till en modern rätts- och 
kontroll apparat, utan också till en ”modern” kriminalitet.18 Även historikern David 
Phillips är inne på sådana tankebanor. Den registrerade brottsligheten i Black  Country 
ökade tydligt efter industrialiseringens början, men denna ökning var i huvudsak 
förklarad av en uppgång av de lindriga brotten, och Phillips menar att uppgången i 
statistiken ska ses i ljuset av en förändrad och utbyggd kontrollapparat.19 

Den amerikanske historikern Howard Zehr hävdar i sin undersökning av 
kriminalitetsförhållandena i Frankrike och Tyskland 1830–1913 att tanken på att 
urbaniseringen förde med sig social desorganisation och anomi inte stämmer. Däremot 
”moderniserades” brottsligheten. Nya värderingar och nya sätt att socialt ordna 
samhället förde med sig en uppgång av stölderna. I staden fanns mer att stjäla och 
kontrollen var mindre. Dessutom var risken att arresteras lägre i staden. När städerna 
sedan stabiliserades gick våldet ned som en följd av invånarnas acklimatisering till 
stadslivet.20 Den franska brottsligheten har också analyserats av historikern Louis 
 Chevalier. Han menar att kriminalitet var mycket vanligt i Paris under första halvan av 
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1800-talet. Stadsmiljön i sig själv orsakade denna kriminalitet, som främst drabbade 
de lägre klasserna i samhället. De i sin tur utvecklade då särskilda specifika strategier 
för att hantera den desperata situationen och överleva i den främmande stadsmiljön.21 

Till skillnad från många av de närmast ovanstående historikerna betonar sociologen 
Louise Shelly att av alla möjliga faktorer så har moderniseringsprocessen störst effekt 
på kriminalitetsgraden i olika länder, liksom på vilka typer av brott som begås. Hon 
påpekar i sin studie att våldsbrotten i England, Frankrike och Tyskland visserligen 
gick ner vid övergången från ett agrart till ett urbant samhälle, men att den totala 
brottsligheten i det moderna samhället istället blev mycket högre än i det agrara.22

Socialhistoriens inmarsch i historievetenskapen under 1960- och 1970-talen inne-
bar således en omvärdering av en rad av de tidiga sociologernas och kriminologernas 
slutsatser av moderniseringens betydelse för brottslighetsmönstret. Under de följande 
årtiondena skulle intresset för kriminalitetshistoriska studier fortsätta att växa.

Mot en konsensussyn om civilisering?
Med en S-kurva demonstrerade statsvetaren Ted Robert Gurr det dödliga våldet i 
flera engelska städer från 1200- till det sena 1900-talet. Utvecklingen visade på en 
nedgång från cirka 20 mord per 100 000 invånare under hög- och senmedeltiden till 
omkring 10 år 1600. Därefter fortsatte morden att sjunka till omkring ett mord per 
100 000 invånare under stora delar av 1900-talet, innan det dödliga våldet försiktigt 
steg igen under seklets sista decennier.23

Denna trend tolkade Gurr som 
en manifestation av en kulturell 
förändring i väst, innehållande en 
ökad intern och extern kontroll 
av aggressivt beteende. Sociologen 
Norbert Elias civilisationsteori får 
för Gurr stort förklaringsvärde, och 
Gurr menar att människorna över 
tid blev mer känsliga för våldet, och 
att interna och externa kontroll-
mekanismer utvecklades för att 
hind ra det.24 Att brotten ändå gick 
upp i städerna under industrialise-

Diagram 2.1: Gurrs ”liggande S-kurva”. 
Källa: Gurr (1981) s. 313. 

Svedin for print.indd   33 2015-05-18   14:09



”en ohyra på samhällskroppen”34

ringens inledningsfas berodde enligt Gurr på inflyttningen av ”okultiverade” lantbor, 
vilka dock efter ett tag assimilerades in i det lugnare stadslivet.25 

En av de många amerikanska forskarna som diskuterat problemkomplexet moder-
nisering och kriminalitet är historikern Eric Monkkonen. I flera framställningar från 
1970-talet och framåt utmanar han Chicagoskolans föreställningar om anomi och 
desorganisation i moderna städer, och han söker istället genom omfattande statis-
tiska analyser visa på att våldet sjönk med moderniseringen. Våld har inte mer med 
urbant levnadssätt än med agrart att göra, hävdar Monkkonen. Denna ståndpunkt 
sammanfattas kanske bäst i hans New York-studie från 1992, där han menar att 
moderniseringen förde med sig ökad personlig säkerhet och färre våldsbrott.26

Många studier har gjorts på nationell nivå eller på större städer, men ett klassiskt 
undantag från denna linje är historikerna John Hewitt och Dwight Hoovers under-
sökning av kriminaliteten i lilla Muncie i delstaten Indiana. De hävdar att brotts-
ligheten minskade under den undersökta tiden 1845–1910 i takt med att samhället 
moderniserades.27 Argumentationen bygger på att den utbyggda poliskåren tvingade 
fram ökad skötsamhet hos invånarna. Ordningsbrott som prostitution, lösdriveri, 
fylleri och olaga intrång blev ovanligare, och alkohollagarna bättre upprätthållna.28

En svensk forskare som har diskuterat frågan om brottslighetens utveckling på 
regional nivå under moderniseringen är historikern Marja Taussi Sjöberg som genom 
en kvantitativ analys av kriminaliteten i Västernorrland åren 1861–1890 visar att länet 
upplevde en markant ökning av brottsligheten i samband med moderniseringspro-
cessen. Det var dock den lindriga brottsligheten i de urbana och industrialiserade 
delarna av länet som stod för denna ökning, enligt Sjöberg.29

I motsats till Sjöberg har historikern Birgit Petersson visat att de lägre klasserna 
inte alls var överrepresenterade i brottslighet. Genom en kvantitativ analys av brotts-
ligheten i Malmö och på omgivande landsbygd 1865–1869 finner Petersson att 
underklassen inte var särskilt kriminellt belastade, och att de samtida debattörernas 
oro för underklassens höga brottslighet var obefogad.30 

Frågor som rör kriminalitetens förändringar i och med industrialiseringen av det 
svenska samhället är intresset också i flera andra studier från 1980- och 1990-talet. 
Arbetarklassens kriminalitet diskuteras av historikern Björn Horgby i en studie av 
industristaden Norrköpings kriminalitet 1850–1910, där han argumenterar för att 
borgarklassen disciplinerade den bångstyriga arbetarklassen under perioden. Med 
kapitalismens genombrott förändrades samhällets kontrollmekanismer, menar Horgby. 
Makteliten förstärkte det offentliga kontrollmaskineriet, vilket ledde till att arbetarkul-
turen förändrades. Eftersom hantverksarbetarnas maktresurser var större än fabriksar-
betarnas stod de emot disciplineringsförsöken bättre. De ökade kraven på arbetarna 
ledde också till en ökad utslagning, och främst fabriksarbetare slogs ut och blev tras-
proletärer.31 Ytterligare ett perspektiv på hur utvecklingen ska tolkas ger historikern Jan 
Sundin. Han betonar den socioekonomiska utvecklingens betydelse och de förbättrade 
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förhållandena för industriarbetarna, med bland annat fasta tjänster, som viktigare för 
att förstå den låga brottsligheten bland industriarbetare i slutet av 1800-talet än ”den 
industriella organisationens disciplinerande effekt”.32 Just frågan om arbetarkultur har 
för övrigt ägnats mycket utrymme i svensk forskning. Idéhistorikern Ronny Ambjörns-
son ser skötsamheten inom arbetarrörelsen som ett led i moderniseringsprocessen, och 
han betonar arbetarrörelsens självdisciplinering genom sina egna organ. Ambjörnsson 
menar att patriarkalismens vertikala samhälle ersattes av folkrörelsernas horisontella, 
och att rörelserna på sikt ersatte bysamhällets sociala kontroll.33 Även den svenska 
forskningen visar alltså på motstridiga tolkningar; från en borgerlig disciplinering 
ovanifrån till förbättrade socioekonomiska villkor eller självdisciplinering underifrån. 

Ekonomhistorikern Johan Söderberg menar att 1700- och 1800-talets samhälls-
förändringar förde med sig ett ökat ömsesidigt hänsynstagande mellan människor. 
Med en definition av civilisering som skiljer sig från sociologen Norbert Elias försöker 
Söderberg påvisa, genom en jämförelse mellan Öst- och Västsverige, att arbets delning, 
marknadsrelationer och intensivare kommunikationer utvecklades tidigare i öst än i 
väst, vilket bidrog till att ”[b]ondesamhällets nedärvda bindningar genombryts tidi-
gast i öst”, som därför också hade mindre dödligt våld än väst.34

Diskussionen om brottslighetens nedgång som en del i den västerländska civilisa-
tionsprocessen tilltog i intensitet under 1990- och 2000-talet, bland annat genom ett 
antal framställningar av Eric Johnson, Pieter Spierenburg och Manuel Eisner. Frågan 
om kriminalitetens relation till den tidiga moderniseringen är exempelvis föremålet 
för historikern Eric Johnsons analys av den tyska utvecklingen 1871–1914, det vill 
säga från det tyska rikets utropande fram till första världskrigets utbrott, vilket var en 
period under vilken Tyskland genomgick en snabb industrialisering och urbanisering.35 
I studien vänder sig Johnson mot vad han menar är den gängse bilden av städer som 
hårt brottsdrabbade, en bild som enligt honom har givits av en mängd sociologisk 
forskning samt av populärmagasin, tidningar och skönlitteratur i mer än 100 år. Bland 
de tyska sociologer och kriminologer som bidragit till skapandet av denna myt märks, 
enligt Johnson, främst Ferdinand Tönnies och Gustav Aschaffenburg.36 Johnson vänder 
sig även mot Zehr och andra historiker som studerat den tyska brottsutvecklingen, 
och menar tvärtemot dessa att ingen större förändring av kriminaliteten inträffade.37 
Förklaringarna till brottsligheten i Tyskland under perioden 1871–1914 bör istället 
sökas i politisk repression, etnisk rasism och ekonomiska problem, hävdar Johnson. I 
sin studie argumenterar han för att Tysklands minst urbana och industriella delarna, 
nämligen de östra, också var de mest brottsdrabbade.38

Vid mitten av 1990-talet diskuterade en grupp historiker i en antologi benämnd 
The Civilization of Crime brottsutvecklingen från medeltiden till våra dagar. Bland 
bidragen av bland andra Eric Monkkonen, Eric Johnson och Peter Spierenburg ges 
Norbert Elias civilisationsteori högt förklaringsvärde.39

Civilisationsperspektivet har stärkts ytterligare genom kriminologen Manuel 
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Eisners provokativa ”civilisationskarta”. Förutom att han visar på den avsevärda 
minskningen i dödligt våld från medeltiden till 1900-talet presenterar han även en 
europeisk ”mordkarta”. Eisner menar att våldet började minska bland ”modernise-
ringens pionjärer”, och att denna utveckling sedan spreds över Europa, från väst till 
öst. Genom att jämföra brotten i slutet av 1800-talet visar han på ett tydligt mönster 
av få mord i de industrialiserade staterna i nordvästra Europa, som Storbritannien, 
Frankrike, Belgien, Nederländerna, Tyskland och de skandinaviska länderna. Eisner 
menar att kriminologerna är duktiga på att förklara varför modernisering skulle 
leda till ökad brottslighet, men är förvillade när de ska förklara nedgångstrender. 
Istället föreslår även han att utvecklingen bör tolkas utifrån Elias civilisationsteori. 
Eisner hävdar även att morden var färre i de industriella delarna än i de agrara inom 
industristaterna i nordvästra Europa.40 Eisner berör dock endast i förbigående de 
mer intrikata förhållandena under 1900-talets andra hälft. Ökningen av det dödliga 
våldet efter andra världskriget gör nämligen att en kurva över mordutvecklingen 
för de sista 150 åren snarare får karaktären av en u-form, vilket alltså inte visar en 
stadigvarande minskning.41

Kartogram 2.1: Dödligt våld (mord och dråp) omkring 1880. 
Källa: Eisner (2003) s. 104.
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Tillbaka till de klassiska sociologerna?
Historikern Peter King menar att vad som i det närmaste blivit en konsensussyn 
bland historiker, nämligen att mord och andra brott har en negativ korrelation med 
industrialisering och urbanisering, är direkt felaktig. Genom att undersöka ”mor-
dens geografi” under ”take-off-perioden” för den brittiska industrialiserings- och 
urbaniseringsprocessen, söker han visa att det grova våldet är ett tydligt urbant och 
industriellt fenomen. King använder domar från mordrättegångar för att analysera 
det dödliga våldet i England och Wales 1780–1850 och i Skottland 1800–1860.42 
Han visar att regioner med snabb urbanisering och industrialisering hade de högsta 
mordtalen. Det mesta av det dödliga våldet i England inträffade i ett bälte som utgör 
det främsta industriområdet, nämligen de nordvästra regionerna och Midlands.43 
London i sin tur hade betydligt fler morddomar än de agrara länen, men samtidigt 
betydligt färre än det industriella nordväst.44 För att ytterligare stärka sin tes visar 
King att småstäder som inte undergick någon nämnvärd industrialisering inte heller 
kom att uppleva någon uppgång i det dödliga våldet. De högsta talen fanns således 
inte heller i de största städerna, som exempelvis London, utan i urbana områden som 
upplevde särskilt kraftig industriell tillväxt och som därför hade hög inflyttning.45

Även den skotska mordutveck lingen för åren 1800–1860 ger empiriskt stöd 
till Kings kritik av Eisner och andra historiker. Under 1800-talets första 60 år 
mer än fördubblades mordtalen 
i Skottland. Under den tidiga 
perioden av modernisering, 1805–
1814, var medeltalet 1,0 mord per 
100 000 invånare. Därefter steg 
talen till ett medel på runt 2,6 mord 
per 100 000 invånare under det 
sena 1840- och tidiga 1850-talet.46 
Detta liknar tydligt utvecklingen i 
England och Wales, och den är till 
och med något kraftigare. 

De områden som urbaniserades 
och industrialiserades först och tyd-
ligast hade också mest dödligt våld. 
De sydvästra delarna, som inklude-
rar industristäderna Glasgow, Edin-

Kartogram 2.2: Dödligt våld per 
100 000, länsvis i England och Wales 
1834–48. 
Källa: King (2010) s. 683.
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burgh och Lanarkshire samt industriregionerna Renfrew och Ayr, hade minst fem 
gånger så höga tal som de norra delarna av Skottland, vilket kartogrammet ovan visar.47

King betonar att utvecklingen under den första halvan av 1800-talet påminner 
om utvecklingen under andra halvan av 1900-talet, som sett en liknande ökning av 
våldsbrottsligheten. I diskussionen riktar King även kritik mot historikern Lawrence 
Stones slutsatser, som baseras på statistik endast för London. Ett London som King 
alltså visar inte hade lika höga mordtal som de urbana industriområdena i England 
eller Skottland. Eftersom även stöldbrotten steg kraftigt under första halvan av 1800-
talet i Storbritannien så är, enligt King, den nedgång som exempelvis Stone och Gurr 
påvisat föregången av en tydlig uppgång både av det dödliga våldet och av stölderna 
under den första fasen av den brittiska industrialiseringen. Ytterligare en viktig faktor 
bakom städernas höga kriminalitetstal är dess befolkningssammansättning, menar 
King. Den grupp som vanligtvis förekommer som mest benägen till brott, nämli-
gen unga män, drogs till städernas anonyma, våldsamma och socialt utsatta miljö.48 
Sammantaget visar Kings analyser på en empiriskt väl underbyggd kritik mot ”den 
civilisationsteoretiska skolan”, och hans resultat visar på en direkt motsatt utveckling 
än den som exempelvis Eisner eller Johnson argumenterat för.49

Kartogram 2.3: Dödligt våld per 100 000 invånare, länsvis, i 
Skottland 1836–56. 
Källa: King (2011) s. 244.
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Avslutande diskussion
Många sociologer som verkade i det västeuropeiska industrisamhället vid sekelskiftet 
1900 presenterade en analys där industrialisering och urbanisering ansågs leda till 
många sociala problem, däribland kriminalitet. Flera historiker har nyanserat eller till 
och med försökt visa det rent felaktiga i denna samtida analys. I början av 2010-talet 
har den historiska forskningen dock återigen visat på att en uppgång av såväl lindrig 
brottslighet som av dödligt våld inträffade i samband med moderniseringsprocessen i 
väst. Två skolor, där den ena betonar moderniseringsprocessens civilisatoriska inver-
kan på människans beteende med följdresultat i lägre kriminalitet, medan den andra 
påpekar att ett sådant samband inte existerar, framträder ur den tidigare forskningen. 
Dessa två perspektiv kommer återkommande att diskuteras i denna avhandling. 

De två skilda forskningsperspektiven på moderniseringens betydelse på krimina-
liteten i samhället har rört frågor av olika karaktär och visar på behov av ytterligare 
forskning. Den starka dominansen av kvantitativa studier när det gäller kriminalitet, 
vilket ovanstående genomgång understryker, har sina förtjänster men pekar också 
på behovet av ett mer djuplodande och nyanserat förhållningssätt, för att fördjupa 
förståelsen av brottslighetens utveckling under moderniseringsprocessen. 
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kapitel 3 

Från straff- till kriminalpolitik 
Om synen på brottslighet  

och modernisering i Sverige under 1800-talet

Denna civilisation går under i de nuvarande stora städernas hopgyttrade nästen, 
föreningspunkterna för allt oförnuft och all styggelse, der saken får stå tillbaka 
för formen, vetandet för inbillning och tanken för pratet.1 

Inledning
Den följande framställningen syftar till att pröva hypoteserna att moderniseringen för 
det första förändrade synen på brottsligheten samt förhållandet mellan den allmänna 
och enskilda sfären, och därigenom flyttade statens kriminalpolitiska aktionsradie; 
samt för det andra omskapade det offentligas möjligheter och sätt att utöva kon-
troll och uppfostra samhällsmedborgarna. Därför kommer det föreliggande och det 
närmast följande kapitlet att analysera de verklighetsuppfattningar, värderingar och 
handlingsrekommendationer som förekom i den livliga samtida kriminalitetsdebatten. 
Dessutom kommer de kriminalpolitiska åtgärder som faktiskt vidtogs på nationell 
nivå under den aktuella perioden att diskuteras. 

Inom ramen för ”den sociala frågan” blev brottslighet ett flitigt debatterat ämne 
under 1800-talet. ”Kriminalitetsfrågan” var en i tid utsträckt diskussion, och för-
skjutningar i denna diskussion över moderniseringens långa tidsspann är av intresse. 
Den sociala frågan under 1800-talet, och då delvis också samtida uppfattningar 
om brottslighet, har studerats tidigare. Till exempel har historikern Birgit Peters-
son undersökt föreställningar om ”den farliga underklassen”, idéhistorikern Frans 
Lundgren analyserat uppkomsten av det ”sociala” vid mitten av 1800-talet, och 
idéhistorikern Per Wisselgren belyst den sociala frågan och samhällsvetenskapens 
formering 1830–1920 genom en studie av den Lorénska stiftelsen.2 Däremot har 
inte den enskilda kriminalitetsfrågan och dess relation till moderniseringsprocessen 
i ett samlat längre tidsperspektiv analyserats. I de närmast följande två kapitlen tas 
ett helhetsgrepp om brottslighetsdebatten från decennierna strax före 1800-talets 
mitt fram till andra världskriget: Vad ansåg samtidens debattörer och makthavare om 

Svedin for print.indd   43 2015-05-18   14:09



”en ohyra på samhällskroppen”44

moderniseringsprocessens inverkan på kriminaliteten? Vad och vilka ansågs orsaka 
brottsligheten, och vilka förslag på lösningar presenterades? I respektive delkapitel, 
som vardera behandlar en tidsperiod på 20–30 år, analyseras först olika debattörers 
uppfattningar om kriminalitetens förändring under moderniseringens tryck. Därefter 
diskuteras den nationella kriminalpolitiken under den aktuella perioden. Källmaterialet 
utgörs av olika samtida texter om brottsligheten. Böcker, småskrifter, tidskrifter och 
riksdagsdebatter har undersökts. Av arbetsekonomiska skäl har inte tidningsmaterial 
använts i någon större omfattning. Dessa begränsningar till trots har jag strävat efter 
att presentera en så tydlig bild som möjligt av förhållandet mellan kriminalitet och 
modernisering som det kom till i uttryck i den samtida föreställningsvärlden.

Landsbygdens pauperisering och 
”den industriella förvirringen”, 1830- och 1840-tal

I början av 1800-talet växte intresset för olika juridiska- och sociala problem, och när 
den sociala frågan fick sitt stora genombrott i samhällsdebatten under 1830- och 1840-
talet har det betonats att det var en diskussion med tydlig agrar prägel. Den agrara 
betoningen kan tyckas tämligen självklar vid denna tid. De svenska städerna var små 
och få, och industrin sysselsatte fortfarande en liten minoritet av arbetskraften. Det var 
landsbygden som främst upplevde den stora befolkningsökningen av jordlösa proletä-
rer. Bland många författare och debattörer spreds en rädsla för vad denna agrarprole-
tarisering kunde föra med sig, bland annat i form av ökad brottslighet.3 Den svenska 
samhällsdebatten förändrades också högst markant under 1830- och 1840-talen. Ökad 
yttrandefrihet tillsammans med omvälvande samhällsprocesser i både Sverige och i Väst-
europa skapade en grogrund för att diskutera nya straffrättsliga, ekonomiska, politiska 
och sociala frågor. Många såg med tillförsikt på vad den nya tiden skulle föra med sig, 
medan andra oroades över konsekvenserna av det nya ”maskinlivet”.4 

I det sena 1820-talets riksdagsdebatter blev pauperiseringen på landsbygden och 
samhällsfaran med stora grupper av obesuttna och försvarslösa ivrigt diskuterad, och 
under 1830-talet blev brottsligheten en än mer framskjuten fråga i samhällsdebat-
ten.5 I Statistik öfver Sverige från 1833 konstaterade kartografen och militären Carl 
af Forsell ”att brottens antal tilltaga i mon af upplysningens och kulturens allmänna 
framskridande. Samhällslifvets utveckling föder en mängd nya behof, som, för att 
tillfredsställas, drifva till brott”. Denna utveckling hade han skådat såväl i Nordamerika 
och England som i Schweiz och Tyskland.6 Även Fångvårdsstyrelsens generaldirektör, 
juristen Claes Livijn, diskuterade sambandet mellan ökad brottslighet och det nya 
”tidehvarvets allmänna karakter och syfte”.7 Kriminalitetsuppgången kunde främst 
skönjas bland de lägre klasserna i städerna, och orsaken såg Livijn i bristande upp-
fostran, föranledd bland annat av stegrad njutningslystnad hos befolkningen och en 
upplösning av patriarkalismen.8 Även hans två företrädare i Fångvårdsstyrelsen, Carl 
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Axel Löwenhielm och Gustaf Fredrik Åkerhjelm, diskuterade i snarlika patriarkala 
termer brottsligheten som ett moralproblem i samhället.9 

Mycket av kriminalitetsproblematiken i Sverige decennierna före mitten av 1800-
talet kopplades till städerna. I den brittiske författaren Samuel Laings tolkning 
blev Sverige det mest demoraliserade landet i Europa, och ingen stad stod lägre på 
moralskalan än Stockholm.10 Även för författaren Carl Jonas Love Almqvist var den 
sönderfallande patriarkalismen orsaken till vad han upplevde som en splittring av 
landet. Han menade att förhållandet mellan herre och tjänare förstörts, vilket märktes 
särskilt i städerna och i de större familjerna på landet.11 

Under 1840-talet tilltog debatten om den nya tidens farlighet. Den agrara folk-
ökningen och de tidiga förändringarna i industriell riktning, tillsammans med den 
sociala misär som många kunde iaktta, hamnade i förgrunden för diskussionen. Fabri-
kören och författaren Gustaf Ekenmark uppmärksammade rusdrycksberoendet som 
bakomliggande orsak till mycket av stölderna, slagsmålen och morden i 1840-talets 
samhälle. Dessa eländiga förhållanden uppkom, enligt Ekenmark, när husbönderna 
på landsbygden minskade sitt hushåll under vintermånaderna. De arbetssökande sökte 
sig då till städerna för försörjning, och särskilt huvudstaden blev centralpunkten för 
agrarproletära massor, menade han. I staden fanns inte heller arbete till alla, och på 
grund av nöd och olika frestelser föll folk i tiggeri, fylleri och brott. Även Ekenmark 
betonade alltså rörligheten i samhället som bakomliggande orsak till städernas höga 
brottslighet.12 

Historikern Erik Gustaf Geijer var en av alla de debattörer som hade en ambivalent 
inställning till moderniseringen. Han såg ett nytt samhälle med många möjligheter, 
men också med betydande sociala problem, växa fram.13 Efter hans ”avfall” analyserade 
Geijer vad han uppfattade som en tydlig kriminalitetsökning i Fattigvårds-frågan (1839):

Det egna och särskildt oroande för Sverige är, att detta inträffar med en mer 
än annorstädes rent landtlig befolkning, mest van vid fasta förhållanden, och 
som, nu satt på rörlig fot, utan fordna tiders afledande medel, måste finna 
dubbelt svår den omsorg för utkomma som Norden i allmänhet tungt nog 
ålägger sina barn. Och detta torde äfven vara en hufvudorsak till den dystrare 
färg som Sveriges brottmåls-statistik antagit.14

Precis som de flesta andra liberala och konservativa debattörer vid denna tid såg Gei-
jer proletariseringen som orsaken bakom den stigande brottsligheten. Han återkom 
till denna fråga i Om vår tids inre samhällsförhållanden, i synnerhet med afseende på 
fäderneslandet (1845), där han menade att ”[p]roletären, hvars massa i det moderna 
samhället oupphörligt växer, protesterar mot egendomen; han gör det i gerning, han 
har begynt göra det i lära och öfvertygelse. Brottmåls-statistiken lemnar bevisen på 
det förra”15. Förutom de statistiska källorna åberopade Geijer bland annat britten 
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Laings resonemang i den reseberättelse som alltså utkommit några år tidigare. Gei-
jer ansåg visserligen att förhållandena inte var fullt så illa som Laing beskrev dem, 
men särskilt de grova brotten var enligt Geijer ovanligt många i Sverige, och särskilt 
Stockholm utmärkte sig med sin sedeslöshet.16

Patriarkalismens sönderfall fortsatte under denna tid att stå i centrum för flera 
konservativa debattörers analyser, i vilka kapitalism och industrialism betraktades med 
oro. Carl Adolph Agardh, naturvetare, teolog med mera, menade då han var biskop i 
Karlstad år 1846 att det på grund av industrialismen uppstått något som tidigare inte 
funnits, nämligen en fattigklass. Agardh ansåg att industrialiseringen förstörde det 
väl fungerande patriarkala system som uppstått efter medeltiden. I samhällen där ett 
sådant system fanns och fungerade väl var även moralen hög och människan lycklig. 
Det nya arbetssystemet med tillfälliga arbetare eller dagavlönare drabbade arbetarna 
och gjorde att samhället sönderföll i atomer. För arbetaren var banden till hemmet 
centrala, och förlusten av dessa band syntes tydligast i de stora städerna och på de 
industriella platserna, menade Agardh.17 Utvecklingen följde också industrialiseringen 
i spåren, vilket innebar att ”i det mest industriella landet är således arbetsklassens nöd 
och fattigdom störst”.18 Industrialiseringen av samhället förändrade alltså arbetarklas-
sens ställning, enligt Agardh, och gjorde den till en fattigklass som stod för brotten. 
Sverige hade visserligen endast börjat uppleva industrialiseringens faror, men i takt 
med dess fortskridande skulle avigsidorna öka, precis som behovet av olika inrätt-
ningar – fattighus, barnhus, korrektionsinrättningar och räddningsanstalter – för att 
ta hand om problemen. Detta var institutioner som tidigare inte behövts utan som 
tillhörde den nya tiden, menade Agardh. Lösningen, enligt honom, borde istället 
vara att återupprätta det patriarkala systemet.19

Sambandet mellan pauperism, industrialism och brottslighet analyserades även 
i liknande termer av bataljonspredikanten C.F. Holmer i hans avhandling i filosofi 
1847. Precis som Agardh såg han en direkt koppling mellan industrialism och en 
tilltagande fattigdom i Europa. Belägg för att industrialiseringen var skadlig fann han 
”i synnerhet om Europas rikaste stater, Frankrike och Storbritannien, der nöden hos 
de arbetande classerna i de stora fabriksstäderna går öfver all beskrifning.”20 Över-
befolkning och det nya kapitalistiska systemet med fri konkurrens var enligt  Holmer 
orsaken till den mer och mer tilltagande pauperismen, och bakom detta stod skrå-
privilegiernas upplösning.21 Även för den konservative småländske godsägaren Carl 
Raab var det tydligt att den ökande brottsligheten kom från pauperiseringen inom 
den agrara sektorn.22 Bland tidens ledande jurister diskuterades likaså brottsutveck-
lingen flitigt. Exempelvis ansåg Christian Naumann att brottsligheten tilltog lavin-
artat och att samhällsförändringarna bröt ner familjens och kyrkans för samhället 
grund läggande disciplinära funktioner.23 

På andra sidan det politiska spektrumet diskuterades frågan i liknande termer 
av socialisten och litteratören Carl Wilhelm Bergman 1848. Influerad av Engels 
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beskrivningar av arbetarnas situation i England, och med stöd av brottmålssiffror 
som visade på industristädernas överrepresentation, klargjorde han att ”[a]rbetarnas 
moraliska beskaffenhet lär man bäst känna genom en blick på de årligen offentlig-
gjorda ’kriminal-tabellerna’, hvarest man kan se hur brotten tilltagit i samma propor-
tion, som industrien och proletariatet.”24 Även tidiga socialister kunde alltså, precis 
som konservativa debattörer, argumentera för sambandet mellan stigande brottslig-
het och de nya tiderna. Men resonemanget hos dessa tidiga socialister var vanligtvis 
omvänt, då man menade att en social sjuka i samhället gav upphov till en moralisk, 
som visade sig exempelvis i högre brottslighet. Bergman tolkade utvecklingen som 
att det var de stora städerna med omfattande proletariat som var värst drabbade, och 
han menade att även Sverige var ”inne i samma stråt till industriell förvirring som 
de tecknade stora nationerna”.25 

*

Uppfattningen att kriminaliteten ökat påtagligt under första halvan av 1800-talet, 
och den tilltagande tron på uppfostrande verksamhet som vid samma tid fick starkt 
fäste även i Sverige, främjade de reformer och åtgärder i liberal riktning som kom 
under 1840-talet. Uppsökande fattigvård och bildningscirklar började växa fram i 
städerna, och i början av 1840-talet beslutade riksdagen om allmän folkskola och 
cellfängelsernas införande. I riksdagsbehandlingen av de senare framhävdes brottens 
tillväxt som en direkt anledning till behovet.26 Vidare öppnade Råby räddnings-
institut för ”vilseförda och moraliskt wårdslösade” pojkar år 1838, med mål att 
dels rädda pojkarna från misär, dels förändra samhället i stort.27 Dessutom kom år 
1846 en ny försvarslöshetsstadga, och ett år senare en ny fattigvårdsförordning.28 
Flera sociala reforminitiativ såg således dagens ljus under 1840-talet. Det är dock 
viktigt att framhålla att det självklart fanns motståndare till all denna korrigerande 
och disciplinerande verksamhet som sattes i verket åren strax före 1850. Flera av 
de samtida konservativa politikerna och debattörerna brännmärkte detta ”förbät-
teri”, och menade att man satte en orimlig tilltro till exempelvis folkskolans eller 
cellfängelsets uppfostrande verkan.29 I den kriminalpolitiska diskussion som fördes 
årtiondena före halvsekelskiftet 1850 framkommer tydligt motsättningarna mellan 
försvararna av det gamla konservativa patriarkala samhället och anhängarna av ett 
liberalt åtgärdspaket. 

Flera debattörers direkta koppling mellan modernisering och kriminalitet gjordes 
med England som utgångspunkt. Birgit Petersson har tolkat 1830- och 1840-talets 
diskussion om den farliga underklassen som snarare en rädsla för vad som skulle 
kunna komma, än vad som just då hände.30 Detta är nog till viss del rimligt, men 
samtidigt bör det påpekas att det finns tydliga empiriska belägg för att det dödliga 
våldet ökade i Sverige efter sekelskiftet 1800, och debatten kom också tidigt i Sverige 
att inriktas på urbaniseringen och industrialiseringens konsekvenser.31 Flera histori-
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ker har också menat att de försök som 1840-talets lagstiftare gjorde för att lösa den 
sociala frågan ledde till att den tonades ned i samhällsdebatten under 1850-talet.32 
Detta kan synas märkligt, då industrialiseringen och urbaniseringen ökar i hastig-
het i Sverige efter mitten av seklet. I det följande ska brottslighetens samband med 
moderniseringen analyseras under den period då industrialiseringen och urbanise-
ringen blev betydande processer i Sverige, under den tid som Rolf Torstendahl med 
flera benämnt den klassiska industrikapitalismens.

Kriminella lösarbetare och 
”manchesterliberalism”, 1850–1860-tal

Det omfattande lagstiftningsarbetet under 1840-talet hindrade inte att det tämligen 
direkt därefter fördes fram nya handlingsrekommendationer som syftade att hämma 
kriminaliteten i det svenska samhället. I riksdagen gjordes exempelvis under andra 
halvan av 1800-talet flera försök att reglera de fria arbetsvandringarna, då de ”lösa” 
arbetarna uppfattades som särskilt kriminellt belastade. Flera av lagförslagen gjordes 
i konservativ anda, med mål att återupprätta det gamla samhällets fora för kontroll 
och inskränka näringsfriheten, medan andra var påverkade av den uppfostringstanke 
och tro på människans formbarhet som börjat göra sig gällande främst bland liberaler 
i Sverige redan under 1800-talets första halvsekel. 

Trots 1846 års försvarslöshetsstadga motionerade bondeståndets A. W. Swartling 
från Östergötland i riksdagen 1850/51 om införandet av speciella arbetsinrättningar 
för att komma till rätta med arbetsvandringarna, i vars spår han ansåg att fattigdom 
och brottslighet följde. Swartling argumenterade för att ”[v]åra vackra fängelser hjelpa 
ej” och att ”[d]et är ett lika kändt som bedröfligt faktum, att fattigdom och brott äro 
i fullt stigande inom vårt kära fosterland, hvaraf följer, att fattigförsörjningen inom 
kommunerna blifver slutligen omöjlig, åtminstone som den för närvarande regleras.”33 
Swartling uttryckte en önskan att man skulle använda, som han uttryckte saken, 
”kraftigt verkande medel” som arbetshus för att komma till rätta med ”fattighusens 
och fängelsernas öfverbefolkande”34. I motionen delade han in de fattiga i två grup-
per, arbetsoförmögna och lättjefulla. Det var de senare som enligt Swartling stod för 
brotten, och därför borde de skickas till olika arbetshus. Andra ledamöter instämde 
i hans problembeskrivning, men de hade samtidigt svårt att se varifrån staten skulle 
få medel till sådana ändamål. Även utskottet gick emot, och menade att de problem 
Swartling målade upp inte kunde lösas genom tvångsinrättningar.35 

Brottslighetens påstådda ökning fortsatte att vara ett uppmärksammat samhällspro-
blem. Detta visas exempelvis i ett par inflytelserika skrifter som kom ut vid mitten av 
1850-talet. I Om pauperismen (1855) önskade kanslisten i ecklesiastikdepartementet 
Olof Johan Hultgren lämna ett ”bidrag till Sveriges fattigvårds-lagstiftnings historia”. 
I skriften slog han fast att pauperismen är ”ett af vår tids svåraste samhällslidanden”36. 
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Detta ledde till att antalet hjälpbehövande ökade från år till år, och så även brottslig-
heten och det offentligas fattigvårdskostnader. I detta fattigdomselände befann sig 
nu en hel samhällsklass, och sådana omfattande sociala problem hade tidigare inte 
existerat, menade han.37 Hultgren såg en risk i att ju mer fattigvården byggdes ut, 
desto fler skulle söka den. Istället borde politikerna försöka undanröja fattigdomens 
orsaker, vilka främst var att finna i det nya kapitalistiska systemet. Trots detta föreslog 
Hultgren, även om också han kunde se hur betungande det skulle vara för kommu-
nernas fattigkassa, tvångs- och förbättringshus. Dessa inrättningar skulle syfta till att 
förbättra moraliskt förslappade individer, och minska antalet arbetsskygga tiggare.38

I mitten av 1850-talet blandade sig C. A. Agardh åter i diskussionen genom skrif-
ten Försök till en statsekonomisk statistik öfver Sverige. Den nya civilisationen, som han 
valde att kalla den nya tiden, kom endast samhällets rikare klasser till del, medan de 
arbetande klasserna drabbades hårdare än förr.39 Denna pauperism ledde till att brotts-
ligheten i Sverige nått ”till en bekymrande grad”40. Som bevis härför anfördes ökningen 
av antalet häktade i Stockholm mellan år 1835 och år 1853. Männen hade ökat sin 
kriminalitet med 50 procent och kvinnorna fördubblat sin, hävdade han.41 Denna 
oroväckande utveckling riskerade att förvärras med den fortsatta industrialiseringen, 
ansåg Agardh, eftersom i ”Sverige, der föga af fabriker finnes, är detta förhållande 
långt ifrån så starkt framstående, som i industriella länder. Dock är der de fattigas 
antal samt eländet i andra former i ett stort och bekymrande tilltagande.”42 

Det är tydligt att brottslighetens ökning, som 1840-talets reformer avsåg att åtgärda 
eller i alla fall hejda, fortsatte att vara ett frekvent diskussionsämne även under 1850-
talet. Frågan om reglering av de farliga ”lösarbetarna” återkom flera gånger i debat-
ten. Efter en motion av prästeståndets Erik Fahlerkrantz och bondeståndets Efraim 
Larsson 1856/58, anhöll riksdagen hos regeringen om beredande av religions- och 
sedlighetsvård åt den personal som användes vid större arbeten. Ursprunget till 
motionen var alla ordningsproblem som man ansåg fanns bland järnvägsarbetarna. 
Biskop Fahlerkrantz, ledamot av Svenska Akademien, strävade därför efter att få 
tillbaka dem i kyrkans moderliga och trygga famn: 

[D]en sorgliga åsynen af det stora antalet kyrkans barn, som blifvit fremlingar 
för kyrkan, under många år icke egt den ringaste förbindelse med henne, och 
förvildats genom sin liknöjda hängifvenhet åt det omgifvande förderfvet och 
det deraf hemska tillståndet af misströstan om sig sjelf […] Det, i den vilda 
hopen blandade antalet af uppväxande barn utaf de arbetarne åtföljdande 
hustrur och frillor lemnades att arta sig huru som helst och undervisades, med 
få undantag, i ingen annan skola än gudsförgätenhetens och styggelsens.43

Särskilt oroande, menade motionärerna, var att antalet verksamheter som använde 
tillfälliga arbetare tenderade att ständigt öka i antal. Situationen ansågs kunna resul-
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tera i att lösarbetarnas omoraliska beteende spreds till andra delar av befolkningen, 
och därigenom hota de institutioner som samhället vilade på.44 Man föreslog bland 
annat att arbetarna skulle medföra ett betyg från prästerskapet, samt att arbetarna 
skulle delta i kyrkliga aktiviteter på sina nya vistelseorter och att deras barn skulle 
fostras i folkskolan.45 Larsson å sin sida argumenterade för att järnvägsarbetarna till 
största delen kunde ”hänföras till den lägsta moraliska ståndpunkt”. De ambulerande 
arbetarna tog efter arbetsdagens slut, samt även på vilodagen, sin tillflykt till flaskan 
och kortleken. Arbetarna spred en ”moralisk pestsmitta” som inte bara drabbade 
dem själva utan även såväl deras egentliga hemort som deras nya vistelseort. Larsson 
efterlyste därför bland annat ”ecklesiastike tjenstemän” på arbetsplatserna och före-
slog att arbetsbefälet skulle bevakade sina arbetare som ett militärbefäl vaktade sina 
soldater. På så sätt skulle man se till att moral och sedlighet kunde råda.46 

I både adels- och borgarståndet hördes några avvikande röster. Militären och 
järnvägsbyggaren Magnus Nordenfeldt ansåg exempelvis att biskopen målade bilden 
för mörk och att försvarslöshetslagen som nyligen instiftats borde räcka. Bristen på 
religion var inte det viktiga, enligt Nordenfeldt, utan det var att stoppa lönnkrögeriet, 
vilket i sin tur var en uppgift för sockennämnderna och länsmännen.47 Hos borgarna 
argumenterade bland andra juristen Carl Hasselrot emot Larssons och Fahlerkrantz 
förslag. Hasselrot uppfattade att motionärerna beskrev arbetarna som ”kringstrykande 
zigenare”, och menade att förhållandena inte var fullt så dåliga. Majoriteten instämde 
dock med motionärerna, och grosshandlaren Johan Jacob Ekman i borgarståndet 
befarade att de problem som lösarbetarna orsakade bara hade börjat, men han var 
också rädd för att problemen skulle tillta om inget gjordes för att kväva dem.48 

Vid 1859/60 års riksdag kom frågan om lösarbetarna upp igen. I en motion i bor-
garståndet argumenterade boktryckaren och handelsmannen Johan Olof Sundvallson 
för att arbetare som lämnade hembygden skulle ha skyldighet att genom kontrakt 
förbinda sig till en längre tids arbete. Detta, ansåg Larsson, skulle ge bättre ordning 
och säkerhet.49 Sundvallson föreslog därför att arbetarna skulle ha vandringsböcker 
med passedel, i vilka arbetsgivaren skulle anteckna betyg. I denna bok skulle kontrakt 
skrivas som förband arbetaren till anställning i minst tre månader, och arbetsgivaren 
skulle få böter om han anställde någon utan sådant kontrakt. Felet, menade Sund-
vallson, låg dock inte hos arbetsgivaren som erbjöd korta tillfälliga anställningar, 
utan hos tillfälligarbetaren som ”alltför lättsinnigt begagna sig af friheten att heldre 
vandra utefter landsvägarne, och till hälften lefva endast på tiggeri och allmosor, än 
sysselsätta sig med stadigt och lönande arbete”. Tillfälligarbetarna hade missförstått 
frihetsbegreppet, ansåg Sundvallson, och detta lättjefulla och oordentliga folk måste 
uppfostras ”till ordentlige, arbetssamme och nyttige samfundsmedlemmar.”50

Utskottet gick dock emot Sundvallson. Arbetarnas oordentliga levnadssätt skulle 
inte kunna förbättras ”genom reglementariska föreskrifter” utan istället borde det 
ske ”genom arbetsklassens sedliga uppfostran”, menade utskottet, och föreslog att 
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motionen lämnades utan åtgärd.51 Borgarståndets majoritetslinje i denna fråga kanske 
bäst sammanfattas av tidningsmannen Gustaf Lallerstedts inlägg i debatten i kam-
maren; motionen var i strid med tidens anda och det var fel väg att gå att inskränka 
arbetsgivarens friheter, som måste få anställa för hur länge han önskade.52 

Industrins effekter på samhällets sociala förhållanden diskuterades vid mitten 
av 1860-talet även av professorn i nationalekonomi och administrativrätt, Gustaf 
K. Hamilton. I sin framställning argumenterade Hamilton för att den industriella 
utvecklingen gått väldigt snabbt, vilket bland annat medfört att familjelivet för-
svunnit vid övergången från hantverk till industri.53 Rubbningar ”i de industriella 
förhållandena med oafvislig nödvändighet måste framkalla hungerns, nödens och 
brottens gräsligheter”, ansåg han.54 Som ett möjligt lösningsförslag diskuterade 
Hamilton ”associationstanken”, och han hoppades att föreningslivet skulle kunna 
koppla arbetarna till samhället.55

I samband med nödåren i slutet av 1860-talet flammade frågan om lösarbetarna 
åter upp. Den svåra missväxten kom särskilt att drabba Norrland, som hade en hel del 
säsongsarbetare i den framgångsrika sågverksindustrin.56 Vid riksdagen 1868 beslutades 
att under året avsätta ett par hundratusen riksdaler för att användas till beredande av 
arbetsförtjänst för den nödlidande befolkningen. Förutom de uppenbara problemen 
med en svältande befolkning såg man också en fara i att stölderna och tiggeriet ökade. 
Tidningsmannen och författaren Carl Fredrik Ridderstad argumenterade i andra 
kammaren för att staten var tvungen att hjälpa till. Upplösningen av tjänstehjons-
stadgan hade orsakat omfattande sociala problem och ”i fattigdomens spår – det är 
en känd sak – går brottet”, menade han.57 Avvikande, moraliserande röster hördes 
dock också. I första kammaren betonade generaldirektören i Sundhetskollegium, Nils 
Johan Berlin, att ”[s]taten icke är någon fattigvårdsanstalt”, men vid sådana här spe-
ciella tillfällen så fann han ändock skäl till att stödja propositionen.58 Finansmannen 
André Oscar Wallenberg instämde i att staten inte hade någon automatisk skyldighet 
att hjälpa till, och han menade att det blivit för mycket av det allmänna på senaste 
tiden. Istället påpekade Wallenberg att arbetarna i Norrland hade bättre möjligheter 
än arbetare på annat håll att erhålla ett välavlönat arbete, men att ”demoralisationen 
der är större än i andra delar af landet”.59 I andra kammaren varnades för kommunism 
om staten blandade sig i, och det hävdades att Norrlands problem var dess stora lösa 
befolkning, som skapats av den ohämmade skogsindustrin.60 

Nödåren kan ses som ett första stort test på den klassiska liberalismens socio-
ekonomiska syn, och vid kommande riksdag fortsatte debatten. I första kammaren 
betonades att arbetare och arbetslösa i ”fördubbladt antal befolka fängelserna”, låg 
fattigvården till last, strök omkring eller emigrerade. Istället för nöd såg man flera 
andra orsaker – som till exempel njutningslystnad, alkoholmissbruk eller brist på vilja 
att arbeta – bakom ökningen av både brottslighet och antalet nödlidande.61 Andra 
menade att de försämrade sociala förhållandena i städerna uppkommit på grund 
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av att landsbygden skickat sina fattiga till städerna för att bli av med problemen.62 
Även om nödåren alltså återigen – precis som under de svåra åren vid mitten av 
1840-talet – leder till en ivrig diskussion och en ökad aktivitet från statens sida så 
är det, vilket Birgit Petersson visat, i riksdagen de sista åren på 1860-talet ”[d]en 
kommunala självstyrelsens och frivillighetens principer utan statlig inblandning” 
som hävdas.63 Detta bör betraktas i spåren av att kommunallagarna slagit fast rela-
tionen mellan staten och kommunerna. Staten varken kunde, eller fick, lägga sig i 
enskilda angelägenheter.64 För att stävja brottsligheten i nödens spår kom överlag 
inga omfattande eller nydanande förslag att vinna terräng. Istället fortsatte den 
konservativa moraliska föreställningen om lata och farliga arbetare att blandas med 
manchesterliberal ekonomisk politik. 

*

Den skisserade debattutvecklingen ovan visar på några huvudlinjer. För det första: 
kriminalitetsutvecklingen fortsatte att vara ett problem enligt debattörerna även efter 
1840-talets försök till lösningar. För det andra: lösarbetarna med sina arbetsvandringar 
framhölls i debatten som särskilt farliga och brottsbelastade, men statsmaktens ingri-
pande i samhällets enskilda sfär för att söka lösa problemet utgjorde inget alternativ. 
Istället var det kommunerna som hade att hantera problemen. För det tredje: den 
uppfostringsidé som rönt framgångar under 1840-talet avstannade i styrka, och krav 
på nya anstalter röstades kontinuerligt ner. Brottslighet förknippades vanligtvis med 
en moralisk sjuka hos proletärerna, och gamla ”norminstitutioner” som statskyrka 
eller hustavla förordades därför. Konservativa debattörer framhöll ofta den gamla 
samhällsordningen som god och nödvändig för individens fostran, och menade till 
skillnad från mer radikala liberaler att fattiga och kriminella inte behövde mer friheter 
utan istället kyrkans och husbondens sunda kontroll. Det agrara samhällssystemets 
hustavla kom under 1800-talets turbulenta decennier inte bara att förordas för att 
legitimera tjänstefolkets underkastelse, utan den framhölls alltså även som en väl-
fungerande samhällsmodell.65 

Var då staten så handlingsfattig på det kriminalpolitiska området under de två 
decennierna närmast efter mitten av seklet? Flera argument komplicerar en sådan 
tolkning. Med inrättandet av cellfängelset, men även med folkskolan, hade man redan 
uppvisat en tydlig tilltro till att uppfostrande och korrigerande verksamhet skulle lösa 
det moderna kriminalitetsproblemet. Det nya fängelsesystemet byggdes ut mycket 
kraftigt i Sverige från 1840-talet. Även om avvikande röster tidigt började höras att 
fängelsestraff inte ledde till någon moralisk förbättring hos individerna så var det ett 
omfattande ekonomiskt och symboliskt kapital som investerats i inrättningarna.66 
Med det stora förtroende som lagstiftarna redan tilldelat fängelsesystemet som den 
stigande brottslighetens problemlösare kan man knappast hävda att statens roll var 
ringa. 
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Många, främst inom det växande borgarskiktet, ansåg istället att det var de arbets- 
och välståndsskapande handels- och näringsfriheterna som skulle kunna mildra den 
sociala problematiken. Genom hårt arbete, religiositet och genom att avstå från 
njutningsbegär i form av exempelvis starka drycker kunde moraliskt förslappade 
arbetares problem lösas. Stads- och lösarbetarnas kriminalitet var nämligen inte 
främst en nationell social fråga. Brottsligheten härrörde från lättja, superi och osed-
lighet, menade man, och det var något som den enskilda sfären hade att hantera. 
Även bland många liberaler diskuterades brottslighet fortfarande i moraliska termer, 
och man skiljde mellan moraliska och omoraliska fattiga, där samhällets hjälpinsatser 
skulle reduceras till att gälla de förstnämnda. Ett liknande synsätt kan återfinnas på 
olika håll över Europa under 1800-talet.67 Urbaniseringen och industrialiseringen 
sågs visserligen av många som bakomliggande orsaker till den ökade kriminaliteten 
och fattigdomen, men att stävja dessa samhällsproblem ankom främst på samhällets 
privata sfär. Den mest framgångsrika åtgärden som staten kunde vidta var att låta 
näringsfriheten verka fritt, enligt tongivande liberala debattörer.68

Växande kriminalitetsproblem 
och tilltagande modernisering, 1870–1890-tal 

1870-talet innebar en kraftig stegring för exportindustrin av bland annat sågade 
trävaror, järn och stål. Samtidigt växte den svenska hemmamarknaden och grunden 
lades för verkstadsindustrin.69 Denna industrialiseringsvåg innebar en ständig ökning 
av antalet arbetare som fick sin utkomst av industrin, och vid mitten av 1870-talet 
accentuerades problemen med arbetarklassens kriminalitet och städernas farlighet ännu 
en gång. Återigen betonades de problem som härrörde ur att arbetare tog anställning 
utanför hemorten. Efter en motion av godsägaren Richard Ehrenborg, som hävdade 
att den grova brottsligheten ökat under de sista åren, diskuterades problemet livligt 
i en längre debatt i riksdagen. Ehrenborg medgav att industrialiseringen visserligen 
hade ett par positiva sidor men han ansåg att skuggsidorna var desto fler: 

Men följderna äro icke i allo goda. Stora massor af menniskor hafva blifvit 
förflyttade från sina hem och sin vanliga omgifning, hvarigenom de undgått 
de helsosamma banden på sitt uppförande, som lågo i hemkretsens oaflåtliga 
uppmärksamhet. Den rikliga arbetsförtjensten, hvilken liksom kommit öfver 
dem utan deras egen förskyllan, och förr än de blifvit uppfostrade till en 
strängare känsla af ansvar, har – – uppeldat deras begär efter råa njutningar, de 
enda de kände, och grofva oordningar hafva uppstått, för hvilka ordningsäls-
kande och oförvitliga medborgare blifvit offer. Samhällets skyddande förmåga 
har icke hållit jemna steg med utvecklingen af de brottsliga instinkterna, och 
våldsverkaren har kunnat i långa tider, kanske för alltid, undandraga sig lagens 
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arm. Detta är ett ondt, som kommit i det godas släptåg, och som fordrar sina 
särskilda läkemedel.70

Trots de goda tiderna hamnade många arbetare, enligt Ehrenborg, i nöd på grund 
av ”lockelsen till de njutningar och den ökade frihet som de större arbetsföretagen 
erbjuda”. Arbetarna var ”blottställde för faran att blifva laglöse sällar i den stora 
industriens tjenst, ifrån att förut hafva varit frivillige men pligtbundne tjenare hos 
handtverkaren eller jordbrukaren.” Detta drabbade också bönderna, som dels fick 
hålla till godo med ”kraftbrutne gubbar” som arbetskraft, dels riskerade att utsättas 
för grova brott av de farliga arbetarna. Ytterst härstammade problemet från att indu-
strin gynnades på jordbrukets bekostnad. 71 Legostadgan, som utstakat jordbruks-
arbetarens skyldigheter, ställdes mot den ”nästan fullkomliga regellöshet, hvarunder 
denne inträder, sedan han utgått att söka en bättre utkomst i den stora industriens 
tjenst”. Detta gjorde den rörliga arbetaren oåtkomlig för såväl kyrkliga som kom-
munala myndigheter. Ehrenborg medgav att de försök som ibland gjordes för att 
minska brottsligheten – som till exempel mindre tillgång till alkohol, öppnande av 
gudstjänsttillfällen och ”befordrandet af den fosterländska folkbildningen” – på sikt 
kunde vara bra. Men för att stävja kriminaliteten behövdes ytterligare kontroll av 
arbetarna. Denna kontroll, ansåg han, skulle åligga kyrkan att sköta. Arbetsgivaren 
skulle därför varje, eller i alla fall var tredje månad rapportera in arbetarnas bostadsort 
och förehavanden till pastorsämbetet.72 

Ehrenborg fick viss kritik i riksdagen för att han angrep arbetarklassen och överdrev 
problemen. Utskottet som behandlade motionen höll dock i sak med Ehrenborg om 
att friheten var för stor för arbetarna att lämna arbetet, men betonade att åtgärder 
redan vidtagits för att förbättra förhållandena, och förordade avslag.73 De debattörer 
som tog till orda instämde även de i huvudsak med Ehrenborgs problembild, men 
ansåg att det var svårt för staten att göra något åt problemet.74

Idéer om hustavlans återupprättande och ökad religionsvård fortsatte de kom-
mande åren att dominera i debatten.75 Under 1880-talet kom också frågan om bättre 
kontroll av arbetarklassen upp vid ett flertal tillfällen. Konflikten mellan dem som 
önskade ökat statligt engagemang på det socialpolitiska området och dem som inte 
gjorde det, framträdde allt tydligare.76 

I en liten skrift från det tidiga 1890-talet om den sociala frågan av predikanten Carl 
Boberg blev återigen städerna och industrin synonyma med hög brottslighet. Boberg 
menade att den sociala frågan riskerade att ”lägga hela det gamla samhället med alla 
dess under sekler långsamt uppförda institutioner i ruiner.”77 Samtidigt, hävdade han, 
skapade industrialiseringen ökade klyftor och social misär i samhället. I skriften går 
Boberg till frontalangrepp mot urbaniseringen och det stadsliv som fördärvar män-
niskan. Staden liknas vid Bibelns Sodom och Gomorra, och Boberg argumenterar 
för att ”[u]nder alla tider har ett större sedeförderf gjort sig gällande i städerna än på 
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landet. Derifrån hafva smittorna spridt sig i nationerna […] Det tyckes också vara 
något onaturligt och osundt med dessa jättestäder, som växa upp med sina fabriker, 
verkstäder och sammangyttrade oöfverskådliga husmassor.”78 

Bobergs idealisering av landsbygden och jordbrukarna kan ses som ett bidrag till 
den landsbygdsromantiska vurm som närdes ivrigt omkring sekelskiftet 1900. Urba-
niseringen och industrialiseringen framhölls då ofta som att ha förstört ett välfun-
gerande och idylliskt lantbrukarsamhälle. Idylliseringen av landsbygden var vanligt 
förekommande hos tidens skönlitterära författare. Vid mitten av 1800-talet slog den 
sociala romanen igenom på bred front, och litteraturen kom att bli ett viktigt forum 
för samhällskritik. Staden och industrin kopplades ihop med brottslighet, oavsett om 
det var Charles Dickens som skildrade de engelska städerna eller Victor Hugo som 
skildrade Paris. Även i Sverige blev realismen populär. Efter de så kallade 1880-talis-
ternas framställningar av den nya tidens samhällsproblem i det rörliga och röriga 
stads- och industrilivet återvände flera framstående författare under 1890-talet till att 
skildra lantlivets förträfflighet. Selma Lagerlöf och Gustaf Fröding skildrade Värmland, 
och Erik Axel Karlfeldt Dalarna, i ljusa toner. I den tidige arbetarförfattaren Viktor 
Rydbergs berömda ”Nya Grottesången” blev industrin föremål för hård kritik, och 
även August Strindberg kom att hylla landsbygden och dess befolkning som moraliskt 
överlägsen staden och stadsmänniskan. Det började mot slutet av 1800-talet ses som 
tämligen självklart att författare skulle uttala sig om samhällsutvecklingen och om 
olika samhällsproblem. Det fanns en närhet mellan skönlitteratur och samhällsveten-
skapen, där litteraturen strävade efter att ge verklighetstrogna samhällsskildringar, och 
fiktionslitteratur och vetenskap förenades i uppgiften att skapa medvetenhet om det 
moderna samhällets sociala problem, och de skönlitterära författarnas bild påverkade 
allmänhetens, myndigheters och politikers syn på brottsligheten.79

*

I slutet av 1800-talet klev två nya ”kriminologiska skolor” fram och konkurrerade 
med den ”klassiska” skolan på juridikens och straffrättens område. Dessa två var den 
italienska- eller positiva skolan samt den sociologiska skolan. Båda dessa var grun-
dade i de framsteg som gjorts inom natur- och samhällsvetenskaperna under andra 
halvan av 1800-talet. Många av företrädarna för den klassiska skolan var konservativa 
jurister, medan de två nya skolornas förespråkare ofta var liberalt eller socialistiskt 
orienterade. Den italienska skolans början brukar anses vara Cesare Lombrosos utgiv-
ning av sitt berömda arbete om ”förbrytarmänniskan” som utkom 1876. I arbetet 
redogjorde Lombroso för en biologisk syn på brottslingen som född till krimina-
litet. Dessa brottslingar gick att känna igen på vissa särskilda fysiska kännetecken. 
Lombroso talade om tre sorters förbrytare. Förutom ”födda brottslingar” fanns det 
även ”tillfällesbrottslingar” och ”passionsbrottslingar”. Hans forskning kritiserade 
uppfattningen om brottslingarnas ”fria vilja”, och följaktligen kritiserades även 
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straffsystemet. Istället för tidsbestämda fängelsestraff borde nya institutioner skapas, 
speciellt framtagna efter de olika brottslingarnas biologiska typ. Dessa institutioner 
kunde vara mentalsjukhus, interneringsanstalter, arbetsläger eller ungdomsanstalter. 
Tidsobestämda anstaltsvistelser förespråkades, som för de allvarligaste fallen kunde 
bli livslånga även för ”småbrott”. Samhällsfaran och behovet av vård skulle avgöra 
anstaltstiden, och inte brottet i sig. Medicinarna måste därför få större inflytande 
på rättegångarna, menade Lombroso och andra av kriminalbiologins företrädare.80 

Den sociologiska skolan växte fram i slutet av 1800-talet i Tyskland med Franz 
von Liszt som ledande namn. Straffet skulle bekämpa brottsligheten som socialt 
fenomen, och inte vedergälla. Därför menade man att ”socialpolitik är den bästa 
kriminalpolitiken”. Till skillnad från den klassiska skolan, som betonade allmän-
prevention och straffens avskräckande effekter, betonade den sociologiska i huvudsak 
individualprevention. Denna ståndpunkt delade man med den italienska skolan, och 
även von Liszt utgick från tre kategorier av brottslingar; förbättringsbara – som skulle 
behandlas och uppfostras på tidsobestämda anstaltsvistelser tills de kunde komma ut 
i samhället igen, tillfällighetsförbrytare – som ansågs rationella och som därför skulle 
avskräckas från vidare brott genom straff, samt kroniska förbrytare – för vilka livslång 
anstaltsvistelse kunde bli ett alternativ. Sammanfattningsvis fanns det således viktiga 
skiljelinjer men också väsentliga beröringspunkter mellan de två nya skolorna.81 

Under de tre decennierna före sekelskiftet 1900 tog medicinarna flera steg fram som 
stora sociala reformatorer, och de kom i debatten att konkurrera med den tidigare mest 
betydelsefulla gruppen, nämligen juristerna. Samtidigt gjordes flera försök, särskilt 
från konservativt håll, att hävda den gamla samhällsstrukturens förträfflighet, och man 
sökte återupprätta agrarsamhällets patriarkala och religiösa vertikala relationer. En 
omsvängning i främst det liberala lägret öppnade dock för nya uppfostringsåtgärder 
och för en aktivare statsmakt på det socialpolitiska området när 1800-talet gick mot 
sitt slut. För allt fler började det stå klart att fängelset inte infriat förväntningarna 
men också att de gamla tiderna som många konservativa ropade efter inte skulle 
återkomma då samhället, på vissa håll i alla fall, omvandlades i rask takt. 

Många diskussioner fördes under andra halvan av 1800-talet om brännvinslasten 
som många debattörer ansåg låg bakom arbetarklassens oskötsamhet, bråkighet och 
kriminalitet.82 I landshövdingarnas ämbetsberättelser tecknades bilden av ett oro-
väckande socialt tillstånd i städerna och bland arbetarna, och förhållandena ansågs 
ha försämrats i och med 1870-talets ökade industrialiseringsgrad. Industrialisering, 
högkonjunktur, fler arbetare med högre reallöner och en ökad mängd ordningsbrott 
tenderade att gå hand i hand, enligt länsstyrelserna.83 Alkoholkonsumtionen bland 
städernas lösa arbetare var också mycket hög vid denna tid, vilket kan ha varit en 
bidragande orsak till gruppens höga dödstal.84 Under det sena 1800-talet vidtogs 
en ökad statlig aktivitet för att minska dryckenskapen och oordningarna. En ny 

Svedin for print.indd   56 2015-05-18   14:09



57från straff- till kriminalpolitik

försäljningsförordning 1885 utsträckte bolagsordningen till köpingar, och 1895 års 
försäljningsförordning innebar att alla brännvinsbolag skulle tillämpa det så kallade 
Göteborgssystemets grundprinciper.85 Målsättningen var, som det uttrycktes 1903, 
att ”arbetarbefolkningen åtminstone vandes att så mycket som möjligt betrakta 
brännvinet icke som en läskedryck utan som en krydda till maten.”86

Under andra halvan av 1800-talet växte kritiken mot fängelsets och folkskolans 
disciplinära misslyckanden. Detta innebar inte att uppfostringstanken var död, utan 
flera liberala debattörer förde istället fram krav på nya, mer specialiserade anstalter för 
att uppfostra bort sociala och moraliska sjukdomar i samhället. Samma personer som 
ivrat för en utbyggnad av fängelsesystemet ivrade även ofta för andra uppfostrings-
åtgärder, och tidigt efter cellfängelsets införande kom krav på andra anstalter, som till 
exempel lösdrivar- och alkoholistanstalter.87 Gemensamt för de olika förslagsställarna 
var en uppfattning att cellfängelset inte tillgodosåg uppfostringsbehovet hos alla olika 
moraliskt förtappade individer och grupperingar som den nya tiden skapat. Istället 
borde speciella uppfostringsanstalter för varje enskild grupp etableras.88 

1885 års lösdriverilag var ett steg i individualpreventiv och ”förbättrande” riktning. 
”Luffare” och ”poliskunder” hamnade i lagstiftarens fokus, och än mer individualise-
ring av straffen var på modet.89 Under 1800-talets senare del öppnades flera privata 
kuranstalter för ”drinkare”.90 Dessa kan dock knappast ses som försök att göra något 
åt den stigande brottsligheten, då arbetarklassen inte var klinikernas målgrupp. År 
1889 motionerade medicine doktorn och nykterhetsmannen Erik Wilhelm Wretlind 
för första gången om införandet av tvångsvård för alkoholister. Motivet bakom lag-
förslaget var samhällets trygghet, då han menade att fyllerister, precis som lösdrivare 
som man lagstiftat emot sedan länge, var farliga. Motionen avslogs dock, och utskottet 
var av meningen att tvångsomhändertagande inte var aktuellt så länge fylleristerna 
inte i övrigt brutit mot samhällets lagar eller föll under lösdriverilagen.91 Fylleri skulle 
även fortsättningsvis bestraffas med böter, inte med tvångsvård. Statliga ingrepp i den 
privata sfären ansågs fortfarande som någonting mycket tveksamt. 

Det blev istället ungdomarna i samhällets utkant som först skulle få känna av 
statens individualpreventiva strävanden. Redan under 1860- och 1870-talet hade 
juristen Knut Olivecrona väckt frågan om anstalter och vård för ett besvärligt klientel 
som industrialismen fört med sig.92 Olivecronas framställningar om de franska upp-
fostringsanstalterna för ungdomsbrottslingar utgjorde hyllningsartiklar till de försök 
som gjorts för att överge kroppsstraffen till förmån för olika ”moraliska” påföljder. 
Hans mening var att det moderna samhällets kriminalitet skulle kunna uppfostras 
bort när nu de klassiska straffen visat sig inte fungera.93 Trots den uppmärksamhet 
Olivecronas skrifter fick skulle det dröja ytterligare någon tid innan hans tanke fick 
stöd av lagstiftarna. De snabba samhällsförändringarna under det industrialiserings- 
och urbaniseringsintensiva sena 1800-talet ändrade dock kontexten markant, och en 
motion av folkskolläraren, redaktören och senare ecklesiastikministern Fridtjuv Berg 
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i riksdagens andra kammare 1896 öppnade på allvar dörren för individualpreventiva 
åtgärder mot ungdomsbrottslingar.94 Samma år hade häradshövding Gustaf Rude-
beck motionerat i första kammaren om inrättandet av allmänna uppfostringsanstalter 
för minderåriga förbrytare, men efter utskottsbehandling inriktade sig riksdagen på 
Bergs motion, som var underskriven av ytterligare 21 ledamöter och hade en vidare 
målgrupp. Den sorgliga företeelsen med ökad ungdomskriminalitet var inget unikt 
för Sverige, framhöll Berg i motionen, utan något man delade med övriga länder 
i det alltmer industrialiserade Västeuropa.95 Bergs motion behandlades välvilligt av 
utskotten. I andra kammarens tillfälliga utskott framhölls återigen städernas och 
industrins menliga inverkan, denna gång på de unga i arbetarklassen: 

Till de svåraste höra, säges det, sådana unga brottslingar, hvilka såsom min-
deråriga vuxit upp vid kasernerna eller i de stora städerna, utsatta för dessas 
många förförelser […] En annan synnerligen betydande del af de unga för-
brytarne utgöres af dräggen från storstädernas gator. Sålunda klagas öfver ’den 
skara illa uppfostrade, lättjefulla, slyngelaktiga ynglingar’ som vuxit upp ’i 
de stora städernas bakgränder och der mottagit alla de förderfliga inflytelser, 
som för dem blifvit bestämmande’, öfver det stora antalet ’af i uppfostrings-

Ljungan, flottningsarbetare. De kringflackande ”lösarbetarna” och deras leverne var en källa till 
stor oro för allehanda samhällsdebattörer under 1800-talet.  Många av arbetarna sökte sig till 
Norrland och skogsindustrin. En stor del av arbetskraften levde under osäkra anställningsför-
hållanden med temporära anställningar. Källa: Sundsvalls museums fotoarkiv
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väg försummade gaminartade ynglingar’ från Stockholm, Göteborg, Malmö, 
Norrköping, Jönköping, de norrländska städerna samt öfriga orter, å hvilka 
en större, företrädesvis industriidkande befolkning lefver sammanpackad, och 
detta under förhållanden, som för hemlif och föräldravård ofta äro synnerligen 
ogynsamma.96

Riksdagen kom att överlämna en skrivelse till regeringen där man anhöll om för-
slag angående åtgärder för beredande av lämplig uppfostran åt de tre grupper som 
Berg definierat.97 Efter nästan ett århundrade med förslag om olika specialiserande 
anstalter, ibland även för inkapacitering av individer som egentligen inte gjort något 
brottsligt, hade nu uppfostringstanken tagit rejäla steg framåt genom den tydliga 
moraliserande och disciplinerande diskurs som utvecklats strax före sekelskiftet 1900. 
Industriarbetets och städernas fördärv skulle fostras bort genom ökad offentlig akti-
vitet på det social- och kriminalpolitiska området. Ett ideologiskt systemskifte på 
det kriminalpolitiska området inleddes, med diffusare gränser mellan den allmänna 
och den privata sfären, och mellan kriminal- och socialpolitik. 

 

Avslutande diskussion
Detta kapitel har visat på hur modernitetens intåg möttes med obehag och rädsla i den 
svenska samhällsdebatten. Det som var nytt var för många också ofta skrämmande. 
Fabriker och sågverk, exporthamnar och järnvägar, samt den aldrig sinande strömmen 
av farliga arbetare bröt med vad som ansågs vara ett välfungerande samhälls system 
och hotade dess fortlevnad. Nya sociala utmaningar följde med omdaningarna, och 
städerna och de industriella platserna blev synonyma med kriminalitet. En ivrig 
debatt grodde och närdes, och nya kriminalpolitiska lösningsförslag presenterades 
för att bota den moraliska och sociala sjukan. 

När socialliberaler som Fritjuv Berg kritiserade ”manchesterliberalismen” och 
krävde en mer omfattande statlig socialpolitik hade krav i den riktningen förekommit 
mer eller mindre kontinuerligt sedan 1800-talets första decennier. Bergs krav på ökat 
statligt engagemang för att komma till rätta med den av moderniseringen skapade 
ungdomsbrottsligheten och vanarten kan därför ses som både något kvalitativt nytt 
och som något med lång och tydlig förhistoria. Även under den klassiska kapita-
lismens tid, decennierna närmast efter mitten av 1800-talet, återkom krav på mer 
statlig aktivitet på det sociala området, men gränsen mellan samhällets två sfärer 
ansågs förhindra detta.98 De sista decennierna under 1800-talet skulle komma att 
utgöra något av en brytningstid för förhållandet mellan staten och enskilda aktörer. 

Den kriminalpolitiska utvecklingen under andra delen av 1800-talet är dubbel-
tydig. De stora sociala reformerna och statens breddade intressesfär hör främst till 
decennierna närmast omkring, för att inte säga närmst efter, sekelskiftet 1900. Den 
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enskilda och allmänna sfären hölls strikt isär, och först under de sista decennierna 
av 1800-talet blir det tydligt att staten i alla fall delvis börjat byta ansikte.99 Som 
periodisk tidsram för den generella utvecklingen fungerar därför fasmodellens term 
”klassisk kapitalism” tämligen väl. 

Å andra sidan var försöken att hejda den stigande brottsligheten genom en aktivare 
statsmakt inte alls obetydliga under ”den klassiska kapitalismens tid”. I såväl riksdagen 
som bland debattörer utanför parlamentet diskuterades frekvent frågor som exempelvis 
gemensamhets- och cellfängelsernas samt folkskolans tveksamma brottspreventiva 
framgångar; behovet av nya specialiserade anstalter; lösdrivar-, prostitutions- och 
fylleriproblemet i industrialiseringens och urbaniseringens spår; avskaffande av vad 
man uppfattade som brottsalstrande klasslagar eller behovet av en restriktivare statlig 
alkoholpolitik. Läggs till detta de ständigt återkommande diskussionerna om åter-
upprättandet av det agrara sociala ramverket framstår den klassiska kapitalismens tid 
inte alls som ”statligt händelsefattig” på det kriminalpolitiska området.100 Samtidigt 
bör utvecklingen från några decennier in på 1800-talet och framåt relateras till den 
dominerande politiskt-ekonomiska filosofin om att staten så lite som möjligt skulle 
intervenera i det privata eller enskilda. Historikern Torkel Jansson har talat om att 
ett organisatoriskt ”tomrum” uppstod då den gamla ”feodala enhetsstaten” gav plats 
för den liberalkapitalistiska.101 Kommunerna ansvarade för polis och fattigvård och 
räknades till den enskilda sfären, och lagförslag som kunde strida mot exempelvis 
näringsfriheten röstades kontinuerligt ner. Det sociala området var ett område som i 
huvudsak förblev enskilt, och seklets socialpolitik syftade till samhällsbevarande och 
inte till samhällsförändring.102

De ideologiska positioneringarna under stora delar av 1800-talet var ofta otydliga 
och innehöll ofta svårförenliga ställningstaganden. Det politiska landskapet föränd-
rades dock bland annat genom tvåkammarriksdagens införande. En stark social-
liberal grupp i riksdagen växte fram, särskilt i andra kammaren, vilket ledde till en 
tydligare ideologisk debatt. Denna grupp betonade ofta vikten av sociala reformer 
och en aktivare socialpolitisk stat, till exempel genom nya uppfostringsanstalter eller 
försäkringslösningar. Andra kammaren dominerades dock av landsbygdsrepresentanter 
som ofta var skeptiska till ökade statliga utgifter och som, i likhet med första kamma-
rens konservativa, framhöll de patriarkala bandens betydelse för samhällsordningen. 
Dessa skilda grupper uttryckte tillsammans även misstro mot marknadens förmåga 
att lösa den sociala frågan. 

Under andra halvseklet av 1800-talet framstod staten successivt för allt fler som 
den enda möjliga aktören att lösa kriminalitetsproblemet. Detta hänger också sam-
man med att perspektivet på brottslighet som en enskild moralfråga ändrades till 
att allt mera diskuteras i termer av en kollektiv social ”arbetarfråga” som hotade 
allmänintresset.103 Föreställningar om farliga arbetare spreds, och man var rädd 
för att smittan skulle spridas till ”bättre” befolkningslager och till ”bättre” delar av 
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staden eller till landsbygden. Rörligheten i samhället i och med industrialiseringen 
och urbaniseringen hade skapat en klass vars sammanhängande problem endast 
kunde lösas genom en stark aktör. Brottslighetsfrågan sågs i detta som en del av en 
helhet, där även exempelvis arbetarnas superi, urusla bostadsförhållanden och brist 
på bildning diskuterades. Internationella influenser blev fler, folkrörelsernas och 
hjälporganisationers aktivitet ökade, och enigheten blev större om statens ökade 
betydelse för frågans lösning. Skötsamma samhällsmedborgare i det nya urbana 
industrisamhället skulle formas, och för det krävdes en aktivare socialpolitisk stat 
och kriminalpolitiska åtgärder. Kriminalpolitik blev nu någonting större än endast en 
diskussion om straff. Den hastiga omdaningen hade så att säga gjort gamla lösningar 
obsoleta. Nya lösningar förordades därför.104 

Under 1800-talets två sista decennier skedde således en ideologisk förändring. 
Detta bör inte bara relateras till de omfattande sociala problemen i samhället, utan 
bör också kopplas samman med den svenska samhällsvetenskapens formering och 
etablering decennierna omkring sekelskiftet, samt den stora tilltro man satte till 
naturvetenskapen.105 Vetenskap förenades med politik för att lösa den nya tidens kri-
minalitetsproblem. Även i Sverige kom två delvis motstridiga, delvis kompletterande 
kriminologiska skolbildningar att göra entré under seklets sista decennier. Dessa två 
inriktningar, den ”italienska” och den ”sociologiska” skolan, vilade på natur- och 
samhällsvetenskapernas framflyttade positioner, och utmanade den ”klassiska” skolan 
från slutet av 1800-talet. Istället för allmänprevention betonades inom båda dessa nya 
skolbildningar individualprevention. Olika uppfostrande institutioner kom därför att 
framhävas på bekostnad av de mer ”klassiska” straffen som böter, fängelse eller olika 
kroppsstraff. Även på detta område kom influenserna från det europeiska fastlandet.106

Decennierna strax före sekelskiftet bör därför även på det kriminalpolitiska områ-
det ses som en brytningstid och formeringsperiod. Den förändrade synen på statens 
aktionsradie bäddade för en förskjutning av gränsen mellan det allmänna och det 
enskilda, med den allmännas sfärens expansion och en krympande enskild sfär. Åren 
efter sekelskiftet 1900 skulle den kriminalpolitiska aktiviteten på riksplanet högst 
markant tillta. Det är om detta som det närmast följande kapitlet handlar.  
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kapitel 4 

Från bråkiga arbetare 
till samhällsfarliga individer 

Om synen brottslighet och modernisering i Sverige 1900–1940

Ingen kan neka, att det är mycket i den moderna samhällsutvecklingen, som 
just är ägnadt att bilda en fruktbar jordmån för brottslighetens växt, att därmed 
äro förbundna missförhållanden, som, så att säga, alstra brott.1

Inledning
Under de sista decennierna av 1800-talet förändrades successivt synen på var gränserna 
för statliga ingripanden i den privata sociala sfären kunde gå, och slutet av 1800-talet 
och psykiatrins utveckling innebar, för att citera idéhistorikern Roger Qvarsell ”en 
vidgning av sjukdomsbegreppet och en ökad användning av psykiatriska, medicinska 
och allmänt biologiska förklaringsmodeller över människans handlande.”2 Orsakerna 
till brottsligheten söktes nu alltmer hos individerna själva, men även i det omgivande 
samhället. 

Under 1800-talet hade brottsligheten debatterats livligt inom ramen för den 
 sociala- eller arbetarfrågan. Många av debattörerna hade ansett att kriminaliteten ökat 
i takt med den fortgående industrialiseringen och urbaniseringen. Nya vetenskapers 
intåg under senare delen av 1800-talet bidrog till en perspektivförskjutning i synen 
på brottslighetens orsaker, och diskussionen om kriminalitetens grund i olika arvs- 
eller miljöfaktorer kom att prägla den svenska kriminalpolitiken decennierna fram 
till andra världskriget. Den italienska- och den sociologiska kriminologiska skolans 
inflytande på brottslighetsdebatten framkommer, som också Qvarsell tydligt visat, i 
en artikel av Hjalmar Branting i Socialdemokraten i maj år 1900. Artikeln är författad 
med anledning av rånmorden på Mälarenångaren ”Prins Carl”. Dådet, genomfört 
av en nyligen frigiven fängelsekund vid namn Nordlund, visar enligt Branting bland 
annat på ”en bister bekräftelse på den nya läran inom kriminal-psykologin om födda 
förbrytare.”3 

Socialdemokratins kriminalpolitiska uppfattning uttrycktes också efter ett möte i 
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det Socialdemokratiska förbundet i Stockholm samma år. Sammanträdet, som hade 
diskuterat reformer i rättsväsendet, betonade: 

[A]tt det måste vara samhällets skyldighet dels att, så långt sig göra låter, förebygga 
brottsligheten i gemen genom att höja särskilt de nu sämst stälda befolknings-
lagren ekonomiskt och kulturelt. Dels ock att – där samhället anser nödigt att 
till fängelser från sig afskilja en del individer – då söka ordna dessa fängelser 
såsom skolor och förbättringsanstalter, som drifva på hvarje särskild individs 
kulturela och moraliska lyftning efter hans individuela behof – anstalter, som 
skulle stå under ledning af i allmänhet lämpligare och mindre ensidigt utbil-
dade krafter och ha en mindre militäriskt stram organisation än i de nuvarande 
fängelserna är förhållandet.4

Dessa två citerade uttalanden ovan visar på den sociologiska och den italienska skolans 
inflytande vid ingången till det nya seklet.5 Uppfattningar om brottsligheten som en 
moralisk eller en social sjukdom i det moderna samhället kom nu att få konkurrens 
i debatten av det rättspsykiatriska perspektivet.6 Medikaliseringen av olika sociala 
områden bidrog till att intresset i den kriminalpolitiska debatten delvis flyttades från 
arbetarklassen till nya grupper.7

”Så stegra industrialismen 
och storstadslifvet brottsligheten”, 1900–1910-tal 

Föreställningen att kriminalitet sammanhörde med fabrikssamhällen och städer fort-
satte att framföras i diskussionen efter ingången till det nya seklet. I ett föredrag av 
läkaren och professorn i fysiologi Robert Tigerstedt, hållet på Kristlig Förening för Unga 
Män (KFUM) i september 1900, konstaterades att dödligheten bland ogifta män var 
särskilt stor i städerna. Detta förhållande relaterade Tigerstedt till det ohälsosamma 
livet i städerna. Det var den kroppsarbetande klassen som, enligt Tigerstedt, drab-
bades hårt av superi och brottslighet. Närmare 70 procent av landets manliga fångar 
påstods ha begått brott förknippade med, eller påverkade av, alkohol. Nykterhets-
insatser var därför särskilt viktiga för att komma till rätta med den kroppsarbetande 
klassens brott och vanart, konkluderade Tigerstedt i föredraget.8

Att gamla tankar om brott och straff inte helt gått förlorade i det nya tidevarvet 
visas i de konservativa motioner om kroppsstraff som lades fram i riksdagen 1908. 
Motionärerna ansåg att de milda straffen lett till ökad brottslighet.9 I debatten i 
kamrarna diskuterades ”brottets psykologi” flitigt.10 Socialdemokraten, folkskol-
läraren och senare ecklesiastikministern Värner Rydén menade i ett anförande i 
andra kammaren att ras och nationalitet påverkade brottsligheten högst markant, 
och talade om ”födda förbrytare”. Han fortsatte med att relatera arbetarklassens 
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brottslighet till gruppens höga alkoholkonsumtion, och betonade industrialise-
ringen som bakomliggande orsak: 

Hemlifvet har försvunnit för stora folklager. Fabriken rycker arbetaren ut från 
sitt hem och drifver honom in i fabriken under en lång arbetstid; fabriken rycker 
bort modern från familjen och in i fabriken under en lång arbetstid. Hvad 
blir följden för barnen annat än att de kastas ut för att gå och drifva på gatan 
under de tider på dygnet, då skolorna icke taga dem om hand och föräldrarna 
icke äro hemma. Så stegra industrialismen och storstadslifvet brottsligheten 
[…] Vi måste se till att rädda våra arbetarehem åt arbetarna. Arbetarehemmen 
hafva till stor del blifvit upplösta genom industrialismen, hemlifvet är borta och 
den fasta punkten för många arbetare och deras barn är därmed också borta.11

Inom vänstern kunde således brottsligheten förknippas med de förändrade sociala 
förhållanden som moderniseringen inneburit. Men även brottets biologiska orsaker 
fick, som visats av Brantings och Rydéns inlägg i debatten i början av 1900-talet, 
starkare fäste även bland vänsterpolitiker. Vissa högermän betonade istället vikten 
av hårda avskräckningsstraff, som i förslaget ovan om återinförande av kroppsstraff. 

I flera skrifter analyserade slottspastorn August Wirén brottslighetens samband 
med det ”moderna”. Wirén var en flitig debattör i brottslighetsfrågor, och föredrags-
hållare vid flera av de kriminalkonferenser som hölls i Stockholm under 1910- och 
1920-talen. Brottsligheten var en social fråga, betonade Wirén, och citerade den 
tyske ”moralstatistikern” Oettingen som menade att ”industrialismen synes nästan 
fullständigt enervera befolkningen”. Wirén ansåg att risken var stor att brottsligheten 
skulle öka ytterligare, eftersom städerna och fabrikssamhällena växte och demorali-
serade de inflyttade arbetarna från landsbygden.12 Brottsligheten drabbade dock inte 
bara arbetarklassen, menade Wirén. Även den bofasta agrara befolkningen smittades 
och”liksom rycktes ut ur sina forna fredliga förhållanden”.13 I en studiehandbok för 
Sveriges Studerande Ungdoms Helnykterhetsförbund (SSUH) från år 1910 fortsatte 
Wirén att diskutera stadslivet som brottslighetens primus motor. De flesta förbrytarna 
var visserligen födda på landsbygden, men inflyttade till staden drogs dessa tidigare 
laglydiga medborgare med i nöjen och njutningar, vilket innebar att ”[d]et är sålunda 
via staden och dess dryckesmöjligheter som landsbygdens befolkning vandrar in i 
våra fängelser.”14 Wirén jämförde även de svenska kriminalitetsförhållandena med 
omvärldens, och såg ett gemensamt mönster med hög kriminalitet i storstäder och 
industriområden.15

Även den under 1900-talets första decennier kanske främste svenska kriminalpolitiker, 
”trollkarlen från Lund” Johan Thyrén, delade synen på industrialiseringens faror. I 
en debatt om dödsstraffets avskaffande i riksdagen 1912 hävdade han att det i de tätt 
befolkade industridistrikten uppstod en allmän degeneration som skapade ”födda 
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förbrytare”. Dessutom fanns det i städerna många fler frestelser och tillfällen till 
brott än i tidigare samhällen, då människorna levde åtskilda som småbrukare. Detta 
förklarade, menade Thyrén, varför brottslighetssiffrorna uppnådde ”sitt maximum i 
industricentra och framför allt i storstäderna”.16

Uppfattningen att industrialisering och urbanisering i det närmaste automatiskt 
var starkt brottsskapande fortsatte att dominera debatten under 1900-talets första 
decennium. Även det medicinska perspektivet började allt tydligare att betonas. Det 
moderna samhället hade en särskild förmåga att skapa degenerativa födda förbrytare, 
menade såväl politiker på höger- som på vänsterkanten. I riksdagen presenterades 
flera motioner under världskrigsåren som syftade till att komma tillrätta med denna 
stigande kriminalitet. Ett par motioner från högern år 1914 betonade att all brottslig-
het i landet ökat.17 Flera av riksdagens mer framstående ledamöter deltog i debatten. 
Den liberale juridikprofessorn Nils Erik Alexandersson uttryckte till exempel saken 
som att det fridfulla livet på landet ersatts av industrialismens enformiga arbete och 
därmed ett stegrat behov av förströelse.18 Thyrén argumenterade igen för att storsta-
den i sig själv var farlig därför att den skapade särskilda människotyper, och menade 
att de lösningar som föreslogs inte skulle kunna lösa problemet:

Jag tror icke det går ensamt med några sådana recept som de nämnda, och vad 
särskilt egnahemsbildningen angår, så sätter jag mycket starkt i fråga, om det 
någonsin kommer att visa sig praktiskt möjligt att placera dessa av industria-
lismen mer eller mindre degenererade människor på landet i egna hem och 
därigenom kroppsligen och andligen upprätta och för framtiden garantera 
dem. Jag tror det icke. Fastmer tror jag att de, som levat under generationer i 
storstaden, icke kunna hjälpas med annat än kraftiga medel riktade mot själva 
storstadsdegenerationen. Man kan icke för dessas räkning taga jordbruk till 
hjälp.19 

Det behandlande utskottet ansåg även det att orsakerna till den stigande brottslig-
heten ”sammanhänga med den moderna samhällsutvecklingen”, och man betonade 
hastigheten i den svenska omdaningen från jordbruks- till industriland.20 

Diskussionen fortsatte i parlamentet kommande år i liknande motioner. År 1915 
relaterade Thyrén åter utvecklingen bakom brottens ökning till städerna, industria-
lismen och familjens försvagande.21 Året därefter betonade professor Alexandersson 
det självklara i att omdaningen från jordbruksland till industriland resulterat i för-
sämrad sedlighet och ökad brottslighet, och han argumenterade för vikten av sociala 
reformer för att lösa de problem som moderniseringen skapat.22 

Faran med den tilltagande moderniseringen accentuerades kanske ändock mest 
tydligt av Stockholms borgmästare, juristen Carl Lindhagen. För stunden med-
lem i Sveriges Socialdemokratiska Vänsterparti förknippade han i en motion i första 
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kammaren år 1920 storstaden – som ”var ett barn av den industriella olyckan” – med 
mycket som var ont i samhället.23 Lindhagen strävade efter att reglera inflyttningen 
till städerna och industriernas placering där. Industrin skulle inte ”få husera med 
vårt människomaterial hurusom helst” och ”planlöst kasta sig in i storstäder och öka 
dessa stenöknar”, ansåg Lindhagen.24 Vidare hävdade han att politiken och veten-
skapen ensidigt hade tagit sida för storstäderna och industrialiseringen, och menade 
att arbetarna hade en mycket sundare tillvaro på landsbygden än i städerna, vilket 
märktes ”på en sådan industribefolknings kraftigare och friskare utseende”.25 Som så 
ofta med Lindhagens motioner yrkade det behandlande utskottet avslag. Visserligen 
instämde utskottet i det berättigade att ”inställa de ifrågavarande problemen mot 
bakgrunden av oförnekligen svåra sociala missförhållanden, vilka måste erkännas vara 
olyckliga följdföreteelser av industrialismens omskapande inverkan på utvecklingen 
av den ekonomiska samhällsordningen”, men utskottet menade att motionären 
överdrev storstädernas missförhållanden och att det även fanns positiva sidor med 
urbaniseringen.26

 *

Under 1900-talets två första decennierna fortsatte kriminalitet således i stor utsträckning 
att relateras till det moderna, och den sociologiska- samt den italienska skolans krimino-
logi kom att få stort inflytande på debatten i Sverige, med åtföljande kriminalpolitiska 
åtgärder i individualpreventiv riktning. Läkaren och psykiatriprofessorn Bror Gadelius 
var en av dem som argumenterade för att kriminalitet borde ses ur psykologiskt 
och medicinskt perspektiv. I de lägre klasserna samverkade nöd och elände med 
degenerativa och medfödda dåliga anlag, menade Gadelius. Vidare påtalade han att 
juristerna var oförstående för ett naturvetenskapligt betraktelsesätt och att tiden var 
mogen för psykologin att ta steget in på juristernas domäner, eftersom åsikten om 
brottslingarnas fria vilja var föråldrad.27 

Drivande i utvecklingen mot mer tvångsingripanden var en grupp debattörer 
tydligt influerade av de nya kriminologiska skolornas syn på individualprevention, 
tvångsvård, uppfostran och predestinationstänkande. Med Foucaults ord skedde en 
”psykiatrisering av straffrätten”, och särskilt framträdande i den kriminologiska debat-
ten några år in på 1900-talet var kanske främst rättspsykiatrikerna Olof Kinberg och 
Frey Svensson, ”läkarpolitikern” och socialdemokratiske riksdagsmannen Alfred Petrén, 
samt den liberale socialpolitikern Gerhard Halfred von Koch.28 Social Tidskrift med 
G.H. von Koch som grundare och redaktör blev ett flitigt använt forum av social-
liberala debattörer och medicinare för att förorda vetenskapens möjligheter att lösa 
sociala frågor och föra ut förslag på tvångsinternering av samhällsfarliga individer. 29 
På Kriminalkongressen, som 1911 hölls i Stockholm, diskuterades flitigt frågor om 
brottslighetens sociala- kontra individuella skuld. På denna kongress var det tydligt 
att den klassiska juridiska synen på brottslighet hade fått hård konkurrens av de 
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nya kriminologiska skolbildningarna. Att kongressen arrangerades av just Central-
förbundet för Socialt Arbete (CSA) visar på att skiljelinjen mellan social- och kriminal-
politik var i det närmaste borta. Presidenten i Svea Hovrätt ansåg i inledningstalet att  
”[k]riminalpolitiken utmynnar ytterst i en upphöjd och klok socialpolitik”, medan 
andra talare betonade det obestämda straffet som oumbärligt för en rationell kri-
minalpolitik och menade att straffets individualprevention syftade till antingen 
förbättring eller oskadliggörande.30 Grupper som lösdrivare, ungdomar, sinnessjuka 
och alkoholister skulle nu få känna av de ökade kriminalpolitiska individualiserings-
strävandena och den ”psykiska samhällshygienen”.31 

Lösdrivaren var en samhällsparasit, en skadlig samhällsmedlem som tärde på sam-
hället, och som ofta var brottsligt belastad, menade von Koch. Målet med att internera 
lösdrivarna på särskilda anstalter skulle vara deras återinträde som en närande del i 
samhällskroppen. Särskilt jordbruksarbete ansåg von Koch ha en gynnsam inverkan 
på fångarnas moral och arbetslust. Därför förordade han arbetskolonier samt asyler 
för de oförbätterliga. För att åstadkomma detta var det viktigt att luffarna sorterades 
med hjälp av en mycket noggrann klassificering.32 1914 motionerades även i riks dagen 
om behandling av lösdrivare. De tre liberala motionärerna ansåg att landsbygden 
sände unga, friska människor till städerna. Där bröts de ned och varefter de återkom 
till landsbygden som luffare.33 

Ungdomsbrottsligheten hade sedan 1840-talet varit föremål för mycket upp-
märksamhet. Många ansåg att en förvildning av det uppväxande släktet hade ägt 
rum som en konsekvens bland annat av familjens upplösning i det industriella sam-
hället. 1896 års motion av bland andra Fritjuv Berg resulterade i 1902 års lagar om 
tvångs uppfostran av unga lagöverträdare mellan 15 och 18 år, samt om omhänder-
tagande av vanartade och sedligt försummade barn under 15 år.34 Som vanligt sågs 
tvångsuppfostran av lagstiftaren inte som ett straff utan som en socialpolitisk åtgärd. 
Gränsen mellan ungdomars kriminalitet och annat avvikande beteende blev otydlig 
genom dessa lagar, precis som den senare skulle bli även för vuxna. Lagarna var ett 
stort genombrott för uppfostringstanken, realiserad genom en grupp liberaler i riks-
dagen. Vid antagandet av 1902 års lagar mot ungdomskriminalitet var det i riksdagen 
stor enighet om att det var, som en ledamot uttryckte saken, ”bättre att uppfostra de 
unga än att straffa de vuxna”.35 Med lagarna erkändes inte bara statens rätt utan också 
skyldighet att ingripa i uppfostran av unga vanartade och förbrytare. Anstalterna 
skulle förläggas till landsbygden eller till mindre städer, och ungdomarna fostras i 
lantarbete till dugliga, skötsamma arbetare. Genom tvångsvårdsinstrumentet lyftes 
barnavårdsnämnder fram som lämpligare att hantera unga kriminella än domstolar 
och fångvård. Redan tidigare fanns visserligen skyddshem och uppfostringsanstal-
ter, men statens roll i detta system var ringa.36 Även efter antagandet av 1902 års lag 
fortsatte ungdomskriminaliteten att sysselsätta de kriminalpolitiska intressenterna. 
Inflyttningen till städerna, ”dansbaneeländet” och nöjeslivet i övrigt pekades i debat-
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ten fram till andra världskriget ut som orsaker till ungdomarnas bristande moral och 
stigande brottslighet.37 

Sinnesjuka ansågs av medicinalstyrelsen fara särskilt illa i städerna. En undersök-
ning från 1902 visade att de flesta sinnesjuka omhändertogs för att de ansågs farliga, 
störande eller bråkiga. De uppfattades med andra ord som samhällsfarliga. Historikern 
Lars Garpenhag menar att under 1900-talets första decennier kom farligheten och 
asocialiteten att alltmera betonas istället för brottsligheten hos kriminalpatienterna.38 
Farligheten hos en individ blev den viktigaste indikatorn för omhändertagande. An delen 
straffriförklarade, det vill säga personer som begått brott under sjukdom och därför 
ej var ansvarig för sina handlingar, ökade betydligt efter 1900. Dessa omhändertagna 
”kriminalpatienter” eller ”kriminaldårar” var vanligtvis skyldiga till grova våldsbrott, 
men successivt kom allt fler personer som gjort sig skyldiga till mindre allvarliga brott 
att omhändertas.39 Även i detta fall förknippades sundhet med lantliv, och bland andra 
Alfred Petrén argumenterade för en sinnessjukvård bortom städernas osunda atmosfär. 
Landsbygden och regelbundet kroppsarbete skulle göra de intagna gott, menade han.40 

Alkoholisterna var den grupp som var vanligast förekommande i den kriminalpolitiska 
debatten decennierna omkring och närmast efter sekelskiftet 1900, och perioden kän-
netecknas av en successivt allt hårdare linje mot dryckenskap och alkoholister. De två 
första decennierna efter 1900 utvecklades nykterhetsrörelsen till den kanske mäktigaste 
intresseorganisationen i svensk politik, och det händer något väsentligt i statens syn på 
den lokala alkoholpolitiken. Historikern Lennart Johansson har benämnt denna tid som 
nykterhetsrörelsens guldålder. Den restriktivare politik som inletts i slutet av 1800-talet 
fortsatte och tilltog. Den veritabla krogdöden blev främst ett landsortsfenomen, men 
även städerna kom att känna av den restriktivare politiken. Johansson menar att den 
restriktivare politiken egentligen i huvudsak handlade om att lokal praktik kodifierades 
i allmän lag. Detta gäller till exempel ”Göteborgssystemets” införande genom natio-
nell lagstiftning 1905. Den stora skiljelinjen i svensk alkoholdebatt under 1900- och 
1910-talet gick mellan dem som förordade restriktioner och de som förordade totalt 
rusdrycksförbud. Socialdemokraterna och liberalerna i Sveriges riksdag sällade sig till 
dem som stödde den allt restriktivare alkoholpolitiken, och 1911 års socialdemokratiska 
partikongress införde krav på allmänt förbud i partiprogrammet. Liberalerna införde 
aldrig detta krav men även inom detta parti var en majoritet för totalförbud.41 

Som visades i föregående kapitel var den restriktivare politiken årtiondena före 
1900 i huvudsak riktad mot arbetarklassen, som man ansåg inte klarade av sitt drick-
ande. Alkoholisterna ansågs då vara en grupp som, så länge de skötte sig i övrigt, inte 
skulle vara föremål för ingripanden. Öppet fylleri på gatan resulterade i fylleridom, 
som avtjänades med böter eller bötesavsittning i fängelset. Fyllerister som inte kunde 
sköta arbete och drev omkring behandlades enligt lösdriverilagen.42 Som en logisk 
följd av den nya kriminalpolitiska filosofins normaliseringssträvanden kom under 
det tidiga 1900-talet krav på lagstiftning även mot alkoholisterna. 1903 motionera-
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des i riksdagen om införande av en alkoholistlag. Motionärerna var tre framstående 
liberala ledamöter – Curt Wallis, Jakob Pettersson och Ernst Beckman. De ansåg 
att alkoholism var en folkröta och att staten därför skulle gripa in. Tvångsvård av 
någon som inte begått ett brott ansågs dock av en majoritet i riksdagen fortfarande 
som något problematiskt, och trots att motionen fick stöd av lagutskottet avslogs 
den. Man provade igen 1905, men fortfarande uppfattades ett sådant ingrepp i den 
enskildes liv som för stort. Att tvångsomhänderta vuxna män och kvinnor som inte 
begått något brott ansågs ännu ytterst tveksamt.43 Inställningen till tvångsingripan-
den höll dock på att snabbt förändras, vilket historikern Jenny Björkman visat i sin 
avhandling. 1913 års lag om tvångsinternering av alkoholister kan ses som ett tecken 
på att sociala problem medikaliserats, och alkoholistlagen roddes i hamn just för att 
synen på alkoholism som ett medicinskt problem hade fått genomslag. I denna lag 
infördes lokal kontroll genom nykterhetsnämnder i varje stad eller kommun, samt 
tvångsvård för alkoholister. Särskilda anstalter upprättades för alkoholisterna då 
fängelset inte ansågs som rätt miljö att vårda dem i. Samtidigt betraktades kostnaderna 
för en omläggning till en helt individualpreventiv vård- och uppfostransinriktad kri-
minalpolitik som oöverkomliga, och böter, följt av fängelse, fortsatte vara de absolut 
vanligaste påföljderna.44 Politikens färdriktning är dock uppenbar. En person som var 
”hemfallen åt dryckenskap” och därmed ”farlig alkoholist” eller ”dålig försörjare” eller 
”parasiterande alkoholist” kunde med tvång genom nykterhetsnämndens försorg intas 
på anstalt.45 På anstalterna betonades vikten av moralisk fostran och ”arbetslinje” i 
en lantlig miljö. Redan 1917 och igen 1918 motionerade Petrén och von Koch om 
en utvidgning av 1913 års lag, vilket blev verklighet 1922.46 

Under de två decennierna efter sekelskiftet 1900 rönte de medicinska och biologiska 
perspektiven betydande framgångar när kampen mot industrisamhällets kriminalitet 
skulle föras. De kommande två decennierna fram till nästa stora krig skulle föreställ-
ningen om den höga brottsligheten i Sveriges städer och industriregioner fortsätta 
att sysselsätta debattörer i och utom riksdagen. 

Brottslighet och ”sociala sumpmarker”, 1920–1930-tal 
I mellankrigstidens kriminalpolitiska debatt skulle det rättspsykiatriska, biologiska 
och medicinska perspektivet få ökat inflytande. Flera av de ledande kriminalpolitiska 
debattörerna betonade att industrialiseringen och urbaniseringen producerade degene-
rativa, kriminella människor. Den flitige debattören Olof Kinberg ansåg i en skrift från 
1924 att ”stadens befolkning är från eugenisk synpunkt sämre än landsbefolkningen, 
eftersom den producerar flera undermåliga”.47 Konflikten mellan agrarsamhället och 
industrisamhället skulle Kinberg återkomma till. I ett föredrag angående förslaget 
till steriliseringslag, hållet vid svenska kriminalistföreningens årsmöte 1930, disku-
terade Kinberg om inte en ”försämring av folkstocken framskridit under de senaste 
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decennierna”, och han argumenterade därför för behovet av en steriliseringslag.48 
Samma år framhöll Kinberg att problemen med olika samhällsparasiter inte alls var 
i avtagande, vilket skulle om inget gjordes leda till rasförsämring: 

Den enda verkligt effektiva och humana behandlingen av brottslighetspro-
blemet är därför att söka stoppa tillflödet av sådana människor som enligt 
erfarenheten äro predisponerade för brott.49

Denna ståndpunkt återkom Kinberg till 1935 då han diskuterade Chicagosociologen 
C.R. Shaws undersökning om brottsligheten i Chicago. Den nya miljön skapade 
”säregna sociala förhållanden” och många kriminella kom från en miljö helt olik den 
i staden, ansåg Kinberg. Den nya miljön tolkades av Kinberg i psykologiska termer, 
och den formade enligt honom degenerativa människor, vars antal riskerade att växa 
med den fortsatta industrialiseringen om inget gjordes.50

Kriminalpsykologiska och kriminalantropologiska teorier, grundade i den italienska 
skolan, blev med den darwinistiska eller socialdarwinistiska biologiseringen av män-
niskan en grund även för svenska rasbiologer. De var förespråkare för ett synsätt som 
betonade det moderna samhällets degeneration av människan, vilket de menade var 
anledningen till att de urbana och industriella samhällena var så högkriminella. Herman 
Lundborg, läkare, professor och chef för det rasbiologiska institutet, var en övertygad 
motståndare till industrialismen och dess inverkan på människornas moraliska leverne:

Stat och enskilda böra hjälpas åt att som motvikt mot den ofta ras- och folk-
hälsofientliga industrialismen uppbygga mönsterhem på landet. En sund, 
jordbrukande befolkning med god nativitet är ett livsvillkor för ett folk, 
som ej vill urarta. En självständig bondeklass utgör grundstommen (”ryggra-
den”) i ett folk. Denna klass bör stödjas och omhuldas. Landsbygdens avfolk-
ning måste sålunda kraftigt motarbetas, dock ej genom industrialisering där. 
Den inre kolonisationen bör befrämjas.51

För att motverka den degeneration och kriminalitet industrialismen gav upphov till 
förespråkades dränering av ”sociala sumpmarker”, bland annat genom rashygieniska 
insatser, då de kriminella – precis som till exempel alkoholister, prostituerade eller 
lösdrivare – tillhörde ”samhällets bottenskikt”. Tankegångarna att städer och industri-
samhällen var brottsalstrande miljöer fortsatte alltså in i mellankrigstidens rasbiolo-
giska forskning, men brottsligheten knöts inte till sociala eller moraliska företeelser i 
samhället utan till vissa individers och gruppers biologiska egenskaper. Brottslingen 
ansågs besitta vissa konstituerande drag som industrialiseringen och urbaniseringen 
förstärkte, vilket gjorde att både lagöverträdaren och moderniseringsprocessen ansågs 
som särskilt farliga.52 
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Socialdemokraterna Gunnar och Alva Myrdal ansåg att kriminaliteten i sam-
hället kunde avskaffas genom socialpolitiska reformer och genom ”utsovring” av 
odugliga.53 Denna dubbelhet, där betoning på allmän social välfärd blandades med 
biologiska och rättspsykiatriska tankegångar, fick stor betydelse för reformarbetet på 
rätts området under 1920- och 1930-talet. Den sociologiska skolan kom så att säga 
både att konkurrera med, och kompletteras av, den italienska skolans betoning på 
”födda” brottslingar”, bland socialliberaler och socialdemokrater i det socialpolitiska 
ingenjörs programmet. I 1920- och 1930-talets kriminalpolitiska arbete fick juristerna 
ta ytterligare steg tillbaka till förmån för rättspsykiatriker, läkare och rasbiologer, som 
ofta verkade i gränslandet mellan natur- och samhällsvetenskap.54 

 *

Ett forum där frågor om internering och tvångsvård diskuterades flitigt var krimi-
nalistföreningens olika årsmöten. Den kraftiga expansionen av rättspsykiatriska 

Poliskammarens förmak. I den samtida diskussionen fram-
ställdes staden som en samlingsplats för människor som 
levde i samhällets utkant. Där samlades en mängd ”lösa 
existenser”, som brottslingar, alkoholister och prostituerade. 
Foto: Uppsala universitetsbibliotek
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individualiseringssträvanden visas genom Kinbergs uttalande på 1928 års möte att 
”[f ]ångvården har under senare år utvecklats till att alltmera bli ett annex till sin-
nessjukvården”. Detta uttalande, om än kraftigt överdrivet, visar på de framgångar 
det nya medicinska synsättet nått, samtidigt som det säkerligen retade många kon-
servativa jurister.55 Folkets välmående blev en viktig grund för statliga ingrepp i det 
privata, ingrepp som tidigare inte ansetts möjliga, eller ens önskvärda. Målet var att 
undvika degeneration, som skulle hota den friska och sunda befolkningen. Brottslig-
heten förklarades mer och mer med individuella orsaker, och sågs inte som tidigare 
som synonymt med en särskild klass, även om det är tydligt att individualiserings-
strävandena fortsatt riktades mot de lägre klasserna i samhället. Diskussionen om 
samhällsfarliga individer tilltog, och det medicinska perspektivet stärktes ytterligare, 
samtidigt som socialpolitiken blev allt aktivare för att bygga bort sociala orättvisor 
i det kapitalistiska samhället. Acceptansen ökade för en aktivare statsmakt och för 
”social ingenjörskonst”. Gränserna mellan den allmänna och den privata sfären flyt-
tades under entusiastiskt diskuterande, och medicinska och sociologiska tankegångar 
blandades för att lösa det moderna kriminalproblemet. Lagstiftningsåtgärderna blev 
allt intensivare för att komma åt allehanda avvikande beteenden hos de samhällsfar-
liga individerna, som man menade ökat i antal genom det moderna samhällets goda 
förmåga att producera degenerativa människor. I debatten fokuserades, precis som 
under 1900-talets två första decennier, särskilt på ett par gruppers kriminalitet, vil-
ken man hoppades kunna åtgärda med fler repressiva individualpreventiva åtgärder.

Alkoholister som ansågs ”absolut oförbätterliga” kunde från 1920 sändas till 
Svartsjö arbetsanstalt, där den första ”bottenanstalten” för alkoholistmissbrukare då 
inrättades. Genom ”arbete och moralisk påverkan” skulle de fostras mot nyktert och 
ordentligt leverne.56 1922 och 1931 års alkoholistlag innebar ytterligare en utvidg-
ning av tvångsingripandena. Inför 1931 års lag diskuterades det om oförbätterliga 
alkoholister överhuvudtaget borde friges. Flera sakkunniga, riksdagsdebattörer och 
lokala nykterhetsnämnder var positiva till livslång internering. Även om så inte blev 
fallet resulterade förslaget i att det blev möjligt att förlänga interneringarna. Detta 
var möjligt eftersom farligheten än mer betonades hos dessa individer. Även lindrigt 
missbruk kom att uppfattas som ett problem, och övervakning av alkoholister infördes.57 
Alkoholism förknippades dock fortfarande särskilt med de lägre klasserna och med 
män, även om fokus på arbetarklassen som den brännvinssupande klassen successivt 
övergavs för betoningen av alkoholism som ett individproblem. Kvinnor som föll för 
lasten sågs som ett undantag, och då vanligtvis som offer för männen. Kvinnorna skulle 
istället hjälpa till att kontrollera männens drickande, till exempel genom att vända sig 
till de lokala nämnderna. Samhällsansvaret var ett centralt argument för nykterhets-
rörelsen, som drev på för statliga ingripanden. Alkoholistlagen skulle skydda samhället 
och familjerna. Det var en plikt att hålla sig sund, och risken för degeneration samt 
samhällets behov av skötsamma, arbetsdugliga medborgare framhölls. Nykterhets-
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kommittén betonade ärftliga konsekvenser av dryckenskap och ansåg att det fanns 
ett tydligt samband mellan alkoholkonsumtion och brottslighet. Staten hade därför 
rätt att ingripa mot det eller dem som verkade skadligt på samhällskroppen. Farlighet 
och brottslighet gick att förutsäga menade man, fullt i enlighet med tidens biologiska 
teorier om predestinerade brottslingar. Förbätterliga alkoholister skulle behandlas och 
återintegreras. De oförbätterliga hållas avskilda från samhället, och under tiden de satt 
internerade kunde de i alla fall inte ställa till mer problem. Såväl individ som familj 
och samhälle skulle tjäna på denna offentliga fostran till skötsamhet.58

Ungdomsbrottslingarna var ytterligare en grupp som kom att särbehandlas. 1924 
utvidgades lagen om tvångsuppfostran av unga förbrytare, trots att flera sakkunniga 
betonade att det allmänna rättsmedvetandet nog ansåg att åtgärdslösningarna under de 
sista åren resulterat i för mycket vård och för lite straff. Åldersgränsen för ingripanden 
höjdes 1934 till 21 år, och ungdomar mellan 18 och 21 år kom – om de var oordent-
liga, lättjefulla eller levde lastbart – att omfattas av barnavårdsnämndernas ansvar 
istället för att falla under lösdriverilagen.59 Systemet med lokal kontroll beordrad av 
staten kan jämföras med alkoholpolitikens nykterhetsnämnder, och utgjorde ett viktigt 
instrument för den aktivare staten i gränslandet mellan social- och kriminalpolitik. 

Återfalls- och psykiskt sjuka förbrytare var frekvent återkommande i mellankrigstidens 
kriminalpolitiska samtal. 1927 antog riksdagen flera lagar; om förvaring av förminskat 
tillräkneliga förbrytare (”förvaringslagen”) och om internering av återfallsförbrytare 
(”interneringslagen”). I propositionen av justitieminister Johan Thyrén hänvisades 
bland annat till Kriminalistföreningens krav från 1915 om förstärkt samhällsskydd 
mot farliga återfallsförbrytare. Liknande åtgärder som man vidtagit mot ungdoms-
brottslingar borde även vidtas mot farliga vuxna förbrytare, menade man. Straff hade 
ingen verkan på många förbrytare, utan deras brottslighet ansågs som kronisk. De 
sakkunniga instämde och menade att anstaltsvistelse principiellt skulle vara så länge 
som samhällsfarligheten varade. En särskild interneringsnämnd skulle besluta i dessa 
frågor.60 1927 års ”förvarings- och interneringslagar” och 1929 års sinnessjukvårdslag 
innebar att antalet brottslingar och samhällsfarliga som underställdes rättspsykiatriska 
undersökningar ökade kraftigt.61 Då farligheten hamnade i centrum blev anstaltstiden 
obestämd. Utskrivning skulle ske först då hotet mot samhället var avvärjt, vilket kunde 
innebära lång internering för ett tämligen obetydligt brott. 1927 och 1929 års lagar 
om internering och förvaring byggde på att vissa grupper – abnorma, förminskat till-
räkneliga och vaneförbrytare – skildes ut och blev föremål för interneringsåtgärder.62 

I ett tal år 1934 gav justitieminister Schlyter uttryck för en omfattande framstegs-
optimism över vad som kunde åstadkommas på kriminalitetsfältet genom social 
ingenjörskonst som vilade på ett modernt kriminologiskt tänkande. Fängelserna borde 
avfolkas, klientelet därstädes tas om hand på annat sätt, och psykiatriker, psykologer 
samt socialarbetare borde få större inflytande i utformandet av den nya kriminal-
politiken, menade han.63 När 1935 års mötesförhandlingar i kriminalistföreningen 
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öppnades av hovrättsrådet G. A. Eriksson inledde han med att konstatera att de olika 
individualiseringssträvandena nu satt stora spår i svensk lagstiftning. Tvångsuppfost-
rans-, förvarings-, internerings- och steriliseringslagar var nu en realitet i Sverige.64

Avslutande diskussion
Detta kapitel har visat på att samtidens föreställningsvärld innefattade ståndpunkter 
att industrialisering, folkomflyttningar och urbanisering orsakade en för samhället 
hög och allvarlig kriminalitet. Denna uppfattning återfinns hos tidiga socialliberaler 
som Ernst Beckman och G.H. von Koch, hos rättspsykiatriker som Frey Svensson 
och Olof Kinberg, hos rasbiologer som Herman Lundborg samt hos vänsterpolitiker 
som Carl Lindhagen, paret Myrdal och Alfred Petrén. Bland samtidens debattörer 
var industrialisering och urbanisering – symboler för det ”moderna” – intimt för-
knippade med hög brottslighet oavsett politisk hemvist. Det svenska ekonomiska 
och sociala landskapet hade väsentligt omvandlats. Årtiondena efter sekelskiftet 1900 
förespråkade därför konservativa, liberaler och socialister – visserligen ofta med olika 
meningar och mål samt oense om i vilken grad och hur – statliga ingripanden för att 
hantera industrisamhällets kriminalitet. Gränsen mellan kriminalpolitik och exem-
pelvis socialpolitik, raspolitik eller alkoholpolitik blev suddig. Det blev även gränsen 
mellan vård och straff och mellan vad som skulle betraktas som brottsligt respektive 
avvikande beteenden. Uppfattningar om att det nya samhället som växte fram var så 
hårt drabbat av brottslighet fick motivera behovet av en ny kriminalpolitik.

Den väsentliga förändringen i liberalernas syn på sociala reformer i ett område 
som man tidigare i huvudsak betraktat som privat eller enskilt har uppmärksam-
mats i flera studier.65 Ledande liberala politiker som Ernst Beckman och G. H. von 
Koch kom efter sekelskiftet att tydligt betona att kriminalitet var en viktig uppgift 
för staten att hantera.66 För dessa liberaler var uppfostran även ett sätt att undvika 
klasskonflikter och istället främja klassamarbete. Fattigdom, kriminalitet och andra 
samhälleliga sjukdomar sågs som uppfostransproblem, och man strävade efter en 
moralistisk social- och kriminalpolitik där personlig fostran till nyttiga och välfun-
gerande medborgare var det viktigaste inslaget. Arbetsovilliga och andra oskötsamma 
– som återfallsförbrytare, alkoholister och bråkiga barn – skulle därför få sin moraliska 
fostran genom den aktiva statens försorg. Dygder skulle ingjutas i dessa grupper med 
målet att skapa disciplinerade och kultiverade medborgare.67 

Den socialliberala kriminalpolitiken är svår att skilja från den samtida moralise-
rande socialpolitiken. När von Koch exempelvis år 1931 diskuterade kampen mot 
fattigdomen förordade han åter ”hjälp-till-självhjälp” och ”isolering och oskadlig-
görande av obotliga, mindervärdiga defekta individer och samhällsparasiter samt 
systematisk fostran av sådana som äro förbättringsbara”.68 Denna individbetoning 
innebar också att arbetarklassen, vars kriminalitetsproblem som mycket av det tidiga 
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liberala reformarbetet hos till exempel Beckman eller von Koch var riktat mot, suc-
cessivt försvann ur synfältet till förmån för nya grupper. Grupper som å andra sidan 
även de vanligtvis hörde hemma på samhällets botten. 

Historikern Anders Berge har framhållit att det tidiga 1900-talets socialpolitik 
handlade om moralpåverkan. Staten blev en viktig samhällsorganisatör, och kom suc-
cessivt att ta större ansvar för den sociala organiseringen. De sociala försäkringarna 
som lanserades vid början av seklet förstods som ”normativa apparater”, och staten 
hade en tydlig uppfostringsstrategi med dessa. Socialförsäkringarna hade nämligen 
ett inbyggt skötsamhetskrav som skulle disciplinera samhällsmedborgarna, som i sin 
tur skulle kontrollera varandra.69 

Influerade av den nya samhälls- och naturvetenskapen samt av den kriminolo-
giska forskningen förenades ledande liberaler med inflytelserika och mer moderata 
socialdemokrater. I flera debattskrifter och riksdagsmotioner ivrades för ett allt mer 
omfattande statligt agerande på det kriminalpolitiska området. Politiker och andra 
debattörer kunde sträva efter en omfattande normalisering av medborgarnas beteen-
den och en kraftig utbyggnad av tvångsvårdsinstrumentet, och samtidigt argumen-
tera för exempelvis vikten av bättre bostäder eller bättre arbetsvillkor.70 Reformerna 
skulle förbättra och förädla människan, och de moraluppfostrande ambitionerna 
kom att sträcka sig in i folkhemmet.71 Som stöd för åtgärdsbatteriet användes de nya 
kriminologiska skolornas forskning och betoning av individualpreventiva lösningar. 
Rättspsykiatriker, rasbiologer och läkarpolitiker kom tillsammans att utforma en ny 
kriminalpolitik i syfte att minska industrisamhällets brottslighetsproblematik. Då 
uppfattningen, som visats, var att moderniseringen fört med sig ny, svår och hög 
brottslighet var det också nya moderna lösningar av nya moderna vetenskaper som 
krävdes. Juristernas och flera högerpolitikers konservativa betoning på vedergällning, 
avskräckning och tidsbestämda straff var nu hopplöst ute, och kraven på rättssäker-
het fick ge vika för betoningen av samhällsfarligheten. 

I debatten skapades en bild av hur ”normala” individer såg ut och fungerade i det 
nya samhället. De som avvek från mönstret skulle uppfostras till att passa in. De som 
bedömdes vara oförbätterliga kunde utsättas för livslånga interneringar eller kroppsliga 
ingrepp även för vad många idag skulle uppfatta som ringa förseelser som fylleri, lös-
driveri eller upprepade mindre stöldbrott. Genom att kategorisera människorna kunde 
just den vårdinsats som krävdes för att skapa dessa ”normalmedborgare” bestämmas. 

Det omfattande tvångsvårdsinstrumentet tillsammans med andra lagar, till exem-
pel på nykterhetsområdet, kan därför som Jenny Björkman betonat ses dels som ett 
uttryck för social kontroll och disciplinering, dels som en strävan mot att förbättra 
den sociala situationen för vissa särskilt utsatta grupper. Detta innebär inte att det 
nödvändigtvis behövde finnas en motsättning mellan humanism och disciplinering 
hos de sociala reformatorerna. Önskan om human vård för individens bästa samsades 
med önskan om kontroll över individens samhällsfarlighet. För att tvångsvård skulle 
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vara möjligt var det nödvändigt att avvikarna just beskrevs som sjuka, och successivt 
blev under 1920- och 1930-talet gränserna för avvikande beteende snävare. Aldrig 
tidigare hade de som bröt mot samhällets normsystem utsatts för sådana omfattande 
normaliserande tekniker, i form av yttre kontroll och omfattande tvångsåtgärder. 72 

Avslutningsvis ska här återknytas till de övergripande hypoteserna som väglett under-
sökningen. Så här långt har analysen i föreliggande och närmast föregående kapitel 
visat sig kunna verifiera dessa. Moderniseringens omdanande tryck förändrade synen 
på brottsligheten. När gränsen mellan den enskilda och allmänna sfären försköts fick 
staten, i vad som har karakteriserats som den organiserade kapitalismens tid, en kraftigt 
utökad kriminalpolitisk aktionsradie och agerandesfär. Detta öppnade upp för nya 
möjligheter att disciplinera medborgarna. Brytpunkten omkring 1900 beträffande sta-
tens vidgade verksamhetsområde ska dock inte överbetonas. Som vi såg i förra kapitlet 
fanns det incitament både till en aktivare socialpolitik och till tvångsuppfostran eller 
tvångsvård redan under andra halvan av 1800-talet. Däremot skedde en betydlig hastig-
hetsökning i genomförandet efter sekelskiftet, och särskilt då under mellankrigstiden. 
Acceptans för allehanda ingrepp i samhällskroppen ökade då. Protester mot ingrepp 
i den privata sfären, som varit flitigt förekommande under 1800-talet, tystnade. De 
avvikande och det avvikande sattes under lupp, och skulle med lantligt arbete och 
uppfostran under tvång botas. Samhällsskyddet var det väsentliga och individerna själva 
och hela samhället skulle tjäna på att dessa medborgare blev skötsamma. Staten grep 
in inte bara till samhällets skydd, utan även till dess förbättring, då man var rädd för 
att degeneration kunde spridas och smittas. Sundhetsidealet grundades på tanken att 
folket hade en gemensam hälsa, en ”folkhälsa”. Socialhygien var därför nödvändigt 
för att rena samhällskroppen och skapa nyttiga, välanpassade samhällsmedborgare. 
Det 20:e århundradets nya social- och kriminalpolitik i humanismens tecken innehöll 
således mängder av restriktiva och tvångsmässiga inslag.73 

Den samlade analysen av debattmaterialet på det nationella planet visar att före-
ställningar om att moderniseringen gav upphov till omfattande brottslighet, och att 
städerna och industrisamhällena i sig själva var brottsalstrande, dominerade. Denna 
föreställning bidrog till att man på ett i det närmaste dramatiskt sätt kunde forma nya 
lösningsförslag. Många hade nämligen att tjäna på att industrisamhället uppfattades 
som högkriminellt. För en socialhistoriker räcker det dock inte att undersöka relatio-
nen mellan moderniseringen och kriminalitet som den framkommer i den samtida 
politiska och vetenskapliga debatten. Strävan måste vara att på något sätt kunna uttala 
sig om de faktiska förhållandena. Hur påverkade folkomflyttningar, proletarisering, 
urbanisering eller industrialisering kriminalitetsmönstret? Hur brottsligt belastade 
var storstäder och industriregioner jämfört med andra områden? I nästkommande 
kapitel kommer därför istället ett annat källmaterial att konsulteras för att vidare 
analysera frågan om modernisering och kriminalitet. 
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kapitel 5 

Brottsligheten i Sverige 
Utvecklingslinjer, lokala variationer och tolkningar 

[M]en till allt detta kommer en annan mycket sorglig faktor, nämligen det sorgliga 
förhållandet, att en stor del tvetydiga existenser, hvilka på ett eller annat sätt gjort 
sig omöjliga i landsorten, rikta sina förhoppningar på Stockholm. Hit samlas en 
hel mängd moraliskt förderfvade menniskor, såsom liken till en kyrkogård. Här 
kunna de gömma och dölja sig i det stora folkvimlet; och här söka de att genom 
allehanda, stundom allt annat än hederliga företag, hålla sig uppe och slå mynt. 
Dessa utgöra hufvudstadens och för öfrigt hela nationens rötägg, och verka lik en 
förruttnelsens surdeg i samhället. De fräta såsom en ohyra på samhällskroppen 
och bidraga i oerhörd grad till att förvärra tillståndet, hvad fattigvården angår.1

Inledning
I den samtida debatten från början av 1800-talet fram till andra världskriget uttryck-
tes en i huvudsak negativ uppfattning om brottslighetens utveckling i förhållande 
till industrialiserings- och urbaniseringsprocessen, och efter sekelskiftet 1900 följde 
en väsentlig utökning av olika kriminalpolitiska lagstiftningsåtgärder. I detta kapitel 
kommer hypotesen om att moderniseringens omdanande tryck – genom omvand-
lingsprocesser som migration, industrialisering och urbanisering – förändrade brotts-
lighetens volym och struktur, att testas. Detta utförs genom att den registrerade 
brottsligheten analyseras ur ett jämförande perspektiv. Även om det är problematiskt 
att närma sig såväl den totala brottsligheten som enskilda brottstypers omfattning kan 
vissa kriminalitetsmönster över tid och mellan geografiska områden urskiljas. Dessa 
mönster, utvecklingslinjer eller variationer ska sedan bli föremål vidare analys. Först 
bör dock några ord sägas om den kriminalstatistik som används i följande kapitel. 

Källmaterialet
Under 1800-talet började allt fler statistiska källor sammanställas. Samtida tjänstemän 
och politiker satte stor tilltro till att olika samhällsproblem skulle kunna överblickas 
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och noggrannare analyseras med hjälp av olika sifferserier. Med tiden kom dock allt 
fler av användarna att bli varse statistikens alla felkällor och begränsningar. Trots 
detta var statistikens status fortsatt hög, då den förknippades med ”vetenskaplig 
exakthet”2. Denna vurm för samhällsstatistik bör också sättas i samband med den 
sociala frågans etablering. Olika kvantitativa serier över de ”moraliska förhållandena” 
i samhället skulle identifiera, kartlägga och hjälpa till att lösa olika sociala problem, 
däribland brottsligheten. 

Statistik över kriminalitetsförhållandena var alltså bara en av många olika serier av 
offentlig statistik som togs fram strax före mitten av 1800-talet. Som ofta vid denna 
tid kom influensen från franskt håll, och den svenska kriminalstatistikens första utgåva 
kom bara något år efter den franska.3 I Sverige uppkom kriminalstatistiken år 1830 
som Justitiestatsministerns ämbetsberättelser, och den omarbetades och utökades 
flera gånger under 1800-talet.4 Redan samtidens debattörer och användare visade sig 
tidigt väl medvetna om de problem som var behäftade med kriminalstatistiken, och i 
historisk forskning har den blivit flitigt använd, inte minst efter det stora genomslaget 
för socialhistoria från 1960-talet.5 Vanligtvis har forskare kommit till slutsatsen att 
statistiken, med stora och viktiga begränsningar, är användbar. Statistiken är kanske 
den viktigaste källan om man vill uttala sig om hur vanligt ett fenomen var. Det är 
väsentligt inte bara vad samtiden ansåg om dödligt våld eller hur det bestraffades, 
utan även hur frekvent företeelsen var. Det är relevant om så många som 1 000 eller 
endast 10 fyllerister lagfördes i ett visst samhälle, om nu samtidens debattörer ansåg 
att moralen sjunkit och ordningen på gatorna blivit sämre, eller för den delen om 5 
eller 500 stölder fördes till tinget efter speciella nödperioder. Det är vidare relevant 
om betydande skiljelinjer kan upptäckas mellan städer och landsbygd eller mellan 
samhällen av olika socioekonomisk och demografisk karaktär. För att upptäcka de 
stora linjerna och de betydelsefulla mönstren kan statistiken, eller statistiska serier 
man själv utarbetar från domböcker och saköreslängder, fungera. Dessa mönster och 
utvecklingslinjer kan sedan relateras till andra samhällsförhållanden.6 

De problem som kvantitativa undersökningar är behäftade med har fått en del 
historiker i Sverige att använda sig av vad Eva Österberg kallat för en ”operationell” 
definition av brottslighet som ”de handlingar som av lagen klassificeras som förbrytel-
ser och därmed registreras i rättsligt material och kan leda till straff”.7 Därmed har de 
direkt sagt sig studera ”registrerad” brottslighet, vilket alltså utelämnar den betydande 
mängd brottsliga handlingar som aldrig fördes till tinget.8 I det följande kapitlet kom-
mer registrerad kriminalitet i form av lagföringar att analyseras. Detta innebär inte 
att mörkertalet förnekas, utan utifrån den juridiska definitionen av brottslighet som 
”gärningar som har definierats som brott” kommer iakttagna utvecklingslinjer och 
mönster analyseras utifrån Gatrells metod och Österbergs ”dubbla tolkningsperspek-
tiv”. Lagföringsförändringar över tid måste diskuteras utifrån om det skett en faktisk 
beteendeförändring eller om det endast skett en förändring i den offentliga kontroll-
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apparatens arbete. Detsamma gäller för skillnader mellan olika geografiska rum. Är 
vissa samhällen mer drabbade av våld, stölder och fylleri än andra, eller handlar det 
endast om exempelvis en mer effektiv poliskår i dessa samhällen?9 Argumentationen 
för detta metodologiska val är egentligen densamma som kriminologen Hanns von 
Hofer ger uttryck för då han menar att ”[s]åledes är lagföringsstatistiken generellt 
sett ett bra instrument för att beskriva den straffrättsliga kontrollens utveckling. 
Däremot är det en empirisk fråga, vilken måste avgöras från fall till fall, i vilken mån 
lagföringsstatistiken också kan användas som en indikator på brottsutvecklingen”.10 

I det följande kommer först den nationella övergripande lagföringsutvecklingen att 
redovisas utifrån ett par tidsserieanalyser. Därefter övergår analysen i ett jämförande 
perspektiv, där förhållandena mellan olika städer och regioner diskuteras. 

Den övergripande nationella utvecklingen
I 1734 års Missgärnings- och Straffbalk var böter och dödsstraff de dominerande 
straffen. Dessutom förekom arbete i fästning, fredlöshet och landsförvisning. I 1864 
års strafflag, som trädde i kraft 1865, blev böter och frihetsstraff de helt dominerande 
påföljderna. Dödsstraffet reducerades till att gälla ett fåtal brott, och kroppsstraff och 
landsförvisning utmönstrades som straffsatser. Fram till andra världskriget utdömdes 
böter vanligtvis för omkring 95 procent av brotten, vilket visar att det i huvudsak 
var mindre allvarliga brott som tingen hade att hantera. Med 1864 års straffsystem 
etablerades ett tämligen enkelt och överskådligt påföljdssystem. Allmänprevention 
var den viktigaste tanken bakom detta, och under 1900-talet, med den tydligare 
individualpreventiva kriminalpolitiska inriktningen, kom enkelheten i straffsystemet 
att försämras.11 Som visades i föregående kapitel var decennierna närmast efter sekel-
skiftet 1900 en aktiv kriminalpolitisk reformperiod, vilket tydligt gestaltas genom 
nedanstående översikt12:

1855  Straffarbete införs, vilket även blir det vanliga straffet för stöld
1865 Fängelse införs
1885 Fängelse vid vatten och bröd som förvandlingsstraff för obetalda böter ersätts med van-

ligt (”enkelt”) fängelse
1905 Tvångsuppfostran införs
1907 Villkorlig frigivning och villkorlig dom införs
1916  Alkoholistlagen införs
1919 Övervakning införs (på villkorlig dom)
1921  Dödsstraffet avskaffas i fredstid
1928 Internerings/förvaringsstraffen införs
1932 Dagbotssystemet införs
1938 Ungdomsfängelse införs
1939 Förvandlingsstraffets användning inskränks
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Den registrerade kriminalitetens utveckling i ett längre historiskt perspektiv har 
undersökts av von Hofer. I den här inledande kvantitativa analysen utgår jag därför 
i huvudsak från av honom inhämtade uppgifter13. I analysen fokuserar jag på den 
aggregerade brottsligheten och på vålds-, tillgrepps- och ordningskriminaliteten i 
huvudsak under perioden 1865–1940.14 

Den samlade lagföringsutvecklingen från mitten av 1800-talet och ett sekel 
framåt visar på en stadig ökning av brottsligheten, detta självklart på grund av all 
ny kriminalisering. När det fanns fler lagar att bryta mot resulterade det helt enkelt 
i fler lagföringar. På så sätt kan man påstå att politikerna både ”skapade” brottslig-
het, och bekämpade densamma med kriminalpolitiska åtgärder. Om brottsligheten 
istället bryts ned i olika brottstyper blir dock bilden en annan: 

Brottstyper i urval 1871/1890 1891/1910 1921/1940

Brott mot allmän ordning 1,2 2,4 0,6
Förargelseväckande beteende 19,2 25,3 16,3
Mord, dråp 0,2 0,1 0,0
Misshandel 11,4 11,6 5,7 
Fylleri 66,6 124,0 53,7
Mordbrand 0,1 0,1 0,0
Skadegörelse 4,1 2,4 1,9 
Stöld 6,5 6,2 6,2 
Totalt15 175,1 235,6 255,4

Tablå 5.1. För brott lagförda personer, 1871–1940. Per 10 000 invånare mellan 15–69 år i 
20-årsmedeltal.
Källa: Hanns von Hofer, Brott och straff i Sverige. Historisk kriminalstatistik 1750–1984 (Stock-
holm 1985), samt von Hofer (2011) s. 151. 

Lagföringarna för olika ordningsbrott som förargelseväckande beteende och fylleri 
ökade tydligt från den första studerade 20-årsperioden 1871/90 till perioden 1891/1910, 
för att därefter minska väsentligt. Lagföringarna för dödligt våld minskade stadigt 
mellan 1871 och 1940, och stöldlagföringarna låg stilla under hela perioden från 
1871 fram till 1940. Perioden från 1865 fram till andra världskriget kom således att 
uppleva betydande förändringar i kriminalitetsmönstret i sin helhet. Nedan kommer 
utvecklingen av ett par av ovanstående brottstyper att specialstuderas. 
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Våldsbrotten

Diagram 5.1. För dödligt våld (inklusive försök till dödligt våld) lagförda personer 1866–1940. 
Per 10 000 invånare i femårsmedeltal.
Källa: von Hofer (2011) s. 33.

Diagram 5.2. För dödligt våld (inklusive försök till dödligt våld) lagförda personer 1836–2010 
samt antalet mördade/dräpta enligt dödsorsaksstatistiken 1750–2009. Per 100 000 invånare i 
femårsmedeltal.
Kommentar: Jämförelse mellan lagföringsstatistik (1836–2010) och dödsorsaksstatistik (1750–
2009). Notera kurvornas samvariation. Observera att diagrammet redovisar per 100 000 invånare. 
Källa: von Hofer (2011) s.16.
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– Dödligt våld: Den av historiker oftast studerade brottstypen uppvisar en stadig 
nedgång under perioden 1865–1940, och analyserar man diagram 5.1 ovan kan det 
förefalla som att förespråkarna för civilisationsteorin i detta hänseende har ett starkt 
argument.16 Jämfört med senmedeltiden och 1500-talet har det dödliga våldet utan 
tvekan minskat. Om man istället analyserar en längre period för vilken statistik finns 
blir dock bilden en helt annan, vilket visas av diagram 5.2.

Den tydliga nedgången av mord och dråp efter 1870 föregicks alltså av en kraftig 
uppgång, vilket också avspeglas i det ökade antalet avrättningar under 1800-talet. 
Under 1900-talet ökade mordtalen igen från 1960-talet, och jämför man perio-
den 1921–1960 med 2006–2010 är talen under den senare perioden mer än fem 
gånger så höga. Dessutom förekom under hela 1800-talet tydliga diskontinuiteter i 
utvecklingskurvan. Det dödliga våldet har dock aldrig varit så begränsat som under 
1920- och 1930-talen. Sverige som helhet har troligtvis inte upplevt en mindre 
våldsam period än mellankrigstiden. Brottet är dessutom en typisk manlig före-
teelse. Omkring 90 procent av de dömda var i slutet av 1800-talet och i början av 
1900-talet män.17

– Misshandel: Våldet i 1800-talets samhälle kunde ibland vara accepterat som 
uppfostrings- och disciplineringsmetod, vilket innebar att det i sådana fall inte 
ansågs som ett brott. Våld mot barn eller kvinnor anmäldes därför sällan om det inte 
var av grov karaktär. Misshandel är även det ett typiskt mansbrott.18 En uppgång 

Diagram 5.3. För misshandel (inklusive grov) lagförda personer 1866–1940. Per 10 000 invå-
nare i femårsmedeltal.
Källa: von Hofer (2011) s. 64.
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av lagföringarna för misshandel under 1800-talets senare del följdes av en nedgång 
under 1900-talets första decennier, och misshandelsfallen har troligtvis aldrig varit 
så få som under 1920- och 1930-talen, vilket visas av diagram 5.3.

Ökningen efter mitten av 1870-talet är tydlig, och under det sena 1800-talet 
dömdes mer än dubbelt så många för misshandel jämfört med under mellankrigstiden. 
Under de två decennierna närmast före 1800-talets mitt var dock brottet betydligt 
vanligare, vilket visas av diagram 5.4.

Även i detta fall bör diskontinuiteterna i utvecklingen betonas. Det finns inget som 
talar för en högre benägenhet att anmäla misshandel under 1800-talet än under 1920-
och 1930-talen, och att det i sin tur skulle utgöra förklaringen till 1800-talets höga 
nivåer.19 Inte heller inträffade det under perioden fram till andra världs kriget någon 
dramatisk ökning av antalet ungdomar som lagfördes för misshandel. Krigsutbrottsåren 
1914 och 1939 dömdes exempelvis respektive år i faktiska siffror endast 20 ynglingar 
för misshandel.20 Däremot ligger det nära till hands att förknippa 1800-talets höga 
tal med tidens socioekonomiska omdaningsprocess. 

von Hofer menar att lagföringsstatistiken över misshandel väl kan användas för 
att översiktligt beskriva det kriminaliserade våldets utveckling över tid. Detta främst 
av två skäl: För det första; misshandelskurvan harmoniserar, med vissa undantag, 
med kurvan för den registrerade alkoholförbrukningen i samhället. För det andra; 

Diagram 5.4. För misshandel lagförda personer 1836–2010. Per 100 000 
invånare i femårsmedeltal.
Källa: von Hofer (2011) s. 50. Observera att diagrammet är hämtat 
från von Hofer, som redovisar per 100 000 invånare.
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vilket också är det starkare skälet, misshandelskurvan samvarierar med kurvan för 
det dödliga våldet, vilken i sin tur har lågt mörkertal.21 

Våld brukar alltså ofta sägas samvariera med alkoholkonsumtionen, men under 
den intensiva industrialiserings- och urbaniseringsperioden 1870–1900 går alltså 
misshandelsfallen och alkoholkonsumtionen skilda vägar, vilket innebär att miss-
handelsfallens tydliga uppgång under andra halvan av 1800-talet inte kan relateras 
till en ökning av alkoholkonsumtionen. Däremot kan drickandets förflyttning till 
de växande tätorterna, där det till exempel fanns större folksamlingar i krogmiljö, ha 
resulterat i fler misshandelsfall.22 En sammanställning av det samlade våldet mellan 
1843 och 2009 komplicerar och ifrågasätter ytterligare föreställningen av att en civi-
lisering av kriminaliteten ägt rum. Det samlade våldet i samhället har ökat betydligt 
efter andra världskriget.23

 

Tillgreppsbrotten
En viktig iakttagelse när det gäller tillgreppsbrottsligheten är att skillnaden mellan 
lagföringsstatistiken och anmälningsstatistiken beträffande stöldbrott är mycket stor. 
Men utvecklingskurvan dem emellan samvarierar, vilket enligt von Hofer innebär att 
lagföringsstatistiken kan användas som ett mått på stöldbrottslighetens utveckling. 
Lagföringsstatistikens upp- och nedgångar sammanfaller också väl med exempelvis 
nödår och kristider, vilket visar att statistiken på aggregerad nationell nivå inte är miss-
visande.24 Stöldbrotten är få under hela den studerade perioden då 1864 års strafflag 
gäller. En tydlig uppgång inträffade under första världskrigets hungerår. Det är även 

Diagram 5.5. För stöldbrott (exklusive rån) lagförda personer 1866–1940. Per 10 000 invånare 
i femårsmedeltal.
Källa: von Hofer (2011) s. 64.
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nödåren i slutet av 1860-talet som förklarar att stöldbrotten var många under den  
första femårsperioden 1866–1870. Efter första världskriget, till exempel under det 
tidiga 1930-talets depression, ger inte ekonomisk kris längre samma tydliga utslag i 
statistiken, vilket diagram 5.5 visar. 

Stöldbrotten bland unga började öka svagt under andra halvan av 1800-talet, men 
ännu under det tidiga 1920-talet lagfördes varje år färre än 10 personer i åldern 15–17 
år per 10 000 invånare för stöld, och så sent som år 1940 lagfördes endast i absoluta 
tal 889 ynglingar. Den markanta uppgången av stöldbrottsligheten, och särskilt av 
unga lagöverträdare, är ett efterkrigsfenomen, vilket visas av diagram 5.6.25

– Upprepad stöld: Som visades i föregående kapitel fanns en stor oro under under-
sökningsperioden för återfallsförbrytarna, något som ledde till såväl livlig debatt som 
lagstiftningsåtgärder under 1920- och 1930-talet. Om lagföringarna för upprepad 
stöld undersöks uppvisas samma mönster som för de vanliga tillgreppslagföringarna, 
vilket visas av diagram 5.7.

Diagram 5.6. För tillgreppsbrott (ej rån) lagförda personer, 1831–2010. Per 100 000 invånare 
i femårsmedeltal.
Kommentar: Utvecklingen för rån (”stöldbrott med våldsinslag”) är likartad. Under perioden 
1831–1955 lagfördes som mest 0,9 personer/100 000 invånare (perioden 1846–50), men van-
ligtvis var siffrorna betydligt lägre än så, särskilt under 1900-talets fyra första decennier (0,1–0,3 
lagförda för rån/100 000 invånare 1900–1940, med perioden 1921–35 rekordlåg). Under andra 
halvan av 1950-talet började rånen långsamt öka, och 2006–10 lagfördes rekordartade 10,1 per-
soner/100 000 invånare för rån, se von Hofer (2011) s. 125 och s. 136. Observera att diagrammet 
ovan är hämtat från von Hofer, som redovisar per 100 000 invånare.
Källa: von Hofer (2011) s. 83. 
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Återigen framträder mellankrigstiden som en lågkriminell period. En uppgång av 
antalet för stöld lagförda återfallsförbrytare inträffade under 1830-talet, men sam-
mantaget var återfallsförbrytarna få i Sverige fram till andra världskriget, varefter de 
har ökat markant. Särskilt ungdomskriminalitetens utveckling är en viktig förkla-
ring till stöldlagföringarnas kraftiga stegring från mitten av 1900-talet. Förbättrade 
socioekonomiska förhållanden under denna tid medförde således inte en nedgång av 
tillgreppsbrottsligheten eller i återfallen, utan snarare visar uppgången bland annat 
på att det skett en förändring i tillfällesstrukturen.26

Ordningsbrotten 
Ordningsbrottsligheten steg i Sverige under andra halvan av 1800-talet. Exempelvis 
fyrdubblades lagföringarna för fylleri från slutet av 1860-talet fram till sekelskiftet 
1900. Ordningsbrotten är självklart förknippade med stadsliv, och hastighetsökningen 
av industrialiserings- och urbaniseringsprocessen i Sverige från omkring 1870 gav 
utslag i att antalet lagföringar för olika ordningsbrott steg. Fler poliser i städerna 
innebar att fler brott som fylleri, oljud och förargelseväckande beteende fördes till 
tinget. Samtidigt minskade alkoholkonsumtionen i Sverige efter mitten av 1870-
talet.27 Under första världskriget sjönk ordningsbrottslagföringarna markant, och 
efter kriget stabiliserades ordningsbrottsligheten på en betydligt lägre nivå än före 
kriget. Det relevanta här är att urbaniserings- och industrialiseringsprocessen fort-
satte med oförminskad styrka under perioden efter världskriget, och även poliskåren 

Diagram 5.7. För upprepade stöldbrott lagförda personer 1866–1940 (domar avseende stöld 
3:e resan eller fler). Per 10 000 invånare i femårsmedeltal. 
Källa: von Hofer (2011) s. 134. 
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fortsatte byggas ut. Trots detta minskade ordningsbrotten högst påtagligt. Detta bör 
betraktas som ett resultat av en restriktivare alkoholpolitik men kanske främst som 
resultatet av en beteendeförändring, med en restriktivare folklig inställning till just 
alkohol och offentligt drickande.28

*

Utvecklingen beskriven hittills i detta kapitel ger en del intressanta noteringar till 
diskussionen om huruvida ”en civilisering av brottsligheten” ägt rum, eller om det 
urbana och industriella samhället var så utsatt för kriminalitet som vissa historiker 
hävdat. 29 Med hjälp av i huvudsak lagföringsstatistik, med stöd även från andra 
statistiska källor som dödsorsaksstatistik eller anmälningsstatistik, har det argumen-
terats för att en grov och översiktlig bild av kriminalitetsutvecklingen är möjlig att 
presentera. von Hofer menar att industrialisering och urbanisering inte påverkade 
laglydnaden i Sverige nämnvärt negativt fram till andra världskriget.30 Av allt att döma 
var brottsligheten rekordlåg i Sverige under 1920- och 1930-talet, samtidigt som 
fler människor än någonsin tidigare bodde i städer och ägnade sig åt industriarbete. 
Därmed inte sagt att brottsutvecklingen ska tolkas linjärt eller i termer av civilisering. 
Det dödliga våldet ökade tydligt efter sekelskiftet 1800, och siffrorna är för svenska 
förhållanden höga decennierna strax före och efter halvsekelskiftet 1850. Ytterligare 
flera upp- och nedgångar inträffade under andra halvan av 1800-talet. Lagföring-
arna för misshandel var vanliga decennierna strax före 1850, och under perioden 

Diagram 5.8. För fylleri lagförda personer 1866–1940. Per 10 000 invånare i femårsmedeltal. 
Källa: De absoluta talen över antalet fylleridomar är hämtade från von Hofer (2011) s. 164 och 
därefter bearbetade till fylleribrott/10 000 invånare. Fylleribrottet är ett exempel på ett brott 
som är svåranalyserat, då myndigheterna i stor utsträckning påverkar volymen av det.
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1870–1900 steg de stadigt. Detsamma gäller lagföringarna för ordningsbrott, medan 
stöldlagföringarna var få under hela perioden 1865–1940. En fråga som infinner sig 
är hur kriminaliteten varierade mellan olika geografiska rum. Nedan vidgas därför 
analysen till att innefatta ett jämförande perspektiv. 

Likheter och skillnader inom riket 
– lokala och regionala variationer

I den samtida debatten såväl i Sverige som i andra delar av Europa framställdes ofta 
landsbygden som lugn och fredlig i kontrast till städerna. Denna verklighetsuppfattning, 
som vanligtvis delades av det sena 1800-talets och det tidiga 1900-talets sociologer, 
har i modern historisk forskning fått mothugg. Historikern Eric Johnson har menat 
att förhållandet var det omvända i Tyskland, och andra historiker har sett den långa 
nedgången av mordtalen i Europa som ett tecken på att moderniseringen inte förde 
med sig ökad kriminalitet. Å andra sidan har, som visades i kapitel 2, andra forskare 
visat att städer och industriområden var mer drabbade av grovt våld än landsbygden 
under industrialiseringsprocessen.31 Frågan är då vad som gäller för svenska förhål-
landen. I det följande kommer utvecklingen i Sverige att analyseras ur ett lokalt och 
regionalt jämförande perspektiv. Jämförelsen har gjorts på lagföringar för grova brott, 
förseelser, samtliga brott, vålds- och stöldbrott samt på fylleri- och ordningsbrott. De 
grova brotten, som i kriminalstatistiken redovisas separat fram till och med 1912, 
utgörs främst av stöldbrott och därefter av våldsbrott. Förseelser, som också redovi-
sas separat fram till och med 1912, utgörs nästan uteslutande av fylleribrott. Efter 
1912 redovisas i statistiken istället lagföringar för olika brottstyper, som våldsbrott, 
stöldbrott och fylleribrott. Jämförelsen har gjorts i syfte att finna mönster: Finns det 
exempelvis städer eller regioner som har särskilt omfattande registrerad fylleri- och 
ordningsbrottslighet eller tillgrepps- och våldsbrottslighet? Läsaren bör ha i åtanke att 
det är lagföringar som jämförs, vars förhållande till den faktiska brottsligheten kom-
mer att diskuteras senare utifrån de mönster och utvecklingslinjer som kan skönjas. 

Stad och landsbygd
Under 1800-talet genomgick Sverige en omfattande industriell omvandling. Förändringen 
var snabb och långsam på samma gång. Hastigheten i industrialiseringen och urbanise-
ringen efter 1850-talet är uppenbar. Många orter hade dock betydande industriella rötter 
sedan tidigare, medan andra nu kom att uppleva en väsentlig om daning.32 När det gäller 
Sverige som helhet är det relativt okomplicerat att tala om ett industriellt genombrott 
från mitten av 1800-talet fram till första världskriget, även om också mellankrigstiden 
bör tas med i denna omvandlingsprocess, liksom alltså det faktum att vissa orter var 
betydande fabriksorter redan före mitten av 1800-talet.33 Tillväxttakten i ekonomin 
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ökade påtagligt under andra halvan av 1800-talet, och så även industrisektorns andel 
av den totala ekonomin. Vidare skedde viktiga förändringar inom industrisektorn, och 
jordbrukets andel av ekonomin gick tydligt tillbaka.34 Den betydande folkökningen 
under 1800-talet och det tidiga 1900-talet kom också i huvudsak städerna eller olika 
stadsliknande industriområden på landsbygden till del. I början av 1800-talet var Sverige 
ett av Europas minst urbana länder, med knappt 1/10 av befolkningen boende i städer. 
Urbaniseringen började ta fart under 1830- och 40-talet, och hundra år senare bodde 
mer än hälften av befolkningen i städer eller tätorter. Detta är den urbaniseringsinten-
sivaste perioden i svensk historia och, har det hävdats, en av de mest genomgripande 
förändringsprocesserna i den svenska omvandlingen från agrar- till industristat.35 Det är 
dock tydligt att även under denna långa process, med avstamp i 1830-talet och utsträckt 
till andra världskrigets utbrott, att majoriteten av befolkningen under den absoluta 
huvuddelen av perioden fortfarande levde i glesbygd.36 Hur skiljer sig då lagföringarna 
åt mellan landsbygden och städerna under undersökningsperioden? Var landsbygden 
så mycket lugnare och fredligare än städerna? 

Lagföringarna för vad samtida kriminalstatistiker betraktade som grova brott, det 
vill säga främst olika tillgrepps- och våldsbrott, var som visas i diagram 5.9 betydligt 
mer frekventa i städer.37 Detta förhållande gäller även för 1870-talet, då lagföringarna 
var upp emot 10 gånger vanligare i städerna än på landsbygden.38 Att tätorter i sig 
uppvisar högre brottslighet än glesbygd kan inte anses särskilt förvånande.39 Betydligt 
fler lagar och föreskrifter reglerar stadslivet, och ordningsmakten är väsentligt mer 

Diagram 5.9. Lagföringar för grova brott. Per 10 000 invånare i städer respektive på landsbygd.
Kommentar: De grova brotten utgörs i huvudsak av vålds- och tillgreppsbrott, det vill säga 
ibland döds- men vanligtvis fängelsebestraffad kriminalitet. 
Källa: BiSOS B Rättsväsendet respektive år. Se även bilaga 2.
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utbyggd för att stävja otillåtet beteende och föra saker till domstol. Men detta reso-
nemang gäller i huvudsak för den lindrigare brottsligheten. Diagrammet ovan visar 
att även lagföringar för grövre brott var markant fler, och skillnader i tillfälles- och 
kontrollstruktur samt anmälningsbenägenhet och beteendemönster mellan stad och 
landsbygd skulle kunna vara en förklaring till detta förhållande. I en studie på läns-
nivå av Marja Taussi Sjöberg visas på likartade förhållanden. Under den västernorr-
ländska industrialiseringsprocessen åren 1861–1890 hade städerna vanligtvis mellan 
10 och 20 gånger fler lagföringar jämfört med landsbygden, och på landsbygden hade 
”industritingslag” betydligt fler lagföringar än ”jordbrukstingslag”.40 

Lagföringarna i städerna i relation till de på landsbygden minskade från ingången 
till första världskriget fram till 1930-talet.41 Vad gäller lagföringar för dödligt våld 
är dock skillnaden mellan stad och landsbygd försumbar, i alla fall efter 1913. Före-
teelsen är ytterst ovanlig, och städerna är inte påtagligt överrepresenterade. Samma 
sak gäller för barnamord och fosterfördrivning. För grövre misshandel är det en viss 
överrepresentation i städerna, men det är först vid ”vanlig” misshandel som städerna 
särskilt utmärker sig efter 1913. Även beträffande denna brottskategori var landsbyg-
dens andel stigande. Lagföringar för stöld, snatteri och upprepad stöld visar samma 
utvecklingskurva som misshandelslagföringarna. Städerna är överrepresenterade men 
landsbygdens andel av lagföringarna ökade. Detsamma gäller för fylleri, oljud och 
förargelseväckande beteende.42 Denna utveckling kan ses både som ett tecken på att 
städerna blev lugnare men också på att ordningsmakten byggdes ut på landsbygden. 

Bilden av städerna som generellt hårt belastade av kriminalitet kan kompliceras 
ytterligare om studien bryts ned i en jämförelse mellan olika stadstyper. En analys 
av varje enskild stads variationer i brottslighet kräver dock ingående och omfattande 
studier av respektive orts ekonomiska, demografiska, kriminalpolitiska och sociala 
utveckling, vilket är en i det närmaste övermäktig uppgift. Däremot är det möjligt 
att försöka se mönster mellan olika kategorier av städer.

Storstäder och småstäder, tillväxt- och stagnationsstäder
Nedan kommer städernas lagföringar att analyseras i ett jämförande perspektiv utifrån 
stadsstorlek och befolkningstillväxt.43 

– Storstäder: Hypotetiskt skulle anonymiteten och den bristande sociala kontrollen 
i de större städerna leda till högre brottslighet, vilket vi bland annat sett Carl Lind-
hagen men även flera av samtidens forskare varna för. Endast tre städer i Sverige 
kommer fram till 1940 över 100 000 i invånarantal. Dessa tre städer, Stockholm, 
Göteborg och Malmö, är också i nämnd ordning Sveriges största städer under hela 
perioden från 1869, då Malmö passerade Norrköping. Jämför man den registrerade 
brottsligheten i dessa tre stora städer – där Göteborg normalt utmärker sig med högst 
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lagföringstal och Malmö med lägst – med övriga städer, framkommer att det finns 
gott om exempel på städer som har fler lagföringar än de tre. Inte i något av ned-
slagen under de utvalda femårsintervallerna 1865–1940 har någon av storstäderna 
den högsta registrerade kriminaliteten i landet. Detta gäller oavsett om man studerar 
lagföringarna för samtliga brott eller enbart för grov brottslighet.44 Ett tydligt sam-
band mellan storstad och kriminalitet saknas alltså för svenska förhållanden, vilket 
exemplifieras genom diagram 5.10. 

– Städer med hög befolkningstillväxt: Kanske är det istället rimligt att anta att städer 
med hög befolkningsinflyttning hade högre kriminalitet, utifrån en hypotes att unga, 
oroliga själar flyttade in i en miljö där de inte kände sig hemma, inte var rotade och 
således inte hade starka band till familj eller lokala institutioner. Hade då tillväxt-
städerna högre registrerad brottslighet än andra städer?

Stadshistorikern Lars Nilsson har delat in Sveriges städer i fyra olika tillväxtkvartiler 
under fyra olika perioder 1855–1935.45 Under den första tidsperioden 1855–1885 
finner vi hög registrerad brottslighet i tillväxtstäder som Stockholm, Göteborg, 
Gävle och Sundsvall, men låg i exempelvis tillväxtstäderna Landskrona, Södertälje 

Diagram 5.10. Brott och förseelser, för vilka personer sakfällts (per 10 000 invånare) i femårs- 
respektive tvåårsmedeltal efter stadsstorlek.
Kommentar: Under perioden utgörs städerna i gruppen 50 000 och däröver förutom av Stockholm, 
Göteborg och Malmö även av Norrköping och Helsingborg. Notera den marginella skillnaden 
för denna grupp städer jämfört med medelstaden, eller hur markant lägre brottsligheten är i den 
näst största gruppen städer. Inte under något av undersökningsåren under perioden 1865–1940 
har någon av storstäderna högst kriminalitetstal. För fler exempel och jämförelser se bilaga 1–3. 
Källa: Se bilaga 3.

Upp till 
5 000 inv

5 000-
9 999

25 000-
49 999

10 000-
24 999

50 000 inv 
och däröver

Samtliga 
städer
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och Luleå. Av städerna med lägst befolkningstillväxt under perioden – de som i 
Nilssons undersökning återfinns i kvartil 3 och 4 – påträffas till exempel Härnösand 
och Vänersborg med höga lagföringstal. Dock har en majoritet av tillväxtstäderna i 
kvartil 1 fler lagföringar än medelstaden av de studerade, och de få städerna i kvartil 
4 hade alla låg registrerad brottslighet. 

Under perioden 1885–1900 har flera av tillväxtstäderna hög registrerad brottslighet, 
som exempelvis Stockholm, Eskilstuna, Göteborg, Gävle, Östersund och Sundsvall. 
Men undantag finns också i den första tillväxtkvartilen och utgörs till exempel av 
Norrköping, Borås och Helsingborg. Bland städerna i kvartil 3–4 har flertalet tämli-
gen låga siffror, till exempel Uppsala, Kalmar, Västervik, Lund och Jönköping. Men 
även här finns det flera undantag, som de ”brottsdrabbade” städerna Söderhamn, 
Hudiksvall, Härnösand och Skellefteå. 

Under perioden 1900–1920 uppvisar snabbväxande städer som Södertälje, Malmö, 
Västerås, Östersund och Örnsköldsvik alla höga lagföringstal, men även nu finns 
undantag inom denna kategori städer, som exempelvis Borås eller Kristinehamn. 
Bland städerna i den lägsta tillväxtkvartilen återfinns till exempel Sundsvall, Söder-
hamn och Gävle med många lagföringar, medan både Norrköping och Ystad uppvisar 
låga lagföringsnivåer. 

Perioden 1920–1935 utgör en tid med hög befolkningstillväxt i flera mindre stä-
der i riket. Stockholm tillsammans med Norrlandsstäderna Örnsköldsvik, Umeå och 
Skellefteå har av tillväxtstäderna alla hög registrerad kriminalitet. Även under denna 
tid finns det gott om undantag. Linköping, Helsingborg, Trelleborg och Borås har 
till exempel alla låga kriminalitetstal, fastän deras folkmängd ökade betydligt. Av de 
städer med lägst befolkningstillväxt utmärker sig åter främst ett par städer i Norrland, 
som Härnösand och Sundsvall, med många lagföringar. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det är svårt att finna något enhetligt 
mönster, om man studerar lagföringarnas relation till urbanisering. Även om det 
förefaller finnas – särskilt under de första två av Nilssons urbaniseringsperioder – ett 
visst samband mellan hög befolkningsinflyttning och höga kriminalitetstal är undan-
tagen dock många. Det finns gott om exempel på städer som uppvisar ett helt annat 
mönster, med låg befolkningstillväxt men ändå hög kriminalitetsnivå eller med hög 
befolkningstillväxt och låga lagföringstal. Kraftig urbanisering behöver alltså inte 
påverka laglydigheten negativt. ”Urbaniseringstesen” kan alltså inte sägas ha så stor 
förklaringskraft att den räcker som huvudsaklig förklaring. 

Skillnad i näringskaraktär 
Ekonomhistorikern Lars Magnusson menar att 1800-talets svenska industrialiserings-
process kan delas in i tre vågor. Den första vågen kom under 1850-talet, med betoning 
på exportindustrin och uppkomsten av betydande järnbruks- och sågverksindustri-
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orter. Den andra vågen under 1870-talet präglades av ökad export av stål- och trävaror 
samt av en växande hemmamarknad med en stigande efterfrågan hos industriarbetare 
och medelklass. Men det var 1890-talet som var det stora genombrottsdecenniet. 
Under detta årtionde och fram till första världskriget växte och omvandlades indu-
strin snabbt. Nya exportprodukter vid sidan av järn och trä kom fram och samtliga 
industrigrenar expanderade runt sekelskiftet. 1800-talets senare del innebar därmed 
också att flera städer växte snabbt på grund av den snabba industrialiseringen i eller 
omkring dessa orter, som exempelvis Stockholm, Göteborg, Malmö, Gävle, Sundsvall, 
Norrköping, Eskilstuna och Västerås.46 Det är därför av intresse att jämföra städerna 
och deras kriminalitet utifrån näringskaraktär. 

– Fabriksstäder: Lars Nilsson har betonat fabriksväsendets betydelse för hela urbani-
seringsförloppet.47 Från omkring mitten av 1800-talet växte minst elva nya urban-
industriella tillväxtpoler fram, nämligen Jönköping, Karlshamn, Västervik, Borås, 
Landskrona, Karlskrona, Örebro, Södertälje, Halmstad, Karlstad och Sundsvall. 
Samtidigt fanns redan ett par större fabriksstäder, som Norrköping, Gävle och 
Stockholm. Hypotetiskt skulle fabriksstädernas miljöer, med inflyttade fattiga arbe-
tare levande i smuts och armod med hög alkoholkonsumtion, kunnat orsaka hög 
brottslighet. Utifrån ett sådant resonemang borde fabriksstäderna i Sverige alla ligga 
högt. Det mönster som framträder för dessa fabriksstäder under 1800-talet är dock 
inte enhetligt. Städer som Västervik, Landskrona och Borås, samt även en traditionell 
fabriksstad som Norrköping uppvisar relativt låga lagföringsvolymer. Andra fabriks-
städer som Sundsvall, Gävle, Karlstad, men även till viss del Stockholm har vanligtvis 
höga lagföringstal i jämförelsen. Detta gäller oavsett om det är den totala lagförings-
nivån som analyseras, eller endast lagföringar för vad myndigheterna klassificerade 
som grov kriminalitet. Även på denna punkt är det svårt att finna ett tydligt mönster, 
men uppenbart är att det finns städer med väsentlig grad av industri som likväl hade 
få lagföringar. 

Ett framträdande mönster är att flertalet av städerna i landet med högst registrerad 
kriminalitet var betydande industristäder. Dock är det väsentligt att återigen påminna 
om alla undantag. Klassiska och stora industristäder som till exempel Norrköping, 
Malmö, Landskrona och Halmstad har vanligtvis låga lagföringssiffror under samt-
liga urvalsår. Frågan är om det går att finna någon typ av städer som var särskilt hårt 
drabbade av hög kriminalitet? För varje stadskategori har valts den stad eller de stä-
der som kanske bäst representerar respektive kategori, för att se om det kan finnas 
någon speciell näringsstruktur som kan kopplas till brottslighet, utifrån hypotesen 
att socioekonomiska förhållanden i en stad påverkar kriminaliteten. 
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1880 1890

Samtliga Grova Förseelser Samtliga Grova Förseelser

Storstad

Stockholm 816,06 17,8 409,72 667,43 11,77 393,87
Göteborg 676,56 16,1 429,44 779,40 8,41 121,16
Malmö 403,37 16,56 135,86 350,49 10,51 124,73
Metallindustristad

Eskilstuna 446,02 8,58 117,63 616,92 21,08 371,25
Södertälje 381,77 11,4 76,92 228,76 8,71 91,5
Textilindustristad

Borås 425,58 6,35 271,01 162,84 4,93 60,45
Mångsidiga  
industristäder

Jönköping 502,88 2,48 363,54 213,90 2,54 98,57
Norrköping 377,03 14,96 214,33 278,44 7,01 138,31
Militärstad

Karlskrona 287,98 10,93 88,52 394,41 6,31 140,2
Förvaltningsstad/ 
Undervisningsstad

Växjö 695,04 10,13 431,61 289,13 9,08 139,27
Lund 281,04 9,09 130,03 201,03 7,99 117,15
Umeå 656,49 10,65 227,11 598,82 27,92 229,6
Uppsala 620,10 14,04 318,34 357,96 6,04 191,07
Skogsindustristäder

Sundsvall 1716,76 37,3 783,24 1241,77 24,97 824,06
Härnösand 774,67 22,35 152,7 1119,36 31,09 530,32
Hudiksvall 1196,24 24,64 530,91 930,47 12,49 460,03

Tablå 5.2. Stadstyp och kriminalitet. I brott för vilka personer sakfällts per 10 000 invånare. 
Kommentar: Tablån syftar till att exemplifiera de i kapitlet beskrivna förhållandena, och den 
visar lagföringar per 10 000 invånare för samtliga brott och för grova brott, samt för förseelser, 
i vissa stadstyper i Sverige. För fler exempel se bilagorna nedan.
Källa: BiSOS B Rättsväsendet 1880 och 1890. Se även bilaga 1–5.
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– Metallindustristäder: Två relativt stora städer med hög grad av metallindustri under 
perioden var Eskilstuna och Södertälje. Under perioden 1865–1940 förekommer de 
med någon topp i lagföringsstatistiken, men annars utmärker sig dessa industristäder 
inte negativt. 

– Textilindustristad: Den svenska textilindustrin har länge varit viktig för Borås, en 
av de snabbast växande städerna efter 1885. Lagföringarna i staden rörde sig dock på 
en låg- eller medelnivå bland städerna i riket under undersökningsperioden.

– Mångsidiga industristäder: Jönköping och Norrköping är goda exempel på orter som 
inte dominerades av enda industrisektor. Norrköpings industrialisering påbörjades 
redan i början av 1800-talet, och under den här studerade perioden har denna stora 
och viktiga industristad lagföringstal som snarast ligger under genomsnittet för svenska 
städer. Detsamma gäller för Jönköping. Om man undantar den höga siffran för det första 
undersökningsåret 1865 har Jönköping därefter ingen markant hög lagföringsnivå.48

– Militärstäder: Soldater har ofta haft ett rykte om sig att vara våldsamma och 
ställa till bråk och oro.49 Den typiska svenska militärstaden under perioden var 
Karlskrona, men även Eksjö, som några år in på 1900-talet även fick Kalmars 
regemente förlagt till staden, kan räknas till denna kategori. Den stora andelen 
soldater i Karlskrona förefaller inte ha drivit upp stadens brottslighetstal. Inte hel-
ler det faktum att staden dessutom var en betydande industristad från mitten av 
1800-talet verkar ha påverkat förhållandena i en negativ riktning. Även Eksjö ligger 
under medeltalen för svenska städer.50 En hypotes om att många unga män samlade 
till en plats – med ett oordentligt leverne och influerade av kanske såväl alkohol 
som en vålds- och hederskultur – i det närmaste automatiskt skulle medföra hög 
kriminalitet förefaller alltså inte hålla.51 

– Hamnstäder: Flera av fabriks- och storstäderna utgjorde också viktiga hamnstäder. 
Denna kategori av städer skulle kunna förväntas ha högre kriminalitet än de flesta andra 
städer, dels med den ökade möjligheten till smugglingsbrott, dels utifrån att många 
hamn- och grovarbetare var tillfälligt anställda. Här kan förväntas en miljö av arbetare 
med högt alkoholintag i kombination med många sjömän som förlustade sig i en stad de 
inte hörde hemma i. Allt detta sammantaget skulle kunna medföra en hög brottslighet. 
Som visas av diagrammet ovan är det stor variation i lagföringsvolymen mellan hamn-
städerna under 1920- och 1930-talet. Många av städerna ligger också under medelnivån 
för svenska städer, vilken visas längst till höger i diagrammet. Även om lagföringarna 
före första världskriget studeras framkommer samma bild. Flera hamnstäder har efter 
1865 låg registrerad kriminalitet, som exempelvis Norrköping, Västervik och Ystad, 
medan många andra har hög. Samma bild ges om endast de grova brotten 1870–1910 
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undersöks. Många av hamnstäderna, som också var tämligen stora städer, har en regist-
rerad kriminalitet som inte utmärker sig i förhållande till medelstaden. Skillnaderna 
mellan hamnstäderna är alltså betydande och inget entydigt mönster går att finna.52 

– Förvaltningsstäder: Inte heller residens- och undervisningsstäder som exempelvis 
Växjö, Lund eller Uppsala utmärker sig negativt, att döma av jämförelsen i tablå 5.2. 
Lagföringarna, såväl för grova brott som för förseelser, i de städerna är få. Samtidigt 
finns ibland tydliga variationer inom denna grupp av städer, vilket visar på svårig-
heten att få en enhetlig bild. Återigen visar detta på behovet av att analysera lokala 
socioekonomiska förhållanden och utvecklingsmönster.

Diagram 5.11. Hamnstädernas kriminalitet. I brott för vilka personer sakfällts/10 000 invånare.
Kommentar: Hamnstäderna är utvalda efter storlek på fartygstrafiken 1938, som den framkom-
mer i geografen W. William-Olsson, Ekonomisk-geografisk karta över Sverige (Stockholm 1946) 
s. 49. Självklart kan även andra städer kortvarigt före 1938 haft en omfattande fartygstrafik, 
men i ovanstående diagram bör de betydande hamnstäderna under senare delen av 1800-talet 
och första halvan av 1900-talet framkomma. Oxelösund och Nynäshamn saknas i jämförelsen 
då de inte hade någon egen rådhusrätt. Jämför man hamnstäderna ovan även före 1926 med 
hjälp av bilaga 1–2 framträder samma stora skillnader mellan dem. För fler exempel och jäm-
förelser, se bilaga 1–3.
Källa: Sveriges officiella statistik (SOS) Brottsligheten. Se bilaga 3.
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– Skogsindustristäder: Diagram 5.11 samt tablå 5.2 visar att lagföringar var särskilt 
vanliga i vissa norrländska städer. Under den första industrialiseringsvågen under 
1850-talet fick den exportbaserade skogsindustrin en betydande uppgång. Ångsågarna 
förlades ofta till Norrlandskusten, och Västernorrlands län blev centrum för den 
svenska sågverksindustrin. Sundsvall, Härnösand och Örnsköldsvik blev centrumstäder 
i betydande trävarudistrikt. De var även viktiga hamnstäder för respektive distrikt. 
Om vi betraktar de städer för vars utveckling skogsindustrin var mycket betydelsefull 
ser vi också att samtliga av dessa har en omfattande registrerad kriminalitet under 
hela perioden. Som framgår av bilaga 1 har Sundsvall, Härnösand och Örnsköldsvik 
samtliga undersökningsår under perioden 1865–1940 bland den högsta registrerade 
brottsligheten av städerna i Sverige. Flera andra städer efter Norrlandskusten, som 
Gävle och Hudiksvall, har även de ofta hög registrerad kriminalitet. Samma utveckling 
har visats för Finland, där det dödliga våldet var betydligt vanligare i skogsindustri-
regionerna än i andra delar av landet.53 

Fenomenet med hög registrerad kriminalitet i dessa städer gällde inte bara den 
lindriga brottsligheten utan även grövre kriminalitet var mer vanligt förekommande, 
och problemet fortlevde in på 1920- och 1930-talet, vilket visas av diagrammen 
nedan. 

Flera städer med betydande skogsindustri har under 1800-talets senare del och 
1900-talets första del betydande kriminalitetssiffror att uppvisa i förhållande till andra 
städer. Denna skillnad mot övriga städer förefaller också fortsätta under 1920- och 
30-talet, trots att näringslivet i flera av dessa städer då kom att bli mer mångsidigt, 

Diagram 5.12. Lagförda för grova brott i de 
tre skogsindustristäderna i Västernorrland år 
1880, 1890, 1900, och 1910, i jämförelse med 
medelstaden i riket.
Källa: Se bilaga 2.

Diagram 5.13. Brott och förseelser, för vilka 
personer sakfällts per 10 000 invånare i Väs-
ternorrlands tre städer i jämförelse med de 
svenska städernas medelnivå åren 1926–1935 
samt 1939/40.
Källa: Se bilaga 3.
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och trots att både Sundsvall och Härnösand tillhör den lägsta tillväxtkvartilen bland 
Sveriges städer 1900–1935.54 

Geografiska variationer
Om brottsligheten avslutningsvis analyseras utifrån en indelning av Sverige i regioner 
kanske ytterligare något mönster går att finna? Analysen nedan av regionala skillna-
der i brottslighet är influerad av historikern Christer Winbergs indelning i Sverige 
i ett öst- och ett västsvenskt område, samt av ekonomhistorikern Johan Söderbergs 
uppdelning av Sverige i de tre demografiska huvudområdena nord, öst och väst.55 

Historiker har ibland problematiserat kriminalitetsutvecklingen inom olika län-
der med hjälp av lokala och regionala analyser. För svensk del har exempelvis Dag 
Lindström visat på hur morden och dråpen varierat mellan olika regioner, och Johan 
Söderberg har visat hur det dödliga våldet i Stockholm förändrades från att vid mit-
ten av 1700-talet ligga betydligt högre än rikets genomsnitt till att vid mitten av 
1800-talet inte längre göra det. Heikki Ylikangas har konstaterat att det dödliga vål-
det var betydligt vanligare i västra Finland än i de nordliga och östra delarna under 
stora delar av 1800-talet, och Martti Lehti har visat att mord och andra våldsbrott 
var vanligare i finska skogsindustriregioner än i andra delar av landet under årtion-
dena närmast före och efter sekelskiftet 1900.56 Lokala utvecklingsprocesser tenderar 
således att spela en viktig roll. I undersökningar inom Sverige, där landet delats upp 
i ett västsvenskt respektive östsvenskt område, har hävdats att öst utmärkts av höga 
brottslighetstal och väst av lägre.57 Frågan är då vad resultatet blir om vi även lägger 
ett nordligt område till detta.58 Nedan har de norrländska kuststäderna jämförts med 
de på väst- respektive östkusten i Sverige. Om lagföringarna först undersöks länsvis, 
blir det tydligt att län med hög andel stadsbefolkning självklart får hög registrerad 
kriminalitet. Detta på grund av att många brott bara beivrades i städerna. Detta gäl-
ler då uppenbart Göteborgs- och Bohus län, Malmöhus län samt Stockholms stad. 
Undantar vi dessa län framkommer att framförallt länen i ”norr” utmärker sig med 
höga lagföringstal. Någon nämnvärd skillnad mellan ”öst” och ”väst” går däremot 
inte att finna. 59 Detta blir än mer intressant då de norrländska städerna i huvudsak 
var mindre och färre än de i söder, och då fler i Norrland bodde utanför städerna än 
vad som var fallet i södra Sverige. 

Även om fokus riktas mot städerna efter kusten i dessa tre regioner av Sverige 
framträder samma mönster. Studerar vi den registrerade brottsligheten i de tre 
kustregionerna är det tydligt att städerna efter Norrlandskusten har betydligt högre 
genomsnittlig registrerad brottslighet än städerna efter ost- eller västkusten.60 Detta 
gäller både den grövre och fängelsebestraffade brottsligheten 1880–1910, och den 
totala brottsligheten 1865–1940. Under 1800-talets senare del var lagföringarna 
för grövre brott mer än dubbelt så många i Norrlands kuststäder än i mellersta eller 
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Grova brott Totala brottsligheten

1880 1890 1900 1910 1875 1905 1926–30 1931–35

Norrlandskusten

Gävle 10,1 24,3 10,5 16,8 997,1 597,5 413,1 404,6
Sundsvall 37,3 25 22,3 16,6 2503,6 764 749,9 816,4
Söderhamn 13,9 5,9 8,9 7,9 1755,7 849,2 426,8 334,9
Luleå 22,4 16,8 21,1 11,2 177,9 717,3 271,9 324,5
Härnösand 22,3 31,1 15,2 13,8 1151,3 629,2 476,6 617,7
Ostkusten

Karlskrona 11,5 6,8 10 9,5 488,2 330,7 160,8 160,2
Kalmar 10,9 3,4 14,9 7,7 575,1 383 341,4 421,8
Ystad 15,7 18,2 6,1 4,4 222,3 214,6 224,0 309,1
Visby 15,9 12,7 14,3 16,1 340,4 537,6 390,2 399,5
Västervik 9,6 18,9 3,6 9,0 276,8 340,5 197,3 291,2
Västkusten

Göteborg 16,2 8,6 10 9,4 923,5 819,7 444,4 463,9
Malmö 15,6 10,5 14,3 15,7 488,2 694,6 414,6 427,5
Helsingborg 11,3 14,7 9,7 9,6 532,2 422,2 292,8 332,9
Halmstad 11,8 11 5,9 9,8 488,2 493,5 349,0 283,5
Landskrona 4,1 2,5 1,4 3,7 232,1 230,9 311,9 331,0
Stockholm 17,8 12 19 19,7 625,4 694 461,5 529,4
Medel för Norrlands- 
kusten

21,2 20,6 15,6 13,3 1317,1 711,4 467,7 499,6

Medel för Ostkusten 
utan Stockholm

12,7 12,0 9,8 9,3 380,6 361,3 262,7 316,4

Medel för Ostkusten 
med Stockholm

13,6 12,0 11,3 11,1 421,4 416,7 295,9 351,9

Medel för Västkusten 11,8 9,5 8,3 9,6 657,7 532,2 454,8 473,6

Medel för rikets 
städer

14,4 10,1 12,6 12,3 i.u i.u 375,5 419,2

Tablå 5.3. Region och kriminalitet. I brott för vilka personer sakfällts/10 000 inv. I de fem 
största kuststäderna i ”norr”, ”öst” och ”väst”. Utvalda år.
Källa: BiSOS B Rättsväsendet och Sveriges officiella statistik (SOS) Brottsligheten. Se bilaga 6.
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södra Sveriges kuststäder. Även beträffande lagföringarna för samtliga brott uppvisas 
liknande diskrepanser. Denna skillnad i registrerad kriminalitet mellan landsdelarna 
fortsätter in på 1900-talet.61

Överlag uppvisar flera av Norrlands städer höga lagföringstal för hela 
undersökningsperioden. Detta gäller särskilt städerna i de industrialiserade 
kustlänen Gävleborg och Västernorrland. Även om de mest uppseendeväckande 
lagföringsvolymerna normalt kan uppmätas under andra halvan av 1800-talet i de 
norrländska städerna, kvarlever problemet med hög brottslighet i förhållande till 
andra städer även under mellankrigstiden. Detta trots den låga befolkningstillväxten 
i flera av dessa städer vid den tiden. Fenomenet är således inte endast kopplat till den 
signifikanta sågverksindustrialiseringen under andra halvan av 1800-talet. 

Faktorer som storlek, tillväxt, geografisk hemvist eller näringskaraktär kan som 
framgått inte ensamma förklara lagföringsvolymen. Det är svårt att skapa en gemen-
sam tidskurva och ett gemensamt reaktionsmönster för städerna. Den första proleta-
riseringsvågen var exempelvis ett sydligt svenskt fenomen. Detta betydde exempelvis 
att den första vågen av fattiga från landsbygden på flera håll, som i Linköping, kom 
till en förindustriell stad, vilket skapade en grupp med stora försörjningssvårigheter 
under första halvan av 1800-talet. Vissa städer, som Norrköping, industrialiserades 
tidigt men hade ett jämnare arbetsutbud mellan könen jämfört med många andra 
städer. Sundsvall å sin del fick snabbt en väldigt manlig miljö under senare delen 
av 1800-talet. Utvecklingen från mitten av 1800-talet fram till andra världskriget 
måste alltså ses mer i detalj. Likväl har vissa mönster kunnat urskiljas, i det att många 
industristäder, och då särskilt skogsindustristäderna efter Norrlandskusten, uppvisar 
höga kriminalitetstal under hela perioden. Detta fenomen kvarstår även efter det att 
deras stora tillväxttid var över. 

Kriminalitetens utvecklingslinjer 
och mönster – avslutande diskussion

Den i detta kapitel presenterade kvantitativa undersökningen av de svenska kriminali-
tetsförhållandena under moderniseringsprocessen visar på flera intressanta tendenser. 
Om diskussionen inleds med att den svenska utvecklingen relateras till det som här 
har valts att kallas för den civilisationsteoretiska skolan gör lagföringsutvecklingen 
på nationell nivå det fullt möjligt att argumentera för att en civilisering av brotts-
ligheten ägt rum och att det inte finns något samband mellan modernisering och 
kriminalitet. Genom att koncentrera sig på det grova våldet och jämföra mordtalen 
under exempelvis en period på 500 år kan man med olika data visa att mordtalen blir 
betydligt lägre ju längre fram i tiden man kommer, med den absoluta miniminivån 
under mellankrigstiden. På så sätt kan även svenska förhållanden utgöra en grund 
för att hävda dels civilisatoriska framåtskridanden i människans beteende, dels att 
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urbanisering och industrialisering inte påverkade kriminalitetsförhållandena negativt. 
I argumentationen att städerna inte var farligare än landsbygden kan man visa både 
på utvecklingen av det dödliga våldet och på barnamorden, där i båda fallen inga 
större skillnader existerar mellan tätort och glesbygd. 

En civilisationsteoretisk argumentation försvåras dock om man tar hänsyn till alla 
diskontinuiteter i det dödliga våldets utveckling under 1800- och 1900-talet, och 
inte bara gör enskilda nedslag exempelvis vart hundrade år under en 500-årsperiod. 
Det inträffar en tydlig ökning av morden och dråpen under 1800-talet som inte kan 
bortförklaras med att statistiken skulle vara felaktig.62 Det sker sedan en minskning 
från sekelskiftet 1900, men nedgången bryts under andra halvan av 1900-talet och det 
dödliga våldet ökar markant igen. Det finns även exempel på områden under 1500-
talet som har förhållandevis mycket låga mordtal, samtidigt som de höga siffror för 
dödligt våld som vissa områden hade under denna tid beror på att deras folkmängd 
var väldigt liten, och inte på att det faktiska antalet mord var många. Om endast 
perioden under vilken det finns tillförlitlig statistik betraktas, det vill säga från mitten 
av 1700-talet, framkommer att det dödliga våldet inte visar på någon kontinuerlig 
minskning, utan morden och dråpen var fler under senare delen av 1990-talet än 
de var under andra halvan av 1700-talet. Under denna period är det inte tal om att 
någon stadigvarande minskning skett. Detta trots de avsevärda medicinska framsteg 
som gjorts.63 

Om även utvecklingen för andra brott analyseras på nationell nivå ser man perio-
der av uppgångar och därmed tydliga utvecklingsdiskontinuiteter, som försvårar en 
civilisationsteoretisk argumentation. Det finns perioder i utvecklingen fram till 1940, 
särskilt under 1800-talet, som såg en tydlig ökning av såväl ordningsbrottsligheten 
som av den lindriga våldsbrottsligheten. Samtidigt är det uppenbart att det indu-
striella och urbana Sverige under 1920- och 1930-talet var betydligt lugnare än det 
i huvudsak agrara Sverige hundra år tidigare. Utvecklingen är så att säga inte enty-
dig, och utan tvekan var mycket av den kriminalpolitiska debatten under 1920- och 
30-talet, där urbanisering och industriliv tillskrevs skulden för allehanda brottslighet, 
kraftigt överdriven.

Om man istället skulle vilja hävda den andra skolans ståndpunkt – att moderni-
seringen gav upphov till oroliga, bråkiga och rent av våldsamma städer och industri-
samhällen – är också nationella statistiska jämförelser behjälpliga för ändamålet. 
Istället för att fokusera på att mordtalen och mycken annan brottslighet var betyd-
ligt lägre under mellankrigstiden än 50 eller 100 år tidigare kan man visa på att de 
svenska städerna hade betydligt högre kriminalitet än landsbygden, ett faktum som 
även gällde grövre brottslighet som stöld och grov misshandel, och alltså inte endast 
kan förklaras med fler lagar och poliser i städerna. Vidare kan man lyfta fram, som 
exempelvis Peter King gjort för Storbritannien, industristäderna som exempel. Man 
kan visa på hur högt de ofta hamnar i en jämförelse, och argumentera för att många 

Svedin for print.indd   101 2015-05-18   14:09



”en ohyra på samhällskroppen”102

av dem uppenbarligen förefaller ha haft problem med kriminalitet under undersök-
ningsperioden. Särskilt utvecklingen under 1800-talet, med ökat dödligt våld och 
annan våldsbrottslighet, kan anföras som belägg för denna ståndpunkt. En sådan 
argumentation kan i sin tur bemötas med att man visar att det fanns stora skillna-
der mellan städer, att många tillväxtstäder faktiskt uppvisade låg kriminalitet, och 
att det finns gott om exempel på stagnationsstäder som hade högre brottslighet än 
tillväxtstäderna. Vidare kan i samma mening även anföras att flera industri- och hamn-
städer uppvisade låga kriminalitetstal, och att de grova fängelsebestraffade brotten 
i dessa städer nästan var obefintliga under flera år under senare delen av 1800-talet 
och under det tidiga 1900-talet.

Således är det fullt möjligt att använda övergripande kvantitativa nationella studier 
oavsett vilket av dessa båda perspektiv man vill förorda. Det är alltså fullt möjligt 
att hävda att en civilisering av människornas beteende – resulterande i sjunkande 
brottslighet – fortsatte under moderniseringsprocessen och att urbaniseringen och 
industrialiseringen inte medförde ökade kriminalitetsproblem. En sådan argumen-
tation skulle likna den som exempelvis Eric Johnson för i sin studie över de tyska 
kriminalitetsförhållandena. Det är å andra sidan även fullt möjligt att faktiskt hävda 
moderniseringsprocessens kriminalitetsalstrande effekter, vilket de flesta av samtidens 
svenska debattörer också gjorde. Urbaniseringens och industrialiseringens faror kan 
således även de beläggas med hjälp av kvantitativa studier, och de inomsvenska för-
hållandena kan liknas vid dem som Peter King funnit för Storbritannien. 

Vilka huvuddrag i utvecklingen visar då föreliggande kapitels analys på? För 
det första; den omfattande omvandlingen av det svenska sociala landskapet under 
1800-talet, med bland annat en kraftig tillväxt av egendomslösa på landsbygden och 
intensiva urbaniserings- och industrialiseringsprocesser, förde med sig uppenbara 
kriminalitetsproblem. Det visar exempelvis variationerna i, och uppgången av, det 
dödliga våldet under 1800-talet. Detta sekel framstår utifrån brottslighetens hori-
sont som en orolig tid. För det andra; många städer och regioner hade, främst under 
1800-talet, betydande ordningsproblem. För det tredje; skillnaderna mellan städerna 
är påtagliga och det förefaller ha funnits städer med betydligt högre brottslighet än 
andra, som exempelvis de svenska skogsindustristäderna efter Norrlandskusten. För 
det fjärde; den oro som många i samtiden kände för storstäder och urbanisering var 
ofta obefogad, storstadsbildning och kraftig urbanisering behövde inte alls leda till 
ökad kriminalitet. Det finns gott om småstäder med höga kriminalitetstal, samt till-
växt- och storstäder med låga. Det finns också tecken på att städernas andel av den 
totala brottsligheten minskade mellan världskrigen, medan landsbygdens andel ökade. 
För det femte; när kriminalitetsdebatten i Sverige kanske var som mest intensiv, och 
då lagstiftningsförslagen stod som spön i backen under 1920- och 1930-talet för att 
hantera moderniseringens kriminalitetsproblem, var den registrerade kriminaliteten 
som lägst. Mycket tyder även på att det inte bara var den registrerade brottsligheten 
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som var rekordlåg, utan att de faktiska förhållandena beträffande våld och ordnings-
brott förbättrats. Kriminalitetsfrågan blev alltså som hetast då kriminaliteten var på 
väg ner, och det moderna samhällets kriminalitetsproblem som debatterades så flitigt 
kan till stora delar ses som en konstruktion av ett socialt problem grundat på lägre 
acceptans och ökade normaliseringssträvanden. Samt avslutningsvis; att förklara 
kriminalitetsutvecklingen med hjälp av stora enkelspåriga teorier, som exempelvis 
om en rätlinjig civilisationsprocess, är en för kraftig förenkling av en komplicerad 
verklighet. Avvikelserna är allt för många för att en sådan argumentation ska hålla 
för en kritisk granskning. 

Överlag har den för kapitlet vägledande hypotesen verifierats. Moderniseringen, 
med dess omvandlingsprocesser, kom dramatiskt att omdana de svenska förhållan-
dena, och utgör just en sådan samhällsförändring som man kan förvänta sig ska ändra 
brottslighetens volym och struktur. Samtidigt är inte analysresultaten entydiga. Frågan 
är då om samhällsförändringsprocessen bäst studeras på en övergripande nationell 
nivå? Här behövs fördjupad analys för att verkligen fånga den dynamik som känne-
tecknar industrisamhällets framväxt. 

Vilken betydelse hade då omfattande industrialisering, migration och urbanisering 

Tunadals sågverk och Alnösundet. De norrländska sågverksdistrikten fick med den tidiga indu-
strialiseringsvågen en betydande ökning i brottslighet. Omkring sågverken växte myllrande 
samhällen upp, som lockade människor från när och fjärran. Sundsvalls museums fotoarkiv
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för en regions kriminalitet? Hur förändrades samhällets kontroll- och tillitsstruktu-
rer under trycket av denna moderniseringsprocess? Vad kan förklara den kraftiga 
nedgången av brottsligheten i Sverige efter sekelskiftet 1900, och vilken betydelse 
spelade det civila samhället för den utvecklingen? Detta är frågor som kräver vidare 
diskussion. För att göra detta lämnas nu, i alla fall tillfälligt, den nationella horison-
ten för den lokala. Den kommande framställningen tar sin utgångspunkt i en vid 
mitten av 1800-talet lätt förvuxen fiskeby som några årtionden senare skulle utgöra 
centrum för ett av världens största industridistrikt. Ett distrikt där de stora föränd-
ringsprocesserna som immigration, industrialisering och urbanisering kan följas, 
men i en högst begränsad geografisk ram, för att ytterligare analysera huvudfrågan 
om moderniseringens inverkan på kriminaliteten och kontrollsystemet i Sverige. 
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kapitel 6 

Den samtida föreställningsvärlden 

Till följd af det stora antalet löspersoner som under sommaren vistades inom 
området, förekom nästan dagligen oordningar af alla slag, hvartill mycket 
bidrog de många ölkrogar som då funnits. Någon förbettring i detta förhål-
lande kunde icke trots all möda, åstadkommas då tillräcklig polistjenstemän 
saknades, och ordningsföreskrifter i öfrigt ej funnits […] I sedligt afseende 
står den bofasta befolkningen högre än den årligen in och utflyttande lösa 
befolkningen, hvilken sednare i allmänhet för ett supigt och sedeslöst lif, som 
demoraliserar det uppvexande släktet.1 

Inledning
Avhandlingen övergår nu till att analysera utvecklingen i en region där det förändrings-
tryck som karakteriserar moderniteten effektivt kan observeras. På kanske inget annat 
håll i norra Europa kom de genomgripande samhällsförändringarna under 1800-talet 
att sätta så stort avtryck som i Sundsvall och dess omland. Stadens markanta urbanise-
ring, den omgivande landsbygdens kraftiga industrialisering och den sociala omstruk-
tureringen med hastig befolkningstillväxt gjorde Sundsvallsdistriktet till en av de mest 
dynamiska regionerna i den svenska moderniseringsprocessen under 1800-talets andra 
hälft. Från att ha varit en liten fiske- och handelsstad i landets periferi kom Sundsvall att 
bli navet i den svenska trävaruindustrin, och distriktets politiska, sociala och ekonomiska 
liv förändrades högst påtagligt under en period som knappt motsvarar en mansålder. 

Sundsvallsområdet utgör således en ”modernitetens representant”, och det har 
betraktats som en metodologisk och teoretisk fördel att industrialiserings- och urba-
niseringsprocessen i distriktet fick ett hastigt förlopp som kan inringas både tidsligt 
och rumsligt. Vägledande för analysen i denna del av avhandlingen är, precis som i 
föregående del, de övergripande hypoteserna om vad moderniseringens omdaning 
av samhället innebar för de sociala bandens och brottslighetens förändring. Ett antal 
centrala frågeställningarna styr därför undersökningen i denna del: Hur diskuterades 
och hanterades frågor beträffande brottslighet? Vilka verklighetsuppfattningar och 
förslag på lösningar framfördes? Hur förändrades kriminalitetsmönstret under en 
period av kraftigt omdaningstryck? Hur förändrades samhällets kontroll- och tillits-
strukturer när den sociala strukturen ändrades så hastigt och påtagligt? 
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I det föreliggande kapitlet presenteras först Sundsvallsdistriktet och därefter ana-
lyseras lokala föreställningar om kriminalitet under den aktuella perioden. I kapitel 
7 analyseras hur brottsligheten förändrades under regionens omstöpningsprocess 
under 1800- och det tidiga 1900-talet. I kapitel 8 analyseras hur lokalsamhället 
kriminalpolitiskt svarade på de sociala utmaningarna som uppkom, och i det för 
denna del avslutande kapitel 9 diskuteras förhållandet mellan civilsamhälle och kri-
minalitetsvolym.

 

Sundsvallsdistriktet 1850–1940
1840- och 50-talen markerar för Sundsvallsdistriktet – definierat som kommunerna 
Sundsvall, Njurunda, Skön, Alnö och Timrå – en övergång från det förindustriella till 
det industriella samhället.2 Användandet av ångkraft, där Tunadals sågverk var först 
ut i Sverige år 1849, bidrog till att nya industrisamhällen etablerades längs Medel-
padskusten. De kring staden och vid havet belägna kommunerna Njurunda, Skön, 
Alnö och Timrå fick en markant industriell utveckling, och sågverken låg som ett 
pärlband från gränsen mot Hälsingland i söder till gränsen mot Ångermanland i norr. 
För trävaruindustrin blev Sundsvall centrum. Befolkningen ökade kraftigt och nya 
arbetarområden växte fram på malmarna utanför den samlade stadskärnan. I direkt 
anslutning till staden etablerades även två municipalsamhällen, Skönsberg norr om 
staden och Skönsmon söder om staden, båda tillhörande den kraftigt industrialiserade 
kommunen Skön. När industrialismen svepte över Sundsvall förändrades stadens sociala 
struktur, och Sundsvall blev en tydligt segregerad stad, vilket förstärktes ytterligare 
efter stadsbranden 1888 då en ny stenstad ersatte den uppbrunna gamla trästaden.3

Utan att förringa de tydliga inslagen av protoindustri i distriktet även innan detta 
så är utvecklingen från mitten av 1800-talet påtaglig. I början av 1850-talet ökade 
produktionen av sågade och hyvlade bräder starkt, och redan omkring 1860 stod 
trävaror för 95 procent av Sundsvalls exportvärde. Ett antal stora industriägare var 
då etablerade i regionen. Dessa ”träpatroner” fick uppleva en markant tillväxt för 
skogsindustrin och distriktet nådde snart en andel på omkring 20 procent av landets 
samlade trävaruexport. Denna dominerande roll behöll Sundsvallsdistriktet fram till 
andra världskriget, även om sågverkens andel av exporten minskade och pappers- och 
massaindustrins ökade efter sekelskiftet 1900. Pappersindustrin hade då betydligt färre 
tillfälligt anställda arbetare än vad den säsongsbetonade sågverksindustrin tidigare haft.4 

Under perioden 1841–1860 var inflyttningen till Sundsvall kraftig, och stadens 
inflyttningsnetto ökade markant. 1811–1820 var nettoinflyttningen 120 personer, 
1821–1830 74 personer och 1831–1840 212 personer. 1841–1850 ökade den till 582 
personer och 1851–1860 till hela 988 personer. Sundsvall började från 1850-talet bli 
en magnet för migranter långväga ifrån. Detta förhållande gällde i högre grad för män 
än för kvinnor. Under decennierna efter mitten av 1800-talet omvandlades Sundsvall 
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från att vara en stad med ett tydligt kvinnoöverskott till att bli en stad med ovanligt 
många unga män. I Sveriges städer gick det 119 kvinnor på 100 män år 1890, men 
för Sundsvalls del var förhållandena jämna, med 101 kvinnor på 100 män år 1890. 
Staden fungerade även som en sluss till omkringliggande industrisamhällen med sina 
typiskt manliga miljöer. Få svenska städer växte lika snabbt som Sundsvall under 
perioden 1860–1890, och den kraftiga tillväxten gäller också för det industrialiserade 
omlandet. Sågverkskommunerna fyrdubblade sin befolkning mellan 1860 och 1890, 
och Sundsvall tredubblade sin. Befolkningsomflyttningarna under andra halvan av 
1800-talet var i mycket hög grad beroende av sågverksindustrikonjunkturerna, och 
när den lokala arbetsmarknaden var svag ökade utflyttningen från distriktet. Sunds-
vall hade även under andra halvan av 1800-talet mycket höga födelsetal, och vart 
fjärde barn i Sundsvall på 1870-talet var fött utanför äktenskapet, att jämföra med 
vart tionde för riket i stort.5

I staden och dess omland vistades ett stort antal säsongsarbetare som inte var 
skrivna på orten. Dessa ”lösarbetare” utgjorde, särskilt under sågverksindustrins 
storhetstid, en betydande andel av den totala arbetskraften. År 1850 var 54 procent 
av distriktets yrkesverksamma sysselsatta inom jordbruket, men detta minskade till 
13 procent år 1880 och till 11 procent år 1900. Istället ökade de sysselsatta inom 
sektorn industri och hantverk från 15 procent år 1850 till 74 procent år 1880 och 77 

Kartogram 6.1 Sundsvallsdistriktets sågverksindustri. 
Källa: Anders Norberg, Sågarnas ö. Alnö och industrialiseringen (Uppsala 1980) s. 12.
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procent år 1900.6 Inom loppet av ett par händelserika decennier efter 1850 lämnade 
således en betydande del av distriktets befolkning en agrart baserad ekonomi för att 
bli lönearbetare i industrins tjänst. 

Efter sekelskiftet 1900 präglades Sundsvallsdistriktet av stagnation, och Sunds-
vall förlorade i position på listan över Sveriges största städer. Mellan 1900–1930 
ökade stadsbefolkningen i Sverige med 81 procent, men i Sundsvall endast med 
21 procent.7 Omkring sekelskiftet 1900 övergick industrialiseringen i en andra fas, 
vilket för distriktet bland annat innebar utvecklandet av en mer heterogen industri-
sektor. Under 1900-talets första decennier genomgick också den sociala strukturen i 
Sundsvall snabba förändringar, i och med sågverksindustrins nedgång och handelns 
och samfärdselns uppgång. Särskilt för kvinnor kom många nya arbetstillfällen, och 
kvinnornas andel av befolkningen ökade igen.8 

 Sundsvall Ranking Alnö Skön Timrå Njurunda
1850 2 837 28 950 1 100 1 194 2 479
1860 4 432 26 1 106 1 775 1 457 3 050
1870 6 405 16 1 398 3 273 1 962 3 578
1880 9 116 15 2 887 6 922 2 634 5 547
1890 13 215 11 5 140 11 594 4 598 7 382
1900 14 831 14 6 841 11 753 5 706 8 295
1910 16 854 18 6 994 11 508 6 343 8 895
1920 16 776 20 6 260 12 049 7 320 10 100
1930 18 007 20 6 760 14 687 8346 11 508
1940 18 582 20 5 895 13 590 8 546 11 253

Tabell 6.1 Sundsvallsdistriktets befolkningsutveckling 1850–1940.
Kommentar: Sundsvalls industridistrikt har här definierats som att omfatta staden Sundsvall och 
landskommunerna Alnö, Skön, Timrå och Njurunda. De tre förstnämnda landskommunerna 
bildade Sköns tingslag, medan den sistnämnda utgjorde ett eget tingslag. Denna tingslagsindel-
ning förändrades på 1920- och 1930-talen. 
Källa: Tedebrand (1996b) s. 196; Tedebrand (1996c) s. 101; BiSOS A Befolkning åren 1860, 
1870 och 1880, samt Historisk statistik för Sverige Del 1 Befolkning. 

Förutom att den sociala strukturen i och med industrialiseringen ändrades med 
betydligt fler arbetare i staden så minskade även den gamla fiskarsocietetens infly-
tande. Istället fick storföretagare och högre tjänstemän ett större politiskt inflytande. 
I stadsfullmäktige fick inflyttade personer en dominant ställning. År 1880 var exem-
pelvis 20 av fullmäktiges 28 ledamöter födda utom länet, och vid sekelskiftet var 
inflyttarnas dominans än tydligare. Med den tilltagande industrialiseringen från 1870 
blev antalet arbetare i staden och dess omland fler, medan antalet skeppare och fiskare 
var på tillbakagående. Både den gamla borgerliga societeten och arbetarklassen blev 
i det första fullmäktigevalet nästan helt orepresenterade, och Sundsvalls ledamöter 
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rekryterades från en i jämförelse med andra städer ytterst liten elit.9 Arbetarklassen 
och kvinnorna hade också länge svårt att hävda sina intressen i fullmäktige. I valet 
1919 fick till exempel högern 43 procent av rösterna, och i valet 1920 nära 54 procent, 
medan socialdemokraterna stöddes av omkring en fjärdedel av de röstande. Sundsvalls 
stadsfullmäktige fortsatte således åren efter världskriget att vara en tämligen exklusiv 
gruppering. Under 1920- och 1930-talen växte dock socialdemokratin i staden, men 
först i valet 1938 var man större än högern, med drygt 46 procent av rösterna mot 
knappa 36 procent. Liberalerna och de frisinnade uppnådde tillsammans mellan 12 
och 20 procent av rösterna i valen 1922–1938.10 

Utvecklingen i distriktet kan sammanfattningsvis indelas i två faser, en tillväxtfas 
fram till omkring 1900 och en stagnationsfas från sekelskiftet fram till andra världs-
kriget. I det närmast följande analyseras hur förhållandet mellan modernisering och 
kriminalitet uppfattades av samtidens lokala beslutsfattare, tjänstemän och författare. 
Vilka verklighetsuppfattningar gav de uttryck för och vilka handlingsrekommenda-
tioner föreslogs? För att analysera den lokala diskussionen har material från bland 
annat stadsfullmäktige, kommunalfullmäktige, kommunalnämnder och kommunal-
stämmor använts. För Sundsvalls del utgörs protokollen under 1800-talet i huvudsak 
av beslutsprotokoll, men materialet blir rikare med utförligare diskussioner under 
periodens gång. Dessutom har ämbetsberättelser från provinsialläkare, länsmän, 
kronofogdar, magistrat och landshövding använts.

De lokala myndigheterna och kriminalitetsfrågan

Tillväxtfasen – 1800-talets andra hälft 
I sin femårsberättelse för åren 1851–55 konstaterade landshövding Sven Vilhelm 
Gynther att brottsligheten i Västernorrland inte var större än i andra län. Fylleriet 
var snarare mindre än på andra håll, men detta förhållande gällde inte i länets städer, 
menade han.11 Även provinsialläkaren Olof Daniel Bagge framhöll att problemet 
med superi var som mest framträdande i städerna. I Sundsvall var levnadssättet som 
i andra mindre hamnstäder, och nykterheten hade svårt att vinna insteg hos arbe-
tarbefolkningen och allmogen. Detta förhållande orsakades av att varje handelsbod 
hade rätt att sälja brännvin, ansåg läkaren.12 

Problemen med superiet i städerna uppmärksammades tydligare av landshövdingen 
i kommande myndighetsberättelse, och han betonade att ölbryggerierna hade en 
”strykande afsättning” för sina varor. I Sundsvall fanns hela 16 utskänknings- och 
utminuteringsställen för brännvin i slutet av 1850-talet, att jämföra med elva stycken 
i länets andra stad Härnösand, eller inget på den medelpadska landsbygden.13 

Krisåren under andra halvan av 1860-talet gjorde återigen provinsialläkarna upp-
märksamma på fylleriet i Sundsvall. Under 1865 års sista månader tilltog inflyttningen 
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från Jämtland och Västerbotten på grund av där rådande nöd, och hungeråren i slutet 
av 1860-talet innebar att stora skaror av tiggare strömmade till Sundsvall, särskilt 
från Norr- och Västerbotten. De svåra åren under andra halvan av 1860-talet satte 
fattigvården under press och bidrog till att fylleriet i staden ökade, enligt provinsial-
läkarna.14 

Ingången till 1870-talet innebar ett rejält lyft för sågverksindustrin. Strömmen av 
arbetsvandrare till distriktet växte, och brottsligheten och ”sedeslösheten” hamnade i 
blickfånget för myndigheterna. Landshövding Curry Treffenberg fastslog att det var 
den ”lösa befolkningen” som stod för såväl den grövre som den ringa brottsligheten. 
Dessa arbetare, analyserade han, saknade både ”hemlivets” och kyrkans ”förädlande 
inflytelse”, och särskilda åtgärder krävdes för att lösa problemen då de vuxna stod utan 
religionsvård och deras barn utan skola. Treffenberg förmedlade krav, som hade rests 
av delar av den bofasta befolkningen, på lagstiftningsåtgärder mot alkoholhandeln. 
Om inte handeln reglerades hårdare skulle det efterhand ”uppkomma en ständigt 
talrikare skara af råa och okunniga varelser, hvilka fara värdt komma att störa sam-
hällsfriden samt befolka fängelserna och fattighusen”.15 Lagstiftarna borde därför inte 
se en skärpt alkohollagstiftning som ett för stort ingrepp i näringsfriheten, resone-
rade landshövdingen. Treffenberg påpekade att förhållandena var särskilt allvarliga 
i länets två sågverkstäder, men överallt där skogsindustrin bedrev verksamhet var 
ordningsproblemen betydande. Enligt landshövdingen var den bofasta befolkningen 
mer moraliskt högtstående än arbetarklassen, men han uttryckte samtidigt en oro för 
att arbetarnas levnadssätt skulle spridas till de fastboende. Förutom att lagstiftningen 
var bristfällig hade arbetarna fått det ekonomiskt för bra under den rådande hög-
konjunkturen. Denna för arbetarna gynnsamma ekonomiska situation resulterade 
direkt i högre brottslighet i samhället, eftersom de anställda arbetarna tenderade att 
festa upp sina inkomster, ansåg Treffenberg. Ordningsproblemen och brottsligheten 
bland tillfälligarbetarna betraktade dock landshövdingen inte som något unikt för 
sågverksindustrin, utan menade att det var missförhållanden som den delade med 
andra industrier som hade stora mängder tillfälligarbetare anställda.16 Även provin-
sialläkare Wilhelm Baggstedt i Sundsvall intog samma negativa syn på arbetarna, 
och menade att högkonjunkturen gjort att ”sjelfsvåldet, öfvermodet och det mora-
liska eländet ibland den s k arbetande klassen tagit om möjligt större dimensioner 
än någonsin”.17

Efter Sundsvallsstrejken år 1879 riktade länets nye landshövding Gustaf Ryding 
uppmärksamhet mot ytterligare en fara. Den kraftiga inflyttningen och de många 
lösarbetarna hade inte endast resulterat i stigande brottslighet, utan även i att risken 
för kravaller och revolution ökat, menade han: 

[D]et ofantligt rörliga lif, som i en sådan sjö- och handelsstad som Sundsvall 
inom nästan alla områden utvecklar sig, göra det för myndigheterna hardt nära 
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omöjligt att vid en arbetsinställelse, som vid förenämnda tidpunkt inträffade, 
på ett tillfredsställande sätt upprätthålla den allmänna ordningen och säkerhe-
ten förmedelst den ringa polisstyrka, hvaröfver staden Sundsvall och närmaste 
omnejd har att förfoga.18

Ryding fortsatte med att lyfta fram de höga kriminalitetstal länets två städer hade 
i förhållande till andra städer i riket. Denna situation relaterade han till sågverks-
industrins arbetskraft. Förutom städerna var även municipalsamhällena drabbade 
av omfattande brottslighet. I både Skönsmon och Skönsberg var, enligt Ryding, 
äktenskapsbrott, superi och kriminalitet stora moraliska problem. Dessa förstäder 
utgjorde ”uppehållsorten för åtskilligt löst folk, som med förkärlek synes trifvas i 
Sundsvall och dess omnejd”, och de som tillfälligt befann sig på platsen var de som 
stod för de många grova brotten i distriktet, menade han.19 De fattiga förstäderna 
hade även svårigheter i att bygga upp ett fungerande ordningsväsende, vilket bland 
andra länsmannen på Skönsmon framhöll: 

[D]et icke vore så särdeles väl bestäldt med den allmänna säkerheten å Sköns-
mon, i det fredliga personer å allmän landsväg ofredats af rusiga eller half-
rusiga sluskar, hurusom genom de olofliga, i stort antal befintliga ölkrogarne 
å Skönsmon oordningar framkallades, hurusom det för allenast en polisman 

Sundsvalls hamn i början av 1870-talet. Källa: Sundsvalls museums fotoarkiv
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vore omöjligt att bland en orolig, ofta för orten främmande arbetarebefolkning 
ensam afstyra oordningar och svara för den allmänna säkerheten.20 

Under 1800-talets två sista decennier fick nykterhetsrörelsen större inflytande i sta-
den med omnejd, och det omfattande lönnkrögeriet och ölbryggeriernas framfart i 
Sundsvallsdistriktet kritiserades allt hårdare. Samtidigt fortsatte arbetarströmmen till 
regionen, och 1890-talets högkonjunkturår för sågverksindustrin sammanföll med 
att Sundsvall skulle återuppbyggas efter branden år 1888. Magistraten i Sundsvall 
betonade att fylleriet var väldigt omfattande i staden ännu under 1890-talet. Den 
fasta befolkningens sedliga tillstånd hade visserligen förbättrats, mycket tack vare 
nykterhetssträvanden från allehanda civila föreningar, men superiproblemet hos lös-
arbetarna hade istället tilltagit, enligt magistraten. Försäljningen av sprit hade ökat 
och så även fylleriförseelserna. Med smärre undantag var det inte stadens bofasta 
befolkningen som stod för dessa brott utan arbetare utifrån. De höga arbetsförtjäns-
terna som gick att uppnå i sågverksindustrin hade nämligen lockat arbetssökande 
från när och fjärran till distriktet.21

Även provinsialläkaren och stadsfullmäktigeledamoten Olof Söderbaum tillskrev den 
framgångsrika lokala ekonomin och den låga moralen hos arbetarna de ordningsproblem 
som fanns i staden med omnejd. År 1889 menade Söderbaum att de goda åren för 
trävaruindustrin borde gjort det möjligt för arbetarna att spara en del av sina höga 
löner till sämre tider, men istället förslösade de oordentliga arbetarna sina inkomster, 
och superiet i staden snarare tilltog än avtog.22 Att både lönnkrögeri och våldsbrott 
var vanligt förekommande betonades även av provinsialläkaren Anders Lindwall på 
Alnön. Urusla bostadsförhållanden för de fattiga och för lösarbetarna, ditlockade av 
hoppet om en god arbetsförtjänst, tillsammans med det omfattande superiet bland 
denna stora mängd främlingar, orsakade särskilt under sommartid slagsmål och 
andra våldsbrott. Att lagliga krogar inte fanns på ön var oväsentligt, enligt Lindwall. 
Stadsbryggeriernas ölutkörare sålde i ”häpnadsväckande qvantiteter”, och lönnkrö-
geri bedrevs flitigt.23

De lokala nykterhetsföreningarna bidrog under 1890-talet till att en viss inskränk-
ning av alkoholhandeln i Sundsvall påbörjades, enligt både länsmannen i den stora 
industrikommunen Skön och magistraten i Sundsvall. Problemen i omlandet hade 
delvis också ändrat karaktär, menade man. Tidigare var det lanthandlarnas försäljning 
som legat bakom mycket av ordningsbrottsligheten. Nu var det istället bryggeriernas 
ölutkörare, som med sina ölvagnar bedrev ett rullande lönnkrögeri, som sommartid 
vållade omfattande oordningar och orsakade slagsmål främst bland stuveriarbetare.24 

Enligt representanterna för myndigheterna existerade alltså en koppling mellan 
brottslighet och distriktets modernisering. Arbetarna, som pekades ut som de främsta 
brottsutövarna med sina slagsmål, stölder och fylleri, har själva inte efterlämnat något 
särskilt omfattande material. Det som dock kan återfinnas är olika nedtecknade lev-
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nadsskildringar. Dessa kan användas för att närma sig just arbetarklassens egen syn 
på brottsligheten under sågverksindustrins storhetstid. Även om levnadsskildringar 
som källmaterial ur ett källkritiskt perspektiv är problematiska, ger de en möjlighet 
att se hur brottslighet diskuterades bland industriarbetarna. 25 I de olika minnes-
skildringarna ges en bild inte alls olik den som framkommer hos myndigheterna. 
Den flitiga alkoholförtäringen och slagsmålen återkommer i flera arbetarminnen. 
Detta oavsett vilket sågverksdistrikt det handlar om. Många av arbetarna var under 
sin yrkesverksamma tid tillfälligt anställda vid flera olika sågverk och skogsavverk-
ningar, och förhållandena tenderar att återberättas på ett snarlikt sätt oavsett ort. De 
omfattande problem som lönnkrögeri och ölbryggeriernas utkörare orsakade, samt de 
stora skillnaderna mellan sommarsäsongen då orterna myllrade av olika arbetare och 
sjöfolk, och vintersäsongen då många tvingades söka sig vidare i jakt efter utkomst, 
återfinns i många av arbetarminnena. Till exempel berättas från Svartvik söder om 
Sundsvall om knivslagsmål och omfattande superi, men även om ett minskat drick-
ande efter föreningslivets tillväxt under 1880-talet. Från ”sågarnas ö” Alnön beskrivs 
de eländiga förhållandena i löskarlsbarackerna, där spriten under helgerna flödade 
och knivdragningar förekom.26 Skillnaderna i levnadsförhållanden och uppträdande 
mellan den förhållandevis lilla stammen fast anställda och de många säsongsarbetarna 
framkommer också. Även om levnadsförhållandena, också för den sistnämnda grup-
pen, kanske inte var sämre än vad hemorten kunde erbjuda.27 

Stagnationsfasen – den lokala verklighetsuppfattningen efter 1900 
Vid sekelskiftet stod sågverksindustrin på toppen av sin storhetstid. Landshövding 
Gustaf Rudebeck konstaterade vid denna tid att distriktets ungdomar, ”hvilken ofta 
ådagalägger bevis på råhet och bristande ansvarskänsla”, ofta låg bakom olika miss-
handels- och hemfridsbrott. Visserligen, hävdade landshövdingen, var fylleri- och 
alkoholförsäljningsförseelserna fortsatt många, men nykterhetsrörelsen stod fortsatt 
stark över hela länet och redo att möta problemet. Detta faktum skulle bidra till att 
kriminaliteten skulle minska, hoppades landshövdingen.28 Kronofogden i Medelpads 
östra fögderi berörde även han ungdomskriminaliteten. Han betonade att fylleri- och 
ordningsbrotten nästan uteslutande begicks ”i de industriella verkens grannskap och 
mest bland den vuxna ungdomen därstädes”. Nykterhetsrörelsen hade samtidigt gått 
framåt och blivit än mer delaktig i beivrandet av olaglig alkoholhandel, bland annat 
genom att själva bekosta så kallade ölpoliser. Sammantaget hade den kriminella akti-
viteten i fögderiet minskat under perioden, menade han.29 

Även från Sundsvall hördes liknande tongångar. Magistraten poängterade att det 
”sedliga tillståndet” i staden nu var långt bättre än tidigare. Nykterhetsrörelsens gedigna 
verksamhet i ett myller av föreningar hade tillsammans med ordningsmaktens arbete 
starkt bidragit till nedgången både i fylleriförseelserna och i alkoholkonsumtionen. 
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Som belägg för sina påståenden åberopades bland annat Utskänkningsbolagets för-
säljningssiffror.30

De sociala förhållandena fick större utrymme i den lokala kriminalitetsdiskus-
sionen omkring sekelskiftet. Exempelvis lyftes kroppsarbetarnas och andra mindre 
bemedlades urusla bostadssituation fram som en bakomliggande orsak till de många 
ordningsförseelserna i staden. Stadsläkaren Gotthilf Stéenhoff, som genom sin posi-
tion kom i kontakt med arbetarnas sociala utsatthet, menade i en rapport till stads-
fullmäktige att ”[p]å den i barackerna uppväxande ungdomen har samhället förlorat 
rätt att, vare sig i psykisk eller fysiskt afsende ställa några fordringar”. Barackernas 
miljöer med flödande alkohol drabbade även de ”bättre elementen af befolkningen” på 
grund av de i barackerna boendes framfart, ansåg han. Bostadshygienism och sociala 
undersökningar låg i tiden och arbetarnas bostadsmiljöer definierades som en ”social 
fråga” av denne lokala filantrop.31 Alltsedan branden år 1888 hade Sundsvall, enligt 
magistraten, varit den stad i landet där fattigvården varit hårdast belastad. Huvud-
orsakerna till detta ansågs vara den talrika rörliga befolkningen och de många ”fria 
äktenskapen”. För de kringresande arbetarna utgjorde Sundsvall ”inkörsporten till 
Norrland”, och även om kriminaliteten och andra sedlighetsproblem var i avtagande 
var problemen fortfarande många, hävdade man.32 

Arbetarna, deras barn och industrialiseringens konsekvenser fortsatte alltså efter 
sekelskiftet 1900 att utgöra huvudtemat för den lokala kriminalitetsdiskussionen. I en 
debatt i stadsfullmäktige argumenterade exempelvis borgmästare Gustaf Andersson 
för att utgifterna för ordningsväsendet självklart måste ökas, ”särskilt i en sådan stad 
som Sundsvall hvilken vare kärnan i ett stort industridistrikt”, och nykterhetsförsla-
gen som framlades i stadsfullmäktige var vanligtvis inriktade på att minska superiet 
och oordningarna hos den kroppsarbetande klassen.33

Under världskriget avtog intensiteten i den lokala diskussionen något, och 
försök gjordes av några lokala politiker att minska stadens poliskår. Majoriteten i 
stadsfullmäktige instämde dock i påståendet att Sundsvall långtifrån kunde ”betecknas 
som något idealsamhälle”, och det framhölls att ordningsbrottsligheten tilltagit igen 
efter världskriget.34 Andra lokala politiker betonade att de många brotten var en följd av 
industrialiseringen. En ledamot menade exempelvis att ”här hade vi det tättbefolkade 
sågverks- och skeppningsdistriktet alldeles inpå oss, och hit komma de från angräns-
ande distrikt för att göra affärer och för att roa sig”. I stadsfullmäktige underströk 
borgmästare Groth att staden låg ”mitt i ett betydande industridistrikt.35 I staden 
fanns många kringdrivande lösa personerna, och de orsakade många ordningsbrott, 
menade poliskommissarie Attaque. Dessutom, hävdade han, drabbades Sundsvall 
under seglationstiden på året hårt av en omfattande spritsmuggling från utlandet.36 

Även lokala författare kom in på att diskutera stadens omfattande kriminalitet 
då de frågade sig vad som hände med individen i det moderna samhället. Flera för-
fattare hade vid sekelskiftet Sundsvall som utgångspunkt när de levandegjorde det 
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storindustriella samhällets alla landvinningar och baksidor. Medvetenheten om det 
nya komplexa samhälle som de var en del av, förenade författare med vitt skilda bak-
grunder. Frida Stéenhoff, gift med tidigare nämnde stadsläkaren Gotthilf Stéenhoff, 
diskuterade den reglementerade prostitutionens gissel. Lubbe Nordström tog istället 
sig an det omfattande superiet i Sundsvall, och lät staden stå modell för världsstaden 
Urbs. Andra, som exempelvis Olof Högberg, Otto Pihl eller Otto Dalkvist, gestaltade 
Sundsvall som centrum för en omfattande rövarkapitalism. Flera av dessa författares 
verk bär drag av ”vildmarksromantik”, där moderniseringen av landsändan till ett 
sammanhållet urbant industridistrikt representerade det onda och det fula.37 

Autodidakten Karl Östman, själv sågverksarbetare i Sundsvallsdistriktet, lyfte i 
sina texter fram olika sociala problem i staden. För Östman var Sundsvall en ”ond” 
stad, som förstörde människor och natur. Redan i inledningen till romanen Den 
breda vägen möts läsaren av det urbana livets dekadens, och i bokens slut lämnar 
huvudpersonen Johan Mark staden för att återvända till det godare livet på lands-
bygden. Litteraturvetaren Örjan Torell har visat hur Östman i sitt författarskap låter 
Sundsvall få gestalta urbaniseringens och industrialismens solkighet. Hos Östman 
är staden en plats där smutsen är värre och fattigdomen större än på de flesta andra 
håll. Det är en plats karakteriserad av sågverkskapitalismens förhållanden. I staden 
och industridistriktet, som flödar över av bordeller och ölsyltor, fördärvas de fattiga 
människoskarorna som lockas dit. Sprit, oordningar och omoral är ständigt närva-
rande, och Sundsvall liknas i Östmans mörka socialrealistiska skildringar vid Bibelns 
syndiga Nineve. Östman diskuterade även det myllrande föreningslivet, och såg i 
det en möjlighet för arbetarna att höja sig andligt. Mot slutet av sitt liv fick Östman 
också en mer positiv bild av staden han ofta skildrade. 38 

Avslutande diskussion
Den förmoderna samhällsstrukturen utmanades av den ekonomiska och sociala 
omvandlingen. Denna genomgripande förändring av det lokala landskapet uppfat-
tades av samtida tjänstemän, politiker och författare som ett hot. Den uppfattning 
som framkommit vid analysen av den lokala debatten kan till en tämligen stor del 
betraktas som en spegling av den nationella. Fenomen som proletarisering, indu-
strialisering och urbanisering lyftes fram som bakomliggande orsaker till den höga 
brottslighet som distriktet drabbats av. Föreställningar om farliga arbetare spreds 
i konservativa och borgerliga kretsar. Rädslan för arbetarklassen var att de skulle 
fungera som smittspridare till ”bättre” befolkningslager och ”bättre” delar av staden 
eller länet. Skillnaden mellan arbetarklassen och allmogen betonades ofta. Arbetarna 
ansågs sakna moraliska dygder, och uppfattades som njutningsbenägna och slösaktiga. 

Det var dessutom en diskussion som fördes på skilda abstraktionsnivåer. Bakom-
liggande fanns en uppfattning att kriminaliteten kunde utmynna i något allvarligare, 
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och att den oregerliga massan i sitt omoraliska, förblindade tillstånd kunde ta till 
våld och hota det rådande samhällets bestånd. Även den bristande religiositeten och 
skolbildningen hos arbetarna framhölls från myndighetshåll, och man fruktade att 
arbetarmassan under rusets inflytande skulle kunna orsaka våldsamma upplopp. Då 
arbetarna inte själva uppfattades ha de moraliska verktygen för att stävja sitt begär 
vände sig ledande företrädare i distriktet tidigt till staten med krav på ökade regle-
ringar av näringsfriheten. Man ansåg att bryggerier och lönnkrogar profiterade på de 
eländiga sociala förhållandena och på arbetarnas låga moral, och man krävde därför 
ökade regleringar av näringsfriheten. Det rådande lokala ekonomiska systemet med 
många tillfälligarbetare, osäkra anställningsförhållanden, urusla bostadsförhållanden 
och social misär kritiserades dock inte i sig självt. Länets konservativa kretsar ansåg 
visserligen att de fria flyttningarna var problematiska, men ingen ville minska dem då 
de ansågs nödvändiga för en framgångsrik skogsindustri. Istället framhölls att arbets-
givarna gjorde det bästa möjliga för sina arbetare, men att de höga arbetarlönerna 
ställde till problem på grund av arbetarklassen bristande ansvarstagande och sparsam-
het. Även läkarna, som uppfattades som experter på samhällets utformning, tog del i 
debatten. Även de framhöll främst olika moraliska betingelser bakom brottsligheten. 
Arbetarna hade fått det ekonomiskt för bra och saknade dygder, vilket orsakade de 
många problemen i distriktet.

För Sundsvalls del är det först från mitten av 1800-talet som ”den sociala frågan” 
väcks på allvar. Den lokala diskussionen som fördes angående kriminaliteten har 
betydande beröringspunkter med den nationella, och liknar även den som fördes i 
andra industrinationer. Arbetarna sågs som slösaktiga och njutningsbenägna suputer i 
avsaknad av kyrka och hemliv som kunde hålla dem i schack. Denna syn kulminerade 
under sågverksindustrins storhetstid under senare delen av 1800-talet. 

Religionen och kyrkan som moralens väktare och instrument för att kontrol-
lera arbetarklassen blev över tid mer och mer en parantes i åtgärdsbatteriet även för 
distriktets konservativa myndighetspersoner. Istället för det informella kontrollsystem 
som inte längre fungerade i distriktet behövdes ett mer omfattande ordningsväsende, 
och att staten tog ansvar för problemen som den fria flyttningen skapade, menade 
man. Från olika myndighetshåll argumenterades tidigt i distriktet behovet av for-
mell kontroll och ett vidgat lagstiftningsinstrument, då det förindustriella samhällets 
kontrollstruktur inte längre klarade av att hantera de problem som uppstått med 
industrialiseringen. Trångboddheten och andra usla sociala förhållanden tvingade ut 
arbetarna på gatorna och till krogarna, vilket medförde ett behov av att disciplinera 
de offentliga mötesplatserna.39 Även näringsfrihetslagstiftningen, som skapade sådana 
möjligheter för stadskommuner och handlare att exploatera alkohollasten, kritiserades. 

Även civilsamhällets funktion för att hjälpa till att organisera ett bättre tillstånd 
på de enskilda orterna lyftes fram, och efter sekelskiftet 1900 ansåg flera ledande 
företrädare att förhållandena i distriktet stadigt förbättrades. I den lokala kontexten 
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var det också de moraliska och sociala aspekterna som belystes. Det medicinska per-
spektivet och teorier om födda förbrytare lyser helt med sin frånvaro. Detta är en 
uppenbar skillnad mot den nationella diskussionen som fördes vid samma tid, och 
visar på relevansen av lokala analyser av moderniseringsprocessen. 

Dessa lokala inlägg i den vid samma tid ivriga nationella debatten om kriminaliteten 
i det moderna samhället visar entydigt på en uppfattning enligt vilken brottsligheten 
ansågs ha ökat betydligt i och med de genomgripande socioekonomiska strukturför-
ändringarna. Vilka hamnade då inför distriktets domstolar och hur förändrades den 
registrerade kriminaliteten i den socioekonomiska experimentverkstaden Sundsvall 
under undersökningsperioden? Dessa frågor har gjorts till analys i det följande kapitlet.
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kapitel 7 

Brotten och brottslingarna

[O]m eftermiddagarna under sommaren med de talrika ångbåtarne inström-
made till staden en massa af de vid sågverken inom distriktet tillfälligt anstälda 
eller eljest der boende lösa arbetare, deribland en hop ynglingar, för att besöka 
stadens ölförsäljningsställen, der de öfverlastade sig och derefter i rusigt till-
stånd ströko omkring på stadens gator och kajer, dervid och jemväl sedan de 
kommit ombord på ångarne, som forslade dem till hemorterna, ofredande 
oskylda personer och tillställande allahanda oordningar och ofog till allmän 
förargelse, och då för samhällets eget anseende någon åtgärd borde vidtagas för 
att i någon mån råda bot på ett sådant missförhållande och förty, såvidt möjligt 
vore, söka hämma den tilltagande dryckenskapslasten, som vore orsaken till 
dessa oordningar och missförhållanden.1

Inledning
I detta kapitel kommer hypotesen om att moderniseringens häftiga omdaningstryck 
förändrade brottslighetens volym och struktur att testas. Detta utförs genom en 
analys av lokala kriminalitetsmönster och utvecklingslinjer. Som visades i kapitel 
5 uppvisade de västernorrländska sågverksstäderna, i förhållande till andra svenska 
städer, höga brottslighetssiffror årtiondena närmast före och efter sekelskiftet 1900. 
I denna del analyseras lagföringarna i Sundsvall under undersökningsperioden mer 
utförligt. Eftersom staden utgjorde en del av ett större socioekonomiskt industri-
distrikt kommer även de två till staden omgivande tingslagen Njurunda och Skön 
att innefattas i analysen. Stadens kriminalitet står dock i centrum för analysen, som 
i huvudsak behandlar perioden 1865–1940.2 Först ska emellertid den registrerade 
ringa brottsligheten under de närmast föregående femtio åren diskuteras.

Brotten i Sundsvall 1810–1860
I början av 1800-talet hade rådhusrätten få straffrättsliga fall att hantera. År 1810 
redovisar exempelvis saköreslängderna endast ett fåtal brott, begångna av ett brett 
spektrum av den förindustriella stadens invånare eller inresta lantbor. Bland de böt-
fällda märks ett par före detta soldater samt några bönder, drängar och hantverkare. 
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Brotten utgjordes bland annat av några fylleriförseelser och dit hörande oljud och 
förargelseväckande beteende. Något fler var misshandelsfallen, som var det vanligaste 
brottet. Dessutom straffades fem kvinnor det året för lönskaläge. År 1815 dömdes en 
handfull grupp sjömän för fylleri, oljud, slagsmål och fridsbrott. Även ett par bön-
der, hantverkare, dagkarlar och drängar fälldes för samma brott. De bötesbestraffade 
stölderna var få, och endast en sjöman och en kvinna dömdes till böter för stöld. I 
övrigt förekom fem fall av utevaro från rätten och lika många var sabbatsbrotten. 
Den dömda kriminaliteten i Sundsvall, i alla fall beträffande vardagsbrottsligheten, 
var således ytterst begränsad i början av 1800-talet.3 

År 1830 var brottsligheten fortsatt låg. Fylleriförseelserna var flest till antalet och 
uppgick till 28. Flera av dem hade begåtts under marknader och bland de dömda 
dominerar bönder, drängar, gesäller och sjömän. Samma grupper stod även för de 
till fylleri nära relaterade vålds- och fridsbrotten. Det näst vanligaste brottet var ute-
varo från tinget, som 24 personer dömts för. De bötesbestraffade tjuvnadsbrotten 
var sex stycken, begångna av bland annat 4 drängar. 4 Även år 1840 var bötesbrotten 
få i staden. Fylleri var det vanligaste brottet, och 21 fylleridomar avkunnades det 
året, fördelade främst på bönder, fiskare, bondsöner, drängar och torpare. Det näst 
vanligaste bötesbrottet var återigen utevaro från tinget, med 14 fall. Oljudsbrotten 
var två till antalet. Dessutom avdömdes sex fall av ringa våldsbrott samt vardera sju 
frids- och tjuvnadsbrott. Antalet lagföringar var alltså fortfarande få, precis som de 
var i de omgivande tingslagen Njurunda och Skön. Fortfarande år 1840 visar staden 
på vad som måste ses som ett lågt och ”förindustriellt” brottsmönster.5 

Vid mitten av 1800-talet börjar brottsligheten i staden att öka. År 1850 var, 
förutom utevaro från tinget, de vanligaste av de ringa brotten olika vålds- och 
fridsbrott, med knappt 30 lagföringar vardera. Därefter, med 18 fall, kom fylleri. 
Bönder, bondsöner, gesäller och sjömän var gängse utövare av de ringa vålds- och 
ordningsbrotten. Särskilt under marknader var olika ordnings-, vålds- och fridsbrott 
vanliga.6 Sommarmarknaderna sammanfattades av en reporter på en lokaltidning med 
att ”oordningar och lagbrott, fylleri och oreda äro de vanligaste resultaten af dessa 
onödiga folksamlingar”.7 År 1860 har brottsligheten tilltagit väsentligt. Det stora 
uppsvinget i trävarukonjunkturerna under 1850-talet, som kan ses som en take-off 
period för både staden och det industriella omlandet, har nu börjat sätta sina spår 
i det rättsliga materialet. Fylleriförseelserna uppgick år 1860 till drygt 460 stycken, 
att jämföra med 18 fall år 1850. Många av fylleribrotten begicks tillsammans med 
olika ordnings- eller våldsbrott, som diverse fridsbrott eller ringa misshandel. Arbetare 
som dömda förekom nu självklart mer frekvent än tidigare, även om de inte utgjorde 
någon markant dominerande grupp, då också hantverkare och gesäller samt bönder 
och bondsöner tillsammans med torpare och sjömän var vanliga brottslingar. Efter 
de många ordningsbrotten och de ringa våldsbrotten kom utevaro, som fortsatte att 
utgöra ett problem för stadens rådhusrätt.8 
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Den första halvan av 1800-talet förefaller alltså ha varit en relativt lugn period för 
den lilla fiske- och handelsstaden. Den registrerade kriminaliteten var låg, och brotten 
begicks av olika grupper bland stadens eller det omlandets invånare, ofta under olika 
marknader. Vid mitten av 1800-talet började brottsligheten att stiga, och utvecklingen 
mellan 1850 och 1860 är tydlig. Staden blev under 1850-talet oroligare, och de stora 
befolkningsrörelserna började sätta sina spår på tinget, där sågverksindustrins och 
hamnens arbetare allt oftare förekom som åtalade.

Diagram 7.1 Lagföringsutvecklingen av några brottstyper per 10 000 invånare i Sundsvalls stad 
1865, 1900 och 1940.
Kommentar: I ovanstående tablå har samtliga fylleri, tillgrepps- och våldsbrottslagföringar med-
tagits, det vill säga både de lindriga (bötesbestraffade) och de grova (fängelsebestraffade) brot-
ten. Dubbelräkningar har undvikits genom att ”bötesavsittarna” (person som dömdes till böter 
men inte betalade dem fick sitta av straffet i fängelse istället) räknats som ”lindriga” brottslingar. 
Som tillgreppsbrott har räknats stöld (inklusive återfall) och snatteri (inklusive återfall). Inget 
rån förekommer under något av åren. I kategorin våldsbrott ingår dödligt våld, barnamord, 
misshandel, misshandel av polis, våld mot tjänsteman och hemfridsbrott. 
Källa: HLA: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Landskontorets arkiv EIb Verifikationsbok 1865 
(saköreslängderna för Sundsvalls stad); HLA: Sundsvalls Stad: Rådhusrättens och magistratens 
arkiv A1b Domböcker i brottmål 1900 och 1940 (saköreslängderna); HLA Kriminalvårdsan-
staltens i Härnösand arkiv (länsfängelset), D 2 AA Fångrullor 1865, 1900 och 1940; HLA: 
Fångvårdsanstaltens i Sundsvall arkiv, D III a Fångrullor 1900 och 1940.
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Sundsvalls övergripande kriminalitetsmönster 1865–1940
I den följande framställningen fokuseras främst på lagföringar för ordnings-, vålds- 
och tillgreppsbrott. De tre brottstypernas lagföringar uppvisar en intressant bild om 
man gör nedslag i början, i mitten och i slutet av undersökningsperioden, vilket 
framgår av diagrammet på föregående sida.

Diagram 7.1 ger bilden av en betydande uppgång av lagföringarna för tillgrepps-, 
fylleri- och våldsbrott under sågverksindustrins glansdagar fram till sekelskiftet, men 
också av en signifikant nedgång därefter. Om man studerar den registrerade brotts-
lighetens utveckling i staden under hela perioden 1865–1940 kan, precis som på 
nationell nivå, två ”kriminalitetsperioder” iakttas. En uppgångsperiod under 1800-
talet och en nedgångsperiod efter sekelskiftet, med rekordlåg registrerad ordnings- 
och våldsbrottslighet under mellankrigstiden. Den tydligaste perioden med markant 
många lagföringar för Sundsvalls del är under sågverksindustrins stora tillväxtperiod 
under 1870-talet. Stadens utvecklingslinje harmonierar också överlag väl, bortsett 
kanske från ”den stora oredans tid” under 1870-talet, med den för den närbelägna 
skogsindustristaden Härnösand, vilket visas i diagram 7.2. 

De två trävaruindustristädernas kriminalitetsutveckling följer varandra väl. Under 
1870-talet var det främst Sundsvallsdistriktet som fick en i det närmaste explosiv 
utveckling i kriminalstatistiken. Detta främst på grund av fylleribrottets markanta 

Diagram 7.2 Lagföringar för samtliga brott i Sundsvall och Härnösand 1865–1940. I sakfällda 
per 10 000 invånare.
Kommentar: I den nationella kriminalstatistiken saknas för åren 1911–13 siffror för Härnö-
sand, och för åren 1919–25 och 1939 siffror för både Härnösand och Sundsvall. Detta beror 
på omläggningar i statistikföringen. 
Källa: Bidrag till Sveriges officiella statistik (BiSOS) B, Rättsväsendet1865–1912; samt Sveriges 
officiella statistik (SOS) Brottsligheten 1913–1940.
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ökning.9 Talen var då betydligt högre än för Härnösand, som dock under stora delar 
av den aktuella perioden uppvisar samma utvecklingskurva. Marja Taussi Sjöbergs 
påstående att Härnösands brottsutveckling mer liknade landsbygdens stämmer 
knappast, utan som visats i exempelvis kapitel fem och i diagrammet ovan hade 
trävaruindustristäderna alla ett liknande kriminalitetsmönster. Härnösand hade 
också betydligt färre poliser än Sundsvall. Sjöberg har visat att Västernorrland 
fick en betydlig uppgång av kriminaliteten under perioden 1861–1890. Denna 
uppgång inträffade främst i städerna och industrikommunerna. I huvudsak var 
det, enligt Sjöberg, den lindriga brottsligheten som ökade, inte den grova.10 Efter 
uppgången under andra halvan av 1800-talet inträffade dock en markant nedgång, 
och ordnings-, vålds- och tillgreppsbrotten i Sundsvall var vid ingången till det 
andra världskriget lägre än de varit 75 år tidigare. Två utvecklingsfaser kan således 
skönjas under perioden. 

Däremot måste Sjöbergs påstående att de grova brotten inte ökade ifrågasättas. För 
Sundsvalls del var de grova brotten, när de var som flest under 1870-talet, närmare 
sex gånger fler än de var under 1910-talet, vilket framgår av diagram 7.3. 

Diagram 7.3 Lagföringar för grov brottslighet i Sundsvall 1865–1912. I sakfällda per 10 000 
invånare.
Kommentar: De grova brotten är brott som normalt bestraffades med fängelse, och det var främst 
stölder men även grövre våldsbrott, och dessa minskade markant efter rekordåren i slutet av 1860-
talet och under 1870-talet. Den grova brottsligheten i Sundsvall var efter sekelskiftet 1900 låg i 
jämförelse med decennierna innan, och då särskilt i jämförelse med under 1870-talet. I statistiken 
delades brottsligheten upp i grova- och lindriga brott, samt förseelser. Uppdelningen upphör 
när SOS ersatte BiSOS 1913, vilket alltså gör 1912 till slutår för ovanstående tidsjämförelse. 
Källa: BiSOS B Rättsväsendet 1865–1912.
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Uppgången av våldet och stölderna efter mitten av 1860-talet resulterade i mycket 
höga tal under 1870-talet, och ännu vid sekelskiftet 1900 var den grova brottsligheten 
i Sundsvall dubbelt så hög som för medelstaden i landet. Även det dödliga våldet var 
vanligare i Sundsvall än i de flesta andra städer under senare delen av 1800-talet.11 
Fluktuationerna under perioden 1865–1940 var dock även mycket kraftiga för den 
totala brottsligheten. Den höga brottsligheten under 1860- och 1870-talen kan inte 
heller helt förklaras av polisväsendets storlek. Den markanta ökningen av lagföring-
arna och rekordtalen inträffade nämligen före polisväsendets kraftiga expansion.12 
Hur framstår då Sundsvalls kriminalitetsmönster under den aktuella tiden vid en 
jämförelse med andra städer? 

Sundsvalls lagföringar i relation till andra städer 1865–1940
I en jämförelse av lagföringarna i Sveriges större eller medelstora städer placerar sig 
Sundsvall återkommande mycket högt.13 

År  Placering År Placering
1865 6 1900 5
1870 2 1905 9
1875 1 1910 7
1880 2 1926 2
1885 1 1930 1
1890 1 1935 2
1895 9 1940 7

Jämförelsen ovan visar på en stad med mycket hög registrerad brottslighet i relation 
till andra städer. Trots att brottsligheten i Sundsvall föll tillbaka kraftigt omkring 
sekelskiftet 1900, vilket visades i diagram 7.2 och 7.3, har staden fortfarande under 
mellankrigstiden många lagföringar i relation till andra svenska städer. Bilden av ett 
Sundsvall med betydande kriminalitetsproblem framkommer även om man väljer 
att endast utgå från den grova brottsligheten. 

Tabell 7.1 Sundsvalls placering bland rikets städer beträffande lagföringar för samtliga brott/ 
10 000 invånare. I femårsintervaller 1865–1910 samt åren 1926, 1930, 1935 och 1940. 
Kommentar: För åren 1910–1926 är det inte möjligt, på grund av omläggning i statistiken, att 
göra jämförelsen med femårsintervall. 
Källa: BiSOS B Rättsväsendet 1865–1910; samt SOS Brottsligheten 1926–1940. Se också bilaga 1.
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  År Placering
1870 1
1880 1
1890 3
1900 4 
1910 5

Diagrammen och tabellerna ovan visar på att staden utmärker sig från de sista åren 
på 1860-talet fram till 1890-talet. Efter det började skillnaden mellan Sundsvall och 
övriga städer i riket plana ut. Även flera andra norrländska kuststäder hade många 
lagföringar under perioden 1870–1900.14 Jämförs Sundsvall med de större städerna 
i Sverige under senare delen av 1800-talet syns också stadens höga registrerade 
kriminalitet tydligt, vilket exemplifieras av diagrammen 7.4 och 7.5.

 

Tabell 7.2 Sundsvalls placering bland rikets städer beträffande lagföringar för grova brott (fäng-
elsebestraffad). I tioårsintervaller:
Kommentar: Redovisningen i grova- och lindriga brott respektive förseelser upphör efter 1912. 
De grova brotten utgörs av främst olika tillgreppsbrott och sedan av olika grövre våldsbrott. 
Det är således inte enbart fylleriförseelser som gör att Sundsvall placerar sig högt i en nationell 
lagföringsjämförelse under undersökningsperioden. 
Källa: BiSOS B Rättsväsendet respektive år. Se också bilaga 2.

Diagram 7.4 Lagföringar för grov brottslighet i Sveriges större städer år 1870. I antal brott per 
10 000 invånare för vilka personer sakfällts.
Kommentar: Som framgår av diagram 7.2 och 7.3 var brottsligheten hög i staden under hela 
1870-talet, även om nivåerna just år 1870 förefaller som kanske mycket höga i förhållande till 
andra städer. I huvudsak var det stöldbrott som förklarar den höga lagföringsvolymen för grova 
brott år 1870, vilket visas på kommande sidor. 
Källa: BiSOS B Rättsväsendet år 1870. Se bilaga 2.
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För år 1870 finns i statistiken inget medelvärde för städerna framräknat, men lag-
föringarna för grova brott var mer än fyra gånger vanligare i Sundvall än i exempelvis 
Stockholm. Under de följande åren fortsätter Sundsvall att avvika med sin excep-
tionellt höga registrerade kriminalitet för grova brott, men skillnaden mot medel-
staden minskar ju närmare sekelskiftet man kommer. Det var alltså inte bara det 
totala antalet lagföringar som var högre i Sundsvall efter år 1865. En indikation på 
att även våldsam död var vanligare i Sundsvall än på många håll ges av dödsorsaks-
statistiken. Per 10 000 döda anges för perioden 1860–1880 våldsam död i 9,1 av 
fallen och för perioden 1881–1892 för 9,5. Denna siffra sjunker sedan till 4,4 fall 
per 10 000 invånare för perioden 1893–1905.15 

Förhållandena i staden förefaller alltså ha förbättrats markant efter det turbulenta 
1870-talet. Även en jämförelse mellan Sundsvall och andra städer under 1920- och 
1930-talen ger intressanta resultat. Jämfört med medelstaden är antalet lagföringar 
då fortfarande många i staden, vilket visas av diagram 7.6 och 7.7 på nästa sida. 

Omkring hälften av den registrerade brottsligheten i Sundsvall utgörs under mel-
lankrigstiden av fylleri- och ordningsbrott. Studeras det totala antalet lagföringar 
bland samtliga städer i Sverige med rådhusrätt under femårsperioderna 1926–1930 
och 1931–1935 återfinns Sundsvall på andra respektive tredje plats i landet, endast 
överträffad av Kungsbacka för perioden 1926–1930 och av Kungsbacka och Örn-
sköldsvik för perioden 1931–1935.16 Såväl den grova vålds- och stöldbrottsligheten 
som ordningsbrottsligheten var betydligt lägre i Sundsvall under mellankrigstiden 
än under de föregående 50 åren, men de många ordningsbrotten var fortfarande den 

Diagram 7.5 Lagföringar för grova brottslighet i Sundsvall i jämförelse med medelstaden. I antal 
brott per 10 000 invånare för vilka personer sakfällts.
Kommentar: Medelnivån för rikets städer ligger tämligen stilla, medan trenden är att Sunds-
valls grova kriminalitet minskar från år 1870 fram till sekelskiftet. Förhållandena förbättrades 
således i staden, i alla fall att döma av lagföringsstatistiken för grova brott. Se även diagram 7.3. 
Källa: BiSOS B Rättsväsendet respektive år. Se bilaga 2.
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Diagram 7.6 Registrerade brott och förseelser i Sundsvall i jämförelse med medelstaden och 
andra stadsstorlekar. I antal brott per 10 000 invånare för vilka personer sakfällts. 
Kommentar: Den registrerade kriminaliteten är i det närmaste dubbel så hög i Sundsvall som i 
medelstaden under perioderna som diagrammet visar. Beräknat i medeltal under femårsperioderna 
1926–30 och 1931–35, samt i medeltal under tvåårsperioden 1939–40. Se även diagram 7.2.
Källa: SOS Brottsligheten år 1930, 1935 och 1940. Se bilaga 3.

Diagram 7.7 Lagföringar för fylleri (18:15) och ordningsbrott (11:15 oljud och förargelseväck-
ande beteende på allmän plats) i Sundsvall i jämförelse med medelstaden och andra stadsstor-
lekar. I antal brott per 10 000 invånare för vilka personer sakfällts.
Källa: SOS Brottsligheten år 1930, 1935 och 1940. Se bilaga 4.
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främsta anledningen till att Sundsvall fortfarande under mellankrigstiden skiljde sig 
från ”medelstaden”. I det följande kapitel 8 kommer polisväsendets betydelse för de 
höga ordningsbrottstalen i Sundsvall under mellankrigstiden att diskuteras vidare.

 *

Det är dags att summera kapitlets analysresultat så här långt. Lagföringarna i Sunds-
vall ökade kraftigt under industrialiseringsprocessens initialskede, och staden fick i 
relation till andra städer i landet mycket hög registrerad kriminalitet. Det var inte 
endast lagföringar för lindrig brottslighet som steg, utan även för grova brott. Dessa 
utgjordes enligt kriminalstatistiken främst av olika tillgreppsbrott och sedan av olika 
våldsbrott. Särskilt under sågverksindustrins tillväxtperiod under 1870-talet var den 
”dömda” grova brottsligheten mycket hög i förhållande till andra städer. Utvecklingen 
i Sundsvall från mitten av 1800-talet visar alltså på ett samband mellan kriminalitet 
och modernisering. Mot seklets slut bryts dock detta samband, först beträffande den 
grova brottsligheten och sedan även för den totala. Urbaniseringen och industrialise-
ringen av distriktet fortsätter, visserligen i betydligt lugnare takt, men brottsligheten 
sjunker istället. Förhållandena förefaller alltså ha stabiliserats och förbättrats. Innan 
bidraget från denna analys till den övergripande forskningsdiskussionen om sam-
bandet mellan modernisering och kriminalitet vidare diskuteras ska först Sundsvalls 
brottslighetsmönster brytas ned ytterligare. Detta utförs genom att ordnings-, vålds- 
och tillgreppsbrotten i staden analyseras. En sådan analys lämnar viktiga bidrag för 
att kunna diskutera exempelvis förhållandet mellan å ena sidan kriminalitet och å 
andra sidan klass, kön eller konjunktur. 

Ordningsbrottsligheten
Flera historiker har visat på hur fylleribrottsligheten under 1800-talet samvarierade 
med de ekonomiska konjunkturerna. Till exempel menar J.J. Tobias och V.A.C. 
Gatrell att goda ekonomiska tider i England ledde till högre löner som i sin tur 
ledde till mer dryckenskap.17 Även svenska forskare har visat på detta samband, som 
exempelvis Marja Taussi Sjöberg för Västernorrlands del för perioden 1861–1890.18

Lagföringar för fylleri är den främsta orsaken till att Sundsvall uppvisar så höga tal 
i en nationell kriminalitetsjämförelse under undersökningsperioden. Alkoholkonsum-
tionen per person ökade troligtvis inte i Sverige under andra halvan av 1800-talet, men 
den blev synligare och märktes mer när den förflyttades till staden. Samtidigt med den 
ökade befolkningskoncentrationen minskade toleransen för offentligt drickande. 1864 
års lag, med sin restriktivare syn på fylleri, och den moderna poliskårens expansion 
skulle under andra halvan av 1800-talet bidra till rikets många fylleri lagföringar. I början 
av 1850-talet var den registrerade fylleribrottsligheten i Sundsvall fortfarande låg. Fyl-
leribrotten eskalerade av allt att döma efter mitten av seklet, och de blev sedan mycket 
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vanliga under första halvan av 1870-talet och efter stadsbranden i slutet av 1880-talet. 
Därefter minskade brottstypen fram till mitten av 1890-talet, för att sedan öka igen 
fram till sekelskiftet. Fylleribrottsligheten sjönk sedan, och under mellankrigstiden 
stabiliserades brottet på en för Sundsvall förhållandevis låg nivå.

Under andra halvan av 1800-talet är fylleritalen i Sundsvall betydligt högre än vad 
exempelvis Birgit Petersson funnit för Malmö stad och Malmöhus län, men de är också 
betydligt högre än för Västernorrlands län i stort.19 Ordningsbrott är en brottskate-
gori som är svår att analysera. Förseelsen är självklart ett typiskt stadsfenomen, och 
skillnader i åtalspraxis och effektivitet hos det lokala polisväsendet spelar naturligt-
vis en viktig roll bakom antalet ordningsbrott. Under 1870-talet, då fylleribrotten 
var väldigt många, var antalet poliser i Sundsvall fortfarande relativt få, vilket visar 
på att förhållandet är mer komplicerat än att få poliser automatiskt resulterar i låga 
lagföringstal för fylleri.20 Framförallt bör istället den sociala strukturen, med många 
unga, fattiga män i Sundsvall som använde gatan som vardagsrum, betonas. Den 
socioekonomiska omstruktureringen av Sundsvall till en ung, manlig industriarbe-
tarstad resulterade i hög ordningsbrottslighet, särskilt under 1800-talets andra hälft.21 

Fylleri var ett typiskt manligt brott. Endast enstaka kvinnor förekom i brotts-

Diagram 7.8 Lagföringar för fylleri i Sundsvall 1865–1875 och 1889–1940. I sakfällda per 
10 000 invånare.
Kommentar: Domböckerna för Medelpads räkning före år 1888 är, precis som många kommu-
nala handlingar, uppbrunna i Sundsvallsbranden. Kopior på saköreslängderna för perioden fram 
till 1870 har återfunnits i Landskontorets arkiv. Tyvärr saknas där kopior för åren 1871–1888. 
Källa: HLA: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Landskontorets arkiv EIb Verifikationsbok 
(saköreslängderna för Sundsvalls stad år 1865–70); HLA: Sundsvalls Stad: Rådhusrättens och 
magistratens arkiv A1b Domböcker i brottmål 1889–1940 (saköreslängderna); samt J.E. Nils-
son (red.), ”Stadens drätsel; kommunala verk och inrättningar”, i Sundsvalls historia del V Tiden 
1862–1888 (Sundsvall 1943) s. 144 för åren 1871–1875. För samtliga tal, se bilaga 9.
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registret. I absoluta tal dömdes flest personer året efter stadsbranden 1888, med  
1 123 dömda män och 27 dömda kvinnor. Kvinnornas andel av fylleribrottsligheten 
i staden varierar mellan 0–5,5 procent av de dömda under perioden 1850–1940. 

Brottet är även tydligt förknippat med en specifik samhällsklass. Det stora flertalet 
av de dömda var framförallt industri- och stadsarbetare vid exempelvis stadens hamn 
eller vid industriella anläggningar i omlandskommunerna. Även olika hantverkare och 
hantverksarbetare var vanligt förekommande som fylleribrottslingar. Som exempel på 
denna utveckling kan nämnas att år 1870 kan 100 personer räknas till någon av dessa 
två grupper av totalt 187 personer dömda i den lilla staden.22 År 1890 blev istället 
hela 670 arbetare och 204 hantverkare dömda för fylleri, av totalt 1004 dömda. Även 
om personer tillhörande kategorin arbetare fortsätter att dominera bland de dömda 
fram till år 1940 är det i denna grupp som den stora minskningen inträffar. År 1939 
dömdes 374 arbetare och 1940 endast 285 arbetare för fylleri av stadens rådhusrätt, 
vilket motsvarar ungefär en tredjedel om man jämför med toppåret 1889. Jämförs 
fylleribrottsligheten med stadens och omlandets sociala sammansättning så är det 
uppenbart att arbetarna är kraftigt överrepresenterade, även om det alltså är i denna 
grupp den signifikanta nedgången också sker. Utan tvekan framstår Sundsvall som 
en stad med omfattande ordningsproblematik under undersökningsperioden, och då 

Diagram 7.9 Lagföringar för fylleribrott i Sundsvall 1865–1870 och 1889–1940. I absoluta tal.
Kommentar: Notera att diagrammet visar utvecklingen i absoluta tal. Arbetarnas antal fylleri-
domar är avgörande för hela brottstypens utveckling.
Källa: HLA: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Landskontorets arkiv EIb Verifikationsbok 
(saköreslängderna för Sundsvalls stad år 1865–70); HLA: Sundsvalls Stad: Rådhusrättens och 
magistratens arkiv A1b Domböcker i brottmål 1889–1940 (saköreslängderna). Se även bilaga 9.
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främst under andra halvan av 1800-talet. Det var inresta arbetare som inte var skrivna 
i Sundsvall som var vanligast förekommande på tinget när fylleribrott avdömdes. Det 
var dessa som drack på krogar och gator och därför riskerade att arresteras. Detta 
märks exempelvis efter stadsbranden år 1888 då arbetare strömmade till staden för 
dess återuppbyggnad. Samtidigt byggdes polisväsendet ut kraftigt efter branden. Detta 
medförde en större risk att ertappas, vilket i sin tur bör ha bidragit till det i relation 
till andra städer höga antalet fylleridomar under 1900-talets fyra första decennier. 23 

Fylleribrottet samvarierar väl med rådande lokala ekonomiska konjunkturer. De 
svåra åren i slutet av 1860-talet bidrog till få ordningsbrott. Brottet tilltog sedan 
under den kraftiga tillväxtperioden från början av 1870-talet.24 Efter stadsbranden 
1888, då staden och dess omland blev en tummelplats för arbetare och hantverkare, 
var brotten också många. Därefter minskade de påtagligt innan en ökning igen kom 
med de goda åren under andra halvan av 1890-talet. Världskrigsåren innebar sedan 
att ordningsbrotten sjönk till en rekordlåg nivå, vilket alltså är en starkt bidragande 
faktor till att Sundsvall under dessa år uppvisar en låg total brottslighet. Efter världs-
kriget, med den bättre tillgången på förnödenheter, steg fylleribrottsligheten igen, 
men lagföringarna stabiliserades sedan på en för Sundsvall jämförelsevis låg nivå 
under resten av 1920- och 1930-talet. För Sundsvall är det uppenbart att särskilda 
krisår gav direkt utslag i lägre ordningsbrottslighet. Detta märks som tydligast under 
första världskriget.

I de omkringliggande industrikommunerna, till exempel i Sköns tingslag, var 
fylleribrotten mycket sällsynta under 1800-talet. Det bör dock återigen påminnas 
om att denna brottstyp är ett typiskt ”myndighetsbrott”25. Att döma av den lokala 
diskussionen var fylleriet betydligt vanligare i slutet av 1800-talet än vad den ringa 
ordningsmakten i omlandet kunde beivra.26 Mot seklets slut började fylleribrottslig-
heten att öka även i omlandskommunerna. De högsta nivåerna uppnåddes åren strax 
före världskrigsutbrottet, med exempelvis som mest 248 fall i Skön år 1912. Precis 
som i Sundsvall var det i huvudsak manliga arbetare som dömdes, och år 1912 stod 
denna grupp för 214 av de 248 domarna. Efter världskriget sjönk lagföringarna för 
fylleri tillbaka trots att polisväsendet på landsbygden utökades, och i början av 1920-
talet dömdes som minst 52 och som mest 99 personer för fylleri.27 Denna utveckling 
pekar på att en faktisk beteendeförändring ägde rum. 

Ordningsbrott i övrigt, som förargelseväckande beteende och oljud, samvarierar 
under undersökningsperioden med fylleribrottsligheten. Lagföringar för oljud och 
förargelseväckande beteende är dock mycket beroende på om ordningsmakten valde 
att åtala för det brottet också eller enbart för fylleri. I stort sett vartenda oljud eller 
förargelseväckande beteende inträffade nämligen i samband med fylleri. Fylleriet är 
därför en bättre mätare på ordningsbrottsligheten än vad exempelvis oljudsbrottet är. 

Lösdriveriarresteringarna i staden följer samma mönster som lagföringarna för 
fylleribrott. År 1885 ersattes försvarslöshetslagstiftningen med en lösdriverilag. 
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Udden riktades mot arbetslösa som betraktades som farliga för allmänheten. Den 
som ertappades för lösdriveri kunde anhållas av polis, och skulle inställas till förhör 
inför lands- eller stadsfiskalen, som kunde utdela varning. Den som inom två år efter 
varnings utdelande eller frigivning från tvångsarbete åter ertappades för lösdriveri 
kunde häktas, och efter förhör av länsstyrelsen av denna dömas till tvångsarbete i 
1 till 12 månader. Vid försvårande omständigheter kunde inkapaciteringen dock 
uppgå till hela tre år. Sundsvalls utvecklingslinje för lösdriveriet följer den för riket i 
allmänhet. Det har diskuterats om detta var en reell nedgång eller resultatet av för-
ändrad praxis. Klart är att andra lagar kom att ersätta eller komplettera denna lag. 
Som visats i kapitel 3 och 4 ökade från 1800-talets slut disciplineringsförsöken mot 
olika avvikande grupper. Betydligt fler kom att intas för exempelvis alkoholmissbruk 
eller av sinnessjukvården. Den höga rörligheten som kännetecknade andra halvan av 
1800-talet tvingade självklart även personer med olika psykiska handikapp, alkoho-
lister och andra socialt marginaliserade grupper till en hög mobilitet. Mot slutet av 
1800-talet blev anställningsförhållandena mer stabila och arbetsvandringarna mins-
kade. Både i Sundsvall och i landet som helhet minskade vid denna tid fylleridomarna 
och alkoholkonsumtionen, och lösdriveriets minskning bör nog därför även sättas i 
samband med denna utveckling.28 

Diagram 7.10 Lösdriveriet i Sundsvall. Varnade och häktade 1886–1940. I absoluta tal. 
Kommentar: I stort sett samtliga män var klassificerade som ”arbetare”. Lösdriveriet var vanligt 
efter stadsbranden 1888, men minskade sedan. De låga talen för lösdriveri efter ingången till 
första världskriget harmonierar med fylleribrottsligheten, och utgör ytterligare ett empiriskt 
belägg för att ordningsproblematiken i staden minskade.
Källa: HLA: Västernorrlands läns landskanslis arkiv E XXIVc Polis- och fångväsen. För lösdri-
veri varnade personer.
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Våldsbrottsligheten
Våldsbrottsligheten har fått stor uppmärksamhet i tidigare forskning. Utvecklingen 
under 1800- och det tidiga 1900-talet har tolkats motstridigt av historiker. Exempelvis 
har Lane menat att Boston och Philadelphia var våldsammare vid mitten av 1800-
talet än vid sekelskiftet 1900, trots att de vid det senare tillfället var betydligt större. 
Gatrell har hävdat att den tidiga engelska industrialiseringsperioden var våldsam, 
men att våldet därefter sjönk. Monkkonen har betonat att moderniseringen innebar 
att våldsbrotten blev färre i de amerikanska städerna, och Johnson har pekat på en 
likartad utveckling i Tyskland. King däremot har argumenterat för att det fanns ett 
samband mellan dödligt våld och industrialisering och urbanisering i Storbritannien 
under 1800-talet. I Sverige har Sjöberg visat att det lindriga våldet steg i samband 
med den västernorrländska sågverksindustrialiseringen andra halvan av 1800-talet, 
och von Hofer har visat att dödligt våld var vanligare i Sverige som helhet under 
1800-talet än det varit under andra halvan av 1700-talet.29 

Diagram 7.11 Lagföringar för ringa misshandel (bötesbestraffad) i Sundsvall 1865–1870 och 
1889–1940. I sakfällda per 10 000 invånare.
Kommentar: Brottet samvarierar med fylleribrottsligheten. Tyvärr saknas saköreslängderna 
1871–1888, men att döma dels av fylleribrottsligheten, dels av de grova våldsbrotten, som 
redovisas i diagram 7.12, bör även ringa misshandel ha varit vanligt under 1870-talet i Sunds-
vall. Den absolut lägsta nivån inträffade under världskriget, och därefter stabiliserades brottet 
på en förhållandevis låg nivå. 
Källa: HLA: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Landskontorets arkiv EIb Verifikationsbok 
1865–1870 (Saköreslängderna för Sundsvalls stad); HLA: Sundsvalls Stad: Rådhusrättens och 
magistratens arkiv A1b Domböcker i brottmål 1889–1940 (saköreslängderna).
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Lagföringarna för lindriga våldsbrott uppvisar en liknande utveckling som fyl-
leribrottsligheten. Misshandel eller våld mot tjänsteman samdömdes också ofta 
med fylleri, och relationen mellan alkohol och våldsbrott är känd från flera andra 
svenska historiska studier.30 Tyvärr saknas för Sundsvall saköreslängderna för perioden 
1871–1888, vilket försvårar en jämförelse över tid, då våldsbrott som ringa miss-
handel eller våld mot tjänsteman ofta bötesbestraffades. För att kunna dra en mer 
säker slutsats över våldets utveckling i Sundsvall under undersökningsperioden har 
de grova våldsbrotten studerats under vissa utvalda år. Om man endast studerar det 
grova våldet blir det uppenbart att våldsbrottsligheten nådde sina högsta tal under 
1870-talet, medan den var mycket låg under världskrigsåren. 

De grova våldsbrotten var i förhållande till de lindrigare väsentligt färre. En mer 
rättvisande bild över våldsbrottens utveckling ges genom att de ”vanliga” misshandels-
brotten studeras. De ringa misshandelsfallen var av allt att döma många från 1865 fram 
till början av 1890-talet, och de nådde sin rekordnivå åren efter Sundsvallsbranden 
1888. Män ur arbetarklassen var i absolut majoritet bland de dömda 1865–1940. 
Kvinnornas andel av de ringa våldsbrotten varierar i absoluta tal från vanligtvis inget 
till fyra fall per år. Våldsbrotten var således en typisk ”manlig” brottskategori. Beträf-

Diagram 7.12 Lagföringar för grova våldsbrott (fängelsebestraffade) i Sundsvall 1865–1900. 
Utvalda år och i absoluta tal. 
Kommentar: Notera att diagrammet redovisar absoluta tal. Om hänsyn tas till befolknings-
tillväxten, som i diagram 7.1, blir skillnaden över tid tydligare. Återigen, precis som diagram 
7.3 visar, framstår utvecklingen under 1800-talets tre sista decennier som särskilt allvarlig.
Källa: HLA Kriminalvårdsanstaltens i Härnösand arkiv (länsfängelset), D 2 AA Fångrullor res-
pektive år; HLA: Fångvårdsanstaltens i Sundsvall arkiv, D III a Fångrullor respektive år.

Svedin for print.indd   135 2015-05-18   14:09



”en ohyra på samhällskroppen”136

fande våldsbrottsligheten kan samma förhållande till de ekonomiska konjunkturerna 
utläsas som för fylleribrottsligheten. Detta visar tydligt på den nära relationen mellan 
våld och alkohol.31 

Även våldsbrottsligheten ökade alltså i staden under industrialiseringens inledande 
fas. Utvecklingen följer på så sätt den som registrerats för Sverige i stort.32 Men 
misshandel var vanligtvis betydligt vanligare i Sundsvall än i riket i allmänhet. Som 
flest förefaller de, enligt diagram 7.12, ha varit under 1870-talets högkonjunktur. 
Även perioder av arbetaroroligheter kunde resultera i en ökning av våldsbrotten. 
Så var exempelvis fallet under Sundsvallsstrejken, vilket ledde till att domstolarna 
fick många våldsbrott att hantera åren 1879–1880.33 Lagföringarna för våldsbrott 
blir sedan betydligt färre efter sekelskiftet. Återigen framstår således den tidiga 
industrialiseringsperioden som den våldsammaste och oroligaste för Sundsvalls  
del. 

I omlandet var misshandelsfallen få fram till 1800-talets sista årtionden. I Skön 
bötesbestraffades exempelvis endast 12 personer för misshandel år 1889. Misshandels-
brotten var som flest under 1900-talets inledande decennium, med 37 fall år 1903, 
varav alla bestraffade var män. Den absoluta majoriteten av de dömda var, precis som 
i Sundsvall, arbetare. I samband med första världskriget och den då rådande kristiden 
med begränsad alkoholtillgång sjönk misshandelsbrotten tillbaka, och exempelvis 
1917 och 1918 dömdes vardera året endast en person i Skön. Under de fem första 
åren på 1920-talet fortsatte misshandelsfallen i Skön att vara få.34

Tillgreppsbrottsligheten
Stöldbrotten var få i Sverige fram till mitten av 1900-talet. Samtidigt varierade de 
kraftigt i antal över tid. Petersson påvisar exempelvis ett samband mellan kristider 
och kriminalitet i Malmöområdet, med en ökning av stöldbrottsligheten under 
nödåren 1868 och 1869. Historikern Anne-Marie Fällström betonar även hon 
sambandet mellan kristider och högre tillgreppsbrottslighet i sin studie av Göte-
borgs brottslighet under första delen av 1800-talet.35 I internationella studier har 
exempelvis Howard Zehr för Englands och Tysklands del påtalat relationen mellan 
å ena sidan ekonomisk kris och nöd och å andra sidan kriminalitet, och Gatrell 
har för Englands del hävdat att både vålds- och tillgreppsbrotten minskade under 
andra halvan av 1800-talet.36

Precis som för svensk del var lagföringar för tillgreppsbrott ovanliga i Sundsvall fram 
till andra världskriget, även om lagföringarna i staden låg på en något högre nivå än 
för riket i stort. Trots den stora inflyttningen av unga, fattiga män till distriktet är de 
registrerade tillgreppsbrotten få under hela undersökningsperioden. I Sundsvall var 
lagföringarna dock fler under andra halvan av 1800-talet än under 1920- och 30-talet. 
Även beträffande denna brottstyp inträffade alltså en väsentlig lagföringsminskning 
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Diagram 7.13 Lagföringar för ringa tillgreppsbrott (bötesbestraffad) i Sundsvall 1865–1870 och 
1889–1940. I sakfällda per 10 000 invånare.
Källa: HLA: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Landskontorets arkiv EIb Verifikationsbok 
1865–1870 (Saköreslängderna för Sundsvalls stad); HLA: Sundsvalls Stad: Rådhusrättens och 
magistratens arkiv A1b Domböcker i brottmål 1889–1940 (saköreslängderna).

Diagram 7.14 Lagföringar för grova tillgreppsbrott (fängelsebestraffade) i Sundsvall 1865–1940. 
Utvalda år och i absoluta tal. 
Kommentar: Notera att diagrammet redovisar absoluta tal. Om hänsyn tas till befolknings-
tillväxten, som exempelvis i diagram 7.1, blir skillnaden över tid tydligare. Tillgreppsbrottslig-
heten är således under mellankrigstiden, i relation till folkmängden, betydligt lägre än under 
1870–1890-talen.
Källa: HLA Kriminalvårdsanstaltens i Härnösand arkiv (länsfängelset), D 2 AA Fångrullor res-
pektive år; HLA: Fångvårdsanstaltens i Sundsvall arkiv, D III a Fångrullor respektive år.
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efter sekelskiftet 1900. Detta skiljer sig från utvecklingen nationellt, där brotten håller 
en jämn och låg nivå under hela perioden. Angående tillgreppsbrottsligheten finns 
det, vilket också noterats på nationell nivå och i flera andra lokala studier både från 
Sverige och från andra länder i Västeuropa och USA, en samvariation med konjunk-
turerna fram till och med första världskriget. I Sundsvall gav till exempel nödåren 
i slutet av 1860-talet ett direkt utslag i stöldbrottsligheten. Detta förhållande gäller 
också för det svåra året 1879, då sågverksarbetarna i distriktet gick ut i strejk samt 
för åren efter stadsbranden. Särskilt tydligt framkommer sambandet mellan nöd och 
högre tillgreppskriminalitet under första världskrigets två sista hungerår. 

I de två omgivande tingslagen Skön och Njurunda var tillgreppsbrotten få under 
andra halvan av 1800-talet och under det tidiga 1900-talet. I Skön bötesbestraf-
fades exempelvis mindre än fem personer för ringa stöld och snatteri under åren 
1850–1870 och 1888–1916. Nödåren i slutet av 1910-talet förde dock med sig en 
markant ökning av lagföringarna, med 15 fällda brottslingar år 1917, 26 fällda 1918 
och 8 fällda 1919.37 

Precis som för de övriga brotten var den absoluta majoriteten av de stöldbrotts-
dömda män. Kvinnliga brottslingar märks särskilt i kristider, som under hunger-
åren i slutet av 1860-talet, strejkåret 1879, efter stadsbranden 1888 och under 

Sundsvall Skönsmon – Kronohäktet. I de fattiga municipalsamhällena i Sundsvalls direkta utkant 
samlades bordeller och lönnkrogar vilket förde med sig allehanda sociala problem. De samtida 
kriminalpolitiska lösningsförslagen kom ofta att handla om ordningsväsende och fängelse. Foto: 
Medelpads fornminnesförening (fotograf: Sven Nilsson)
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världskrigets sista år 1918. Den manliga överrepresentationen blir än mer markant 
efter första världskriget, då kvinnorna i stort sett försvinner ur statistiken. Med såg-
verksindustrialiseringen från mitten av 1850-talet blev arbetarna allt vanligare som 
stöldbrottslingar. Efter stadsbranden utgör de manliga arbetarna majoriteten av det 
totala antalet dömda, men även denna grupp är sällan förekommande i domstolarna 
under 1920- och 30-talet. Brotten är då också mycket få.38 Huvuddelen av de som 
dömdes för tillgreppsbrott dömdes till fängelse, då stöld och snatteri ansågs som 
ett grovt brott före den nya strafflagen som kom 1944.39 Arbetarklassen blev med 
moderniseringen kraftigt överrepresenterad av de dömda i rådhusrätten. En mängd 
olika titlar på arbetarna förekommer i saköreslängderna årtiondena närmast före 
och efter sekelskiftet 1900. Som visats minskade också arbetarklassen sin ordnings-, 
vålds- och tillgreppsbrottslighet tydligt under mellankrigstiden, och skogsindustrins 
arbetare började försvinna ur registren tillsammans med olika hantverksarbetare och 
stadsarbetare. Istället finns tecken på att en särskilt utsatt del inom arbetarklassen, 
nämligen olika grov- och hamnarbetare, blev överrepresenterad då industriarbetarna 
tydligt minskade sin brottslighet.40 

Avslutande diskussion
Sundsvall framstår under sin dynamiska moderniseringsperiod som en samhällelig 
tryckkokare. Kriminalitetsvolymen och kriminalitetsmönstret genomgick en stor 
förändring under den aktuella tidsperioden. Den höga inflyttningen förvärrade 
befintliga sociala problem samtidigt som nya skapades. Den brottslighetsuppgången 
som kan ses strax efter seklets mitt var bara en rännil mot förhållandena som rådde 
i Sundsvall under 1870- och 1880-talet, vilket visar på ett tydligt samband mellan 
den tidiga sågverksepoken och kriminalitet. Huvuddelen av brottsligheten utgjordes 
av vad som ändå kanske bäst bör ses som ”triviala” brott, nämligen främst fylleri-
förseelser. Värt att notera är dock att den grova och fängelsebestraffade kriminaliteten 
var mycket vanligare i Sundsvall än i de flesta andra av rikets städer. Det var under 
ett par decennier under senare delen av 1800-talet som ”den stora oredan” rådde i 
staden med omnejd, innan en stabil grupp av gifta, fast anställda arbetare som bil-
dade folkrörelsernas kärntrupper etablerades. 

De fängelsebestraffade brotten, som i huvudsak utgjordes av olika stöld- och grova 
våldsbrott, ökade i antal i och med Sundsvallsregionens modernisering.41 Precis som 
beträffande fylleribrotten var huvuddelen av stöld- och våldsbrottslingarna arbetare 
eller andra fattiga. Detta strider mot den ståndpunkt som bland andra Birgit Petersson 
intagit. Den förhållandevis begränsade studien hon genomfört för Malmöområdet 
åren 1865–1869 behandlar ett område som var socioekonomiskt och industriellt olikt 
Sundsvallsområdet. Malmöområdet, både staden och de agrara tingslagen, upplevde 
visserligen en folkökning och en tidig industrialisering, men inte alls på samma pre-
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misser som Sundsvallsdistriktet. Det fattiga landsbygdsproletariatet – med många 
torpare, fiskare, hantverkare och åbor – som Petersson noterar inte var generellt 
överrepresenterade i brottslighet utgjorde ett tämligen stabilt och fastboende agrart 
skikt. Sundsvall däremot såg en betydligt tydligare och snabbare förändring av den 
sociala strukturen med många unga män som flyttade in, varav många temporärt. 
Sundsvallsområdets industrialisering har större likhet med de tidiga engelska indu-
stristäderna än med Malmöområdet, och arbetarna var kraftigt överrepresenterade 
bland de dömda. Huvuddelen av de som i Sundsvall dömdes för fylleri och med den 
brottstypen ofta förknippade vålds- och ordningsbrott var arbetare hemmahörande 
i andra kommuner.42 

Björn Horgby har för Norrköpings del och Hanns von Hofer för Sveriges del visat 
att våldet avtog successivt under andra halvan av 1800-talet. Detta förhållande gäller 
inte för Sundsvall. Norrköping var en äldre industristad, som under andra halvan 
av 1800-talet inte genomgick samma signifikanta utvecklingsprocess som Sundsvall. 
Norrköping hade också jämnare arbetsutbud mellan könen än vad som var fallet i 
Sundsvall. Den lokala utvecklingsprocessen blir således mycket viktig. Agrarsamhällets 
proletariserings- och utslagningsprocess, som bidrog till omfattande inflyttning till 
städerna, syns i Sundsvall först i och med sågverksindustrialiseringen under andra 
halvan av 1800-talet. 

Horgby, men även Lars Magnusson, diskuterar den höga brottsligheten bland 
till exempel hantverkare vid mitten av 1800-talet, och menar att det kapitalistiska 
systemets införande disciplinerade arbetarna. För Sundsvalls del är brottsligheten låg 
fram till dess att urbaniseringen och industrialiseringen tar fart. Istället framstår den 
tidiga sågverkskapitalismens tid under 1800-talets andra hälft som en mycket orolig 
tid. Under denna period kan varken någon nedgång i kriminalitetskurvan eller någon 
disciplinering av arbetarna urskiljas.43

Efter sekelskiftet 1900 märks istället en annan utveckling. Fylleriet, oordningarna 
och våldsbrotten minskar, och för Sundsvalls del även stölderna. Fylleriet passade 
inte in i ett modernt industrisamhälle, och nedgången av lagföringarna bör främst 
ses som resultatet av en beteendeförändring. Trots den utökade poliskåren och den 
lägre acceptansen för fylleri, vilket båda borde leda till ett mer aktivt beivrande och 
fler arresteringar, var ordningsbrottsligheten betydligt lägre en bit in på 1900-talet 
än den varit 30 eller 50 år tidigare. Under mellankrigstiden är kriminaliteten i sta-
den låg jämfört med tidigare. Detta trots att staden är större och industriarbetarna 
fortsatt många. 

Lågkonjunkturer gjorde att tillfälligarbetarna minskade i distriktet, och att både 
ordnings- och våldsbrotten sjönk. Efter första världskriget minskar sambandet mel-
lan tillgreppsbrott och konjunkturer. Slutåren för detta samband inträffade inte som 
ibland hävdats under 1870-talet, utan måste anses vara 1918/1919.44 Under goda 
ekonomiska tider kan det motsatta sambandet ses. Stöldbrotten var då färre, trots den 
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höga inflyttningen, men vålds- och ordningsbrotten var istället betydligt fler. Detta 
märks exempelvis under åren 1871–1874, som utgjorde ”guldår” för sågverksindustrin 
med fördubblade priser på sågade trävaror. Den djupa lågkonjunkturen i början av 
1890-talet, under vilken över 300 personer både år 1892 och år 1893 flyttade från 
Sundsvall, medförde en markant nedgång av lagföringar för fylleri- och våldsbrott.45 

Ett likartat förhållande gäller för övrigt även mellan dödligheten och den lokala 
ekonomin. Under några decennier från mitten av 1800-talet kom Sundsvall att tillhöra 
de mer osunda städerna i landet. Sören Edvinsson har visat att goda konjunkturår 
medförde högre dödstal i staden. Dödligheten var som störst bland arbetskarlar, men 
även utomäktenskapliga barn hade hög dödlighet.46 Den höga alkoholkonsumtionen 
i Sundsvall, särskilt under 1860- och 1870-talen gick inte heller läkarkåren förbi: 

Att äfven superiet war en werkande orsak är öppendagligt, ofta påträffades 
såkallade hamnbusar liggande ute och upptogos i fullt utbildad cholera, de 
tillhörde mestadels en mängd från andra orter hitströmmande löst folk, som 
här sökt men ej funnit arbete, hvadan de ströfvade okring och funno snart 
wägen till de talrika krogarne, hvarifrån de efter ymnigt brännvinsförtärande 
beträdde wägar och stigar, der de befunnos liggande i öfverlastadt tillstånd.47 

Sundsvall kom med sågverksindustrialiseringen att utgöra en typisk manlig miljö 
med mycket alkoholrelaterad kriminalitet. Självklart var det inte bara inom arbe-
tarklassen som spriten flödade, men hos de konservativa myndighetspersonerna var 
det arbetarna som utpekades som fyllerister. Deras supande skedde ofta offentligt, 
med gatan och krogen som vardagsrum. Den höga brottsligheten till trots så var 
det dock inte fråga om att någon ”kriminell klass” dolde sig bakom kriminaliteten. 
Huvuddelen av brottsligheten utgjordes av förseelser, begångna i överlastat tillstånd 
av ”vanliga” unga män med för tiden ”vanliga” industrijobb. Stölder och grovt våld 
var även i Sundsvall sällsynta. Unga män som faktiskt arbetade var dock de i särklass 
vanligaste kriminella, och fylleriet under andra halvan av 1800-talet var så vanligt i 
staden att det troligtvis inte var nämnvärt vanärande. 

Internationella forskare har diskuterat denna brottslighetsökning under den tidiga 
industrialiseringen som nära förknippad med polisväsendets utbyggnad, och frågat 
sig om inte det nya kapitalistiska samhället skapade brottslighet sådan inte tidigare 
fanns.48 Förhållandet är dock mer komplicerat än så, även om samband finns. Med fler 
poliser som patrullerade gatorna eller utredde stöldbrott borde fler högljudda drinkare 
plockats in och fler tjuvar förts till tinget. Men när acceptansen för oordningar och 
våld minskade och poliserna blev fler, minskade istället kriminaliteten i Sundsvall. 
Under den period där poliserna fortfarande var få, som under 1870-talet, var stöld-, 
vålds- och ordningsbrotten betydligt fler än 50 år senare när Sundsvall fått landets 
kanske största polisväsende.49 Endast ett tiotal poliser fanns i Sundsvall i början av 
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1870-talet, trots detta är den registrerade brottsligheten mycket hög, vilket tyder 
på att varje polis måste ha beivrat en ansenlig mängd brott. Förändringar i lagstift-
ningen och i polisväsendets organisation är mycket viktiga, men långt ifrån enda 
förklaringen till de höga talen. Istället bör detta årtionde ses som en mycket orolig tid 
för distriktet. Sundsvall var en magnet för arbetssökande unga män, och den sociala 
strukturen förändrades i det närmaste helt med den höga inflyttningen. Samtidigt 
var alkoholkonsumtionen mycket hög i en grupp med en väl utvecklad ”supsed”.50 

Den tidiga industrialiseringen och urbaniseringen har i vissa internationella studier 
utmålats som en högkriminell period. Louis Chevalier har hävdat att inflyttnings-
miljön hade stor betydelse för brottsligheten. Den tidiga franska arbetarklassen flyttade 
in i miljöer präglade av fattigdom, och särskilt områden med hög säsongsmigration 
av unga män blev hårt kriminellt belastade.51 Resultaten i föreliggande analys kan 
också jämföras med de som bland annat Peter King funnit för Storbritanniens tidiga 
 industrialisering. King har visat att mindre städer som inte nämnvärt berördes av 
industrialiseringsprocessen inte heller fick någon uppgång av brottsligheten. Den 
högsta brottsligheten och de flesta morden skedde istället i städer som genomgick en 
snabb förändring med stor inflyttning.52 Vidare påminner förhållandena i Sundsvall 
om de i vissa amerikanska städer, som var betydligt mer brottsdrabbade som småstä-
der under den tidiga industrialiseringen än under en senare period som metropoler.53 
Värt att notera är dock att den absoluta huvuddelen av de farliga arbetarnas brott 
utgjordes av ordningsförseelser. I såväl Sundsvall som Sverige var det dödliga våldet 
sällsynt även under 1800-talet. 

De kriminella var en vanlig grupp i det sena 1800-talets Sundsvall, men betydligt 
ovanligare under 1900-talets första decennier. Även brottslingarna förändrades. Trä-
varuindustrins arbetare i det närmaste försvann, och de få grova brotten orsakas istället 
främst av olika grovarbetare. Arbetarklassen som helhet minskade sin kriminalitet 
påtagligt och försvann ur de brottsliga registren. Däremot har denna studie visat på 
att en ”arbetarklassens underklass” istället stod för huvuddelen av de fåtal ordnings-, 
stöld- och våldsbrotten under mellankrigstiden. Detta har också uppmärksammats 
i flera andra studier. Lennart Johansson har till exempel visat att omkring 75 pro-
cent av fylleribrotten begicks av personer utan motbok, det vill säga personer som 
befunnits misskötsamma av de lokala nämnderna och inte levt upp till skatte- och 
skötsamhetskraven. Mats Franzén kommer till samma slutsats. De personer som 
dömdes för lösdriveri, stöld, misshandel och fylleri under mellankrigstiden var näs-
tan uteslutande män från lägre arbetarklass. Många av dem klassades som grov- och 
diversearbetare med okvalificerade och osäkra anställningar. De var marginaliserade 
och levde sitt liv på samhällets botten.54

När våldsbrotten i Sverige toppade under 1840-talet var Sundsvall fortfarande en 
sömnig köpstad, och den sociala frågan var i huvudsak en fråga för landets södra 
halva. De kriminalitetsproblem, som bland annat Eva Österberg tillskriver första 
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halvan av 1800-talet, blir i Sundsvall verklighet först under andra halvan av seklet.55 
Betydande avvikelser från det nationella mönstret uppstod alltså när landsbygds-
proletariatet drog till de nya trävaruindustristäderna efter mitten av detta turbulenta 
århundrade, och precis som i det östra grannlandet fick skogsindustriregionerna en 
betydande kriminalitetsuppgång.56

Relationen mellan å ena sidan kriminalitet och å andra sidan industrialisering, 
migration och urbanisering är intrikat, men analysen har blottlagt två skilda faser – 
som kanske bäst fångas i begreppsparet desorganisation och reorganisation – under 
den lokala moderniseringsprocessen. I det följande kapitlet analyseras hur lokal-
samhället reagerade på brottsligheten som följde i moderniseringens spår från mitten 
av 1800-talet. 
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kapitel 8 

Kriminalpolitik i lokalsamhället

Sundsvall kan tyvärr ännu icke betecknas som något idealsamhälle. Om vissa 
mindre ordningsförseelser på grund av sprittillgången minskats, så har de 
grövre brotten i hela vårt land, varom underrättelser dagligen ingå, i stället 
ökats, och vår stad utgör icke, i förhållande till folkmängden, något särskilt 
undantag. Att sådana förhållanden med de osäkra tider, som troligen möta, 
indraga den förut knappa tillgången på ordningsvakt, som har att vaka över 
samhällsmedlemmarnas säkerhet till liv och egendom, synes för närvarande 
endast vara dem tillhanda, vilka i varje polis- och ordningsman se en fiende.1

Inledning
När Sundsvall med sina omgivande kustsocknar omvandlades till ett sammanhållet 
trävaruindustridistrikt från mitten av 1800-talet ställdes den lokala administratio-
nen inför nya och betydande utmaningar. Strömmen av arbetsvandrare till distriktet 
innebar påfrestningar för bland annat fattigvård och ordningsmakt. Lagföringarna för 
till exempel ordnings- och våldsbrott ökade, och föreställningar om farliga arbetare 
spreds. I det följande analyseras hur man på lokal nivå mötte den brottslighet som 
följde med moderniseringen av distriktet. Vägledande är, för det första, hypoteserna 
att moderniseringens omstöpningsprocess dels omvandlade förhållandet mellan den 
allmänna och den enskilda sfären, dels förändrade det offentligas möjligheter och 
sätt att utöva kontroll och uppfostra medborgarna; samt, för det andra, hypotesen 
att civila organisationer fick en högst väsentlig roll i industrisamhällets sociala orga-
nisering. Analysen i detta kapitel fokuseras därför på ett par centrala frågeställningar: 
Vilka kriminalpolitiska åtgärder föreslogs och vidtogs av kommunala myndigheter 
från mitten av 1800-talet fram till andra världskriget? Vilken möjlighet att påverka 
kriminalpolitiken hade civila sammanslutningar? Hur förändrades deras betydelse, och 
relation till den lokala politiska makten, över tid? Källmaterialet utgörs i huvudsak 
av olika material från lokal politisk nivå, som stadsfullmäktige, kommunalstämma 
och kommunalnämnd. Dessutom har bland annat olika skrivelser och diskussions-
protokoll används för analysen. 2 
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Desorganisationens tid, 1850–1900
Sundsvalls stad

När kriminalitet diskuterades av distriktets lokala myndigheter berördes återkom-
mande frågor om polisväsendet och alkoholförsäljningen, och i det följande  kommer 
främst behandlingen av dessa två angelägenheter att analyseras. Efter kommun-
förordningen 1862 bestod Sundsvalls stadsfullmäktige av 25 ledamöter, vilket sedan 
successivt utökades. Beredning, verkställighet och förvaltning sköttes av magistraten 
och drätselkammaren samt av olika nämnder och kommittéer. Magistraten leddes 
av borgmästaren. Fullmäktige sammanträdde normalt en gång i månaden, bortsett 
från i juli.3 

Sundsvalls stadsfullmäktige fick redan efter det första valet år 1863 en ”storborgerlig 
prägel”. Till exempel invaldes nio grosshandlare och tre fabrikörer, men endast två 
”vanliga” handlare och en fiskare. Den gamla borgarklassen och fiskarsocieteten slogs 
på så sätt ut från det politiska livet när Sundsvall blev centrumstad för Medelpads 
sågverksindustri. Rösträtten var fast förankrad hos en överklass av ”sågverkspatricier” 
som direktörer och disponenter, samt hos bankdirektörer, grosshandlare och högre 
ämbetsmän. Lars Göran Tedebrand menar att Sundsvalls stadsfullmäktige ”hade en 
vida mer exklusiv prägel än grannstäderna Hudiksvalls och Härnösands”, och helt 
kom att domineras av inflyttare. Den sociala sammansättningen gjorde det svårt för 
arbetarklassen att hävda sina intressen och att få gehör för de frågor de drev under 
andra halvan av 1800-talet.4 

De omfattande inflyttningarna till staden och dess närhet från seklets mitt, och 
den redan då konstaterade ökningen av brottsligheten, tilltog under 1860-talet. Livet 
i distriktet framstår ofta som oroligt och våldsamt, vilket vanligtvis tillskrevs arbetarna 
och de många legala och illegala krogarna. För försäljning av öl krävdes inget tillstånd 
för handlarna, men för brännvin krävdes däremot länsstyrelsens godkännande efter 
förslag av stadsfullmäktige.5 Redan år 1863 försökte grosshandlaren G. F. Cavallin 
få stadsfullmäktige att vidta åtgärder för att bekämpa de många ”oordningar och 
våldsgerningar, som på senaste tiden blifvit inom staden begångna och till hvilka de 
många ölkrogarne ansågos vara en hufvudsaklig orsak”. Magistraten däremot menade 
att de redan vidtagit vissa åtgärder, och fullmäktige lät därför saken bero.6 

Frågan dök dock snart upp igen. På en förfrågan från staten år 1864, om hur 
försäljningen av ”icke-spirituosa drycker” var ordnad, uttalade sig stadsfullmäktige om 
förhållandena. Fullmäktige satte de flesta av de grövre brotten, som dråp och grövre 
misshandel, i samband med besök på de många ölkrogarna. På dessa krogar var det 
vanligt med oordningar, medan förhållandena var bättre, menade man, på de olika 
brännvinskrogarna. Detta berodde, enligt fullmäktige, på att de senare var utsatta 
för såväl ett ansökningsförfarande som för kontroll. För att minska oordningarna vid 
ölkrogarna skulle därför ansökan hädanefter göras till magistraten. Däremot skulle 

Svedin for print.indd   145 2015-05-18   14:09



”en ohyra på samhällskroppen”146

inget tillstånd för ölförsäljning vid marknader krävas, eftersom försäljningen där var 
lättare att kontrollera. Precis som i riksdagen vid denna tid diskuterade man frågor 
om näringsfrihet och politikers rätt att intervenera på den privata företagsamhetens 
arena. Flera högt uppsatta lokalpolitiker, som borgmästare Ahlgren, argumenterade 
för att man inte skulle gå för långt i att inkräkta på den fria näringsrätten. Om inte 
den sökande gjort sig känd för osedlighet och oordentlighet beviljades ansökan också 
i stort sett automatiskt.7 

År 1864 beslöts att all brännvinsförsäljning i staden skulle vara förbjuden från 
klockan 19 dagen före söndag och helgdag till klockan 7 morgonen efter.8 Mycket 
tyder på att en del av ordningsproblemen då flyttade till förorten Skönsmon all-
deles söder om själva staden, där tillgången på lönnkrogar var god. Efter den upp-
märksamhet ”Göteborgssystemet” fått bildades i Sundsvall år 1866 ett brännvins-
utskänkningsbolag.9 Under dess första oktroj tillämpade man inte söndagsstängning, 
eftersom fullmäktige klargjort att man inte ville ha någon mer inskränkning än vad 
den kungliga förordningen från år 1863 stadgade. Bolaget fick utminuterings- och 
utskänkningsrättigheterna mot att man avstod från hela nettovinsten. De flesta av 
utskänkningsrättigheterna arrenderades ut, vilket innebar att framgångsrika handlare 
kunde fortsätta profitera på spriten. 10

Bildandet av utskänkningsbolaget fick hård kritik. I en petition, som inkom under 
1866, från 278 nykterhetsvänner och arbetare hävdades att bolaget i huvudsak anställt 
utskänkningsföreståndare som innan bolagiseringen ertappats för missbruk av sina 
utskänkningsrättigheter. I petitionen, som ignorerades av fullmäktige, krävde man 
också söndagsstängning.11 När bolaget år 1869 beviljades ny oktroj gick man också 
tillbaka till söndagsstängning, eftersom stadsfullmäktige konstaterat att fylleriet igen 
var ”uti ett bekymmersamt tilltagande”.12 

Redan under andra halvan av 1860-talet märks alltså att den lokala opinionen 
började reagera mot fylleriet och den brottslighet som följde i dess spår. En ny peti-
tion, från 1869 om åtgärder mot fylleriet, bidrog till att stadsfullmäktige begärde att 
länsstyrelsen skulle agera för söndagsstängning även för öl- och vinförsäljnings ställena, 
vilket alltså också blev fallet.13 Året därefter föreslog Sundsvalls arbetarförening och 
doktor O. Wikström att en ”mönsterölstuga” skulle inrättas för att åstadkomma 
bättre ordning i staden. Vid denna tid angavs att det i staden fanns 70–80 ölkrogar. 
Detta i en stad med endast omkring 6 500 mantalsskrivna invånare.14

Olika arbetarsammanslutningar och nykterhetsföreningar fortsatte att verka för 
bättre förhållanden. Nykterhetsrörelsen tillväxte från 1870-talet, till exempel med 
den i staden år 1876 grundade ”Hoppets Här”. För det högborgerliga stadsfullmäk-
tige blev deras inskränkningsambitioner problematiska, då de stora inkomsterna 
från alkoholhanteringen hjälpte till att hålla skattetrycket nere. Arbetar- och nyk-
terhetsföreningarna hade betydligt högre mål än den politiska majoriteten i staden. 
På hösten 1879, bara några månader efter den torrlagda Sundsvallstrejken, begärde 
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”åtskilliga sågverksarbetare” mer begränsade öppettider för alkoholförsäljning i 
staden, och i början av 1881 ingav Arbetareförbundet en petition om inskränkning 
av de så kallade utvärdshusens utskänkningstillstånd.15 Förbundet, som fick stöd av 
Skönsmons arbetarförbund, menade att det var förkastligt att man tillät att arbetare 
på sin lilla lediga tid kunde ”förstöra sin ringa sparpenning och lära sig s.k. herremän-
nens visst icke efterföljansvärda seder”.16 I svaret noterade poliskommissarie Hellman 
att i stort sett samtliga som anhållits för fylleri vid utvärdshusen var arbetare som om 
söndagsmorgnarna brukade anlända med ångbåtar till staden från andra kommuner.17 
Det visade sig i diskussionen att länsstyrelsens beslut från den 25 april 1872, där 
stadsfullmäktiges beslut om söndagsstängning fastställts, faktiskt skulle gälla även för 
utvärdshusen. En majoritet av stadsfullmäktige, med 14 röster mot 12, ändrade dock 
detta den 19 april 1881, vilket visar på svårigheten att vid denna tid få stöd för en 
restriktivare politik i stadsfullmäktige, trots arbetares och boendes påtryckningar.18 
En begäran från invånare i arbetarkvarteret Stenhammaren om att alla ölkrogar där 
skulle förbjudas lämnades också utan åtgärd av stadsfullmäktige. Borgmästare Björck 
menade att stadsfullmäktige och magistraten var maktlösa att agera mot dessa, och 
att det var polisens sak att hantera ordningsproblemen, inte fullmäktiges.19 

Grönborgs bryggeri. Bryggerierna och deras ölutkörare var en återkommande konflikthärd mellan 
stadskommunen och landsbygdskommunerna. Sundsvall och dess styrande borgarklass ansågs 
av såväl folkrörelser som omlandets politiska representanter profitera på spriten och genom sitt 
agerande bidra till betydande sociala problem inte bara i staden utan också i de omkringliggande 
kommunerna. Källa: Sundsvalls museums fotoarkiv
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I juni 1882 ändrade stadsfullmäktige uppfattning, efter att i flera år inte velat se 
någon vidare inskränkning. Tidigare hade man ansett att hårdare regleringar dels 
var ett ingrepp i den personliga friheten, dels skulle ha resulterat i lönnkrögeri. Nu 
var det istället den omfattande brottsligheten, samt de gynnsamma effekter som 
krogarnas söndagsstängning haft, som gjort att man ändrat sig i frågan. Fullmäktige 
framhöll även ”den livliga strävan och djupa rörelse, som hos ortens befolkning och 
ej minst hos arbetsklassen under tiden uppstått i och för nykterhetens befrämjande”.20 
Påtryckningarna från civilsamhället började alltså ge visst resultat. Nykterhetslinjens 
något starkare stöd bland stadens politiker visas av att den begäran – om att även 
utan måltidstvång få servera brännvin på söndagar och helgdagar – som ett antal 
källarmästare gjorde år 1888, avslogs. Detta efter att en större protest inlämnats efter 
att ett opinionsmöte, som samlat deltagare från flera olika föreningar, hållits i stadens 
godtemplares ordenslokal.21 

Kampen mellan dem som ville ha ökade inskränkningar respektive generösare 
förhållanden för krognäringen var högst levande under hela 1880-talet, och de lokala 
politikerna fortsatte att under det sena 1800-talet ha en ambivalent inställning till 
vilken alkoholpolitik som skulle föras. Magistraten, fullt medveten om att ”svårighet 
kunde uppstå för upprätthållande af den allmänna ordningen”, ansåg år 1891 att det 
fanns ”omständigheter” i Sundsvall som talade för söndags- och helgdagsutskänkning 
på vissa av stadens schweizerier. Trots att flera av Sundsvalls nykterhetsföreningar 
besvärade sig beslöt länsstyrelsen att gå på stadsfullmäktiges och magistratens linje.22 

Trots att nykterhets- och arbetarrörelsen tidigt blev starka i Sundsvall, och trots att 
många boende – organiserade i olika föreningar – argumenterade för en mer restrik-
tiv alkoholpolitik, så var nykterhetsinflytandet svagare i Sundsvall än i de flesta andra 
städer. Utskänkningsbolaget hade sina företrädare på inflytelserika poster både i den 
kommunala politiken och i det privata näringslivet. Den högborgerliga sammansätt-
ningen av fullmäktige och de betydande intäkter som den generösa alkoholpolitiken 
gav kommunen kan förklara den ovilja som ofta fanns att ge nykterhets- och arbetar-
sammanslutningar mer inflytande i frågan. Bara för att ge ett exempel översteg vanligtvis 
intäkterna från Utskänkningsbolaget utgifterna för fattigvården. Alkoholförsäljningen 
var omfattande i staden. Försäljningsåret 1886/87 såldes det exempelvis drygt 40 liter 
spritdrycker per stadsinvånare, vilket var närmare tre gånger mer än i Stockholm, 
Göteborg eller Malmö, och överträffat endast av industristäderna Västerås, Karlstad, 
Södertälje, Hudiksvall och Östersund. Även om många av kunderna tillhörde andra 
kommuner var således inkomsterna per stadsinvånare betydande. Först en bit in på 
1900-talet fick nykterhetslinjen en betydligt starkare ställning i kommunalpolitiken.23 

Sundsvall utgjorde en första etapp för arbetarskaror som skulle till sågverk och andra 
industrianläggningar antingen i Medelpad eller längre upp i Norrland. Staden var dess-
utom en mötesplats för distriktets alla sågverksarbetare och en betydande hamnstad 
som tidvis besöktes av stora mängder sjömän i väntan på fartygens lastning. I denna 
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miljö flödade ölet och brännvinet, och politikerna var som visats ofta ovilliga att hårdare 
reglera krognäringen. Detta trots att stadens höga brottslighet så tydligt i den lokala 
debatten förknippades med de många krogarna och den höga alkoholkonsumtionen. 
Istället vände sig myndigheterna till ordningsmakten för att lösa problemet

År 1850 hade Stockholm som första stad i landet fått en modern polisorganisation. 
Förebilden utgjordes av Londonpolisen.24 I början av 1860-talet hade Sundsvall fort-
farande en liten poliskår, med endast fyra anställda konstaplar år 1862. Därutöver 
fanns privat ordnade nattpatruller. De hade som främsta uppgift att upptäcka bränder 
men kunde även ertappa brottslingar. Precis som i Stockholm var missnöjet stort med 
detta system. Effektiviteten hos nattpatrullerna ifrågasattes ofta, och flera förslag dis-
kuterades om att ersätta dem med andra lösningar. Den hastiga folkökningen gjorde 
att stadsfullmäktige pressades till att reformera polisväsendet. Under nödåret 1869 
inträffade flera inbrottsstölder och stadsfullmäktige tillsatte en kommitté, under led-
ning av borgmästare Ahlgren, för att utreda hur situationen i staden kunde förbättras. 
I utredningens yttrande framhölls ökningen av antalet ölkrogar, samt att det till staden 
ofta ankom ”oregerliga och supiga arbetare från de i stadens närhet på sista tiderna 
uppförda ångsågar, ävensom besök av finnar och annat löst folk i och för sökande av 
arbetsförtjänst” som orsaker bakom brottsligheten.25 Utredningen riktade även kritik 
mot stadsfiskalen, och föreslog att en poliskommissarie skulle tillsättas. Denne skulle 
stå under ledning av magistraten och borgmästaren, inte av stadsfiskalen. Förslaget 
godkändes av stadsfullmäktige. En polisöverkonstapel från Stockholm, Ernst Wilhelm 
Hellman, blev stadens första kommissarie och tillträdde i mars 1870.26 

Direkt efter att Hellman påbörjat sin tjänst begärde han hos magistraten om att 

Diagram 8.1 Brännvinsinkomsterna och försäljningen för Sundsvall 1869/70–1910.
Källa: BiSOS V Brännvinstillverkning och försäljning1873–1911.
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få utöka poliskåren. Begäran motiverade han dels med den omfattande sjöfarten och 
dels med att många utifrån – som sågverksarbetare från omlandet tillsammans med 
en mängd löst folk – dagligen ställde till oordningar. Dessutom menade Hellman 
att det i staden fanns mellan 80–90 ölkrogar, omkring 100 prostituerade kvinnor 
och ett ganska stort antal tidigare straffade personer. Stölderna under hans första tid 
i staden hade också varit väldigt många. Hellman föreslog 8 ordinarie konstaplar, 
samt att extra poliser skulle sköta bevakningen nattetid istället för nattpatrullerna 
och brandvakterna. Stadsfullmäktige bantade dock i oktober samma år ned förslaget 
till sex ordinarie konstaplar samt sex extra poliser. De ordinarie skulle tjänstgöra 
under dagen och de andra sex under natten. Från 1 maj 1871 uniformerades polisen. 
Med Hellman hade polisväsendet i Sundsvall börjat genomgå en professionalisering. 
Redan år 1872 framhölls hans insatser av magistraten med att han vid ”brotts upp-
täckande och brottslingars efterspanande städse ådagalagt sådan skicklighet, nit och 
oförtrutenhet, att han därigenom med rätta tillvunnit sig såväl sina förmäns som 
allmänhetens belåtenhet”.27 

Under år 1874 utökades kåren med en överkonstapel och en ordinarie konstapel. 
Hellman menade ändock att kåren behövde ytterligare förstärkning, då Sundsvall var 
”rikeligen lottat [på] lösdrivare, vanfrejdade och illa kända personer samt allmänna 
kvinnor”. Att många tidigare brottslingar anlände till sågverksmetropolen illustreras 
av det faktum att Sundsvall var en av sex städer som direkt fick rapporter med porträtt 
på de som frigivits från olika straffanstalter. Siffror på kriminaliteten i staden under 
1870-talets högkonjunktur visar att brottsligheten var fortsatt hög. Den begränsade 
lilla poliskåren hade fullt upp: 28

 Fylleri dömda Anmälda stölder, därav ouppklarade
1871 256 73 58 
1872 483 97 66
1873 891 63 33
1874 1 153 58 37
1875 1 074 76 46

Tabell 8.1 Några brottstyper under det tidiga 1870-talet.
Källa: Nilsson (1943b) s. 144.

Siffrorna ovan, och då särskilt de för ”myndighetsstyrd” kriminalitet som fylleri, 
visar på de dubbla tolkningsramar historikern har att förhålla sig till. Å ena sidan 
tyder mycket på att fylleri- och andra ordningsbrott var mycket vanliga i Sundsvall. 
Å andra sidan är det rimligt att anta att den av Hellman utbyggda och professiona-
liserade poliskåren troligtvis förde fler fyllerister och andra brottslingar till skranket. 
Det kraftiga ekonomiska uppsvinget för industrin under 1870-talet visade sig hur-
somhelst i kriminalstatistiken. Dock var, som framkom av det föregående kapitlet, 
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brotten under hela undersökningsperioden som flest under 1870-talet. Poliskåren 
var då däremot fortfarande förhållandevis liten. Det är därför uppenbart, om man 
jämför brottslighetsutvecklingen med poliskårens utbyggnad, att ökningen av bland 
annat ordningsbrott inträffade före den kraftiga expansionen av poliskåren. Polisens 
utökning bör därför främst ses som konsekvensen av de många ordningsbrotten, och 
inte tvärtom. Det finns inget som talar för att det finansiellt återhållsamma stadsfull-
mäktige utan skäl skulle ha beviljat medel för utbyggnaden av polismakten. Stadens 
funktion som ett regionalt ekonomiskt- och nöjescentrum, där alkoholen flödade 
och lönnkrogar, bordeller och gatuprostitution var allmänna inslag i stadsbilden, 
resulterade i mycket arbete för poliskåren och höga brottslighetstal. 

I augusti 1877 fattade fullmäktige beslut att utöka kåren med en spaningsavdel-
ning. Den bemannades av en överkonstapel, som senare fick titeln kommissarie, 
och en ordinarie konstapel. Förhållandena i stadens utkanter och i de angränsande 
industrikommunerna gjorde sig ofta påminda. En särskild patrull fick i uppdrag att 
bevaka det oroliga Norrmalm, och även Stenhammaren, den fattiga södra arbetar-
stadsdelen, fick bevakning under 1880-talet. Båda områdena befolkades av många 
sjömän och tillfälligarbetare, och kvarteren var ökända för den rikliga tillgången på 
lönnkrogar och bordeller. Hellman rapporterade exempelvis i slutet av 1880 om  
”[s]peciella förhållanden å Norrmalm […] der nästan dagligen oordningar förekomma 
helst under seglationstiden mellan sjömän och arbetare i anseende till de flertal ölkrogar 
och stora antal prostituerade quinnor, som der äro till finnas”.29 

I slutet av 1870-talet markerades inträdet i en ny kriminalpolitisk era ytterligare 
då Sundsvall fick ett av landets moderna cellfängelser. Redan under 1860-talet hade 
stadsfullmäktige föreslagit att ett särskilt cellfängelse skulle byggas i staden, och man 
var beredd att upplåta gratis tomt för det. Fångvårdstyrelsen ansåg att bland städerna 
i de norra länen så var Sundsvall den stad som hade det främsta behovet av ett sådant. 
Länsstyrelsen instämde och menade att det i Sundsvall med omnejd förekom mer 
brott än på andra håll i länet. Stadsfullmäktige upprepade sitt erbjudande om gratis 
mark flera gånger, men det skulle dröja till 1875 innan Fångvårdsstyrelsen antog det, 
och till 1879 innan ett nytt kronohäkte stod färdigt. Det blev, trots sina 56 celler, 
genast överbefolkat.30

Med stadsbranden 1888 följde ytterligare en uppgång av brottsligheten i sta-
den, och poliskåren utökades ytterligare. Vid utgången av 1895 bestod kåren av en 
poliskommissarie, tre överkonstaplar och 28 konstaplar inklusive extra konstaplar. 
Arbetsuppgifterna växte också då allmänheten återkommande ställde krav på polisens 
närvaro. Exempelvis begärde ett antal gårdsägare på Stenhammaren år 1892 utökad 
polisbevakning på grund av brottsligheten i området.31 Den sedan år 1891 tillträdde 
poliskommissarien Johan Oskar Attaque var också flitig att använda extra polismedel 
för att utöva ”tillsyn öfver ställen, der sedeslöshet och lönkrögeri bedrifves”.32 

Under de fyra sista decennierna under 1800-talet genomgick Sundsvalls polis-
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väsende en formerings- och professionaliseringsprocess. Detta var något som låg i 
tiden. Organisationen följde i huvudstadskårens spår och kan ses som en följd av en 
komplexare samhällsbildning under den högintensiva industrialiseringsfasen. Även 
Sundsvalls omland upplevde under andra halvan att moderniseringens vindar blåste 
kraftigt. Hur hanterade då landsbygdskommunerna i Sundsvallsdistriktet frågor om 
brottslighet under 1800-talets andra hälft? 

Omlandet 
Av de tre analyserade landsbygdskommunerna Skön, Alnö och Njurunda har valts 
att i det följande lägga tonviken på förhållandena i Sköns kommun. För att visa på 
att situationen inte på något sätt var unik i denna kommun kommer den lokala 
kriminalpolitiken i Skön att jämföras med Njurundas och Alnös. Detta för att visa 
att såväl problematik som lösningsförslag och handlingsmönster var gemensamma i 
landsbygdskommunerna. Exemplen från Alnö och Njurunda är lagda i noterna för 
att underlätta läsningen av kapitlet. 

Sköns kommun var den största av de fyra kustkommunerna omkring Sundsvall 
som efter 1850 kom att få en markant industrialisering.33 Befolkningen ökade från 
drygt 1 000 invånare år 1850 till över 11 000 efter sekelskiftet. Flera exempel från 

Diagram 8.2 Poliskåren i Sundsvall 1860–1940.
Kommentar: Från 1933 infördes statspolis i Sundsvall, vilket ökade antalet poliser senare delen 
av 1930-talet med ytterligare drygt ett tjugotal poliser (ej redovisade i diagrammet ovan). 
Antalet poliser i staden kan variera något från år till år, utan att någon egentlig ökning skett, 
på grund av exempelvis fler tillfälligt anställda. Dock är ökningen från 1870 fram till början 
av 1890-talet tydlig. 
Källa: Sigfrid Linner, Statens offentliga utredningar 1922:49. Utredning angående omorganisation 
av polisväsendet i riket (Stockholm 1922) Tabell 1A s. 308–310. ”Den egentliga polispersona-
lens antal 1913”; SKA: Sundsvalls stadsfullmäktige. Utgiftsstaten och anställda respektive år; 
Nilsson (1943b) s. 137ff. 
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1860-talet visar att kommunen hade att hantera en ökad ordningsproblematik som 
uppstått i samband med industrialiseringen och inflyttningen till kommunen. 1864 
begärde länsstyrelsen, via kronofogden i Medelpads östra fögderi, in kommunens 
åsikt bland annat om hur ölförsäljningen bedrevs. Kommunalnämnden betonade att 
försäljningen ofta orsakade ”trätor och ovänskap som ofta nog slutar med blodiga 
slagsmål”. I Skön fanns gott om arbetare och sjömän, även från andra länder, som 
tillsammans ställde till oro för fastboende och gårdsägare, ansåg nämnden. Man 
hävdade vidare att de som försökte försvara sin egendom utsattes för käppslag eller 
knivhugg, och att arbetarnas och sjömännens ordningsproblem främst var föranledda 
av alla de illegala ölförsäljningsställena som fanns i kommunen. Nämnden efterlyste 
därför en ändrad alkohollagstiftning.34 

Inför sommaren 1865 hade länsstyrelsen beviljat utskänkningsrätt till en krog vid 
skarpskyttelägret på Skönsmon, som låg i Sundsvalls direkta närhet. Detta innebar 
enligt kommunalstämman att ”[h]amnstufvare och fyllhundar då intaga moen”, och 
klagomål över slagsmål och störande uppträdanden var vanligt förekommande från 
boende i närheten. Stämman reagerade därför mot att någon fick bedriva krogverk-
samhet på platsen, eftersom det ledde till att kommunen fick ta emot oönskade gäster 
som utsatte ortens egna bofasta befolkning för fara.35 

Kommunalstämman i Skön bedrev tidigt en restriktiv alkoholpolitik. Detta visas till 
exempel av att stämman år 1868, med 8 789 fyrkars nej mot 7 911 fyrkars ja, stoppade 
vinhandlaren Botvid Johansson från Sundsvall från att erhålla rättigheterna till att under 
en treårsperiod bedriva utminutering med spritdrycker på Skönsmon. Detta beslut fat-
tades trots de betydande inkomsterna ett beviljande hade inneburit för kommunen.36 

Under 1870-talet tilltog kommunens försök att mildra de problem som följde 
i den liberala alkohollagstiftningens spår. På en fråga från länsstyrelsen år 1876, 
angående kommunernas syn på alkoholförsäljningsrättigheterna, menade man med 
”ett enhälligt och högljutt ja” att lanthandlarnas rätt att sälja vin och öl till avhämt-
ning orsakade mycket missbruk och föranledde oordningar i kommunen. Stämman 
förordade därför att denna rättighet borde upphävas, då ”våda för allmänna säker-
heten” ofta förekom vid alla lastageplatser och industriinrättningar som samlade folk 
från så många olika håll.37 På hösten samma år samlades man till en extra stämma 
för att återigen diskutera lanthandlarnas rättigheter. Den talrikt besökta stämman 
framhöll enhälligt att ett beslut från år 1873 – att inte bevilja någon rättighet för 
krogverksamhet, det vill säga för försäljning till förtäring på stället – inte minskat 
”den omåttliga förbrukningen” av öl och vin bland arbetarna inom kommunen och 
då särskilt på Skönsmon. Orsaken till att ingen minskning av superiet skett ansåg 
man var att de inom kommunen boende 22 lanthandlarna hade rätt att sälja till 
avhämtning. Lanthandlarna hade vanligtvis sitt försäljningsställe i direkt anslutning 
till allmän väg, och dryckerna konsumerades direkt utanför försäljningslokalen. 
Stämman framhöll att det var den stora mängden lösarbetare som utförde de många 
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ordnings- och våldsbrotten. Arbetarna drack sig ”öfverlastade af öl och vin och hva-
rigenom vådor för allmänna säkerheten och för kommunens innevånare och dels för 
vägfarande ofta förefinnes och thyvärr bekräftas af de många brottsmålen som här-
städes förekommer”. Stämman beslöt därför att ansöka hos Landshövdingen om ett 
förbud för alla lanthandlare att sälja öl och vin för avhämtning, och man betonade 
att utan ett sådant förbud ”stås ingen ordning att vinna”.38 

Kritiken mot lanthandlarnas sätt att berika sig på alkohollasten föranledde under 
det sena 1870-talet samt under 1880- och 1890-talet ett än mer bestämt agerande 
mot de lanthandlare som sålde utan tillstånd.39 Flera av besluten var föranledda av 
påtryckningar från olika föreningar, vilket visar på betydelsen av det allt starkare 
civila samhället i distriktet. Till exempel kan nämnas en skriftlig framställning från 
arbetare i Tunadal som föreslog en belöning på högst 50 kronor till den person som 
kunde ange handlaren Fryckberg i Filland för olaglig alkoholförsäljning. Stämman 
beslöt att betala dagpenning och ångbåtsfrakt till den person som anmälde Fryckberg 
till laga åtal.40 Även en skrivelse från ”åtskilliga nykterhetsvänner och godtemplare” 
– om att förbjuda alkoholförsäljning ombord på ångbåtarna som trafikerade Sköns 
kommun – resulterade i att stämman beslöt att begära hos landshövdingeämbetet att 
inga rättigheter annat än för ”spisande gäster” skulle beviljas för ångbåtsbolagen.41 

Även bryggerinäringen blev föremål för missnöje.42 Exempelvis använde Gefle 
ångbryggeri den ovan omnämnde handlare Fryckberg som föreståndare för sin filial i 
Filland. Fryckberg var, efter en resolution utfärdad av landshövdingeämbetet den 29 
september 1883, för all framtid förbjuden att idka handel med maltdrycker. Kommu-
nalnämnden beslöt därför på ett möte i september 1891 att även Gefle ångbryggeri 
skulle förbjudas att verka i kommunen på grund av denna illegala hantering och alla 
andra problem företaget orsakade.43 Kommunalnämnden ”som gerna ville med alla 
lagliga åtjerder medverka till nykterhetens befrämjande” framhöll några år senare igen 
den gällande lagstiftningen som orsak till att man inte kunde agera fullt så kraftfullt 
som man önskade.44 

Mycket av brottsligheten förknippades således med de generösa villkor som handlare 
och andra alkoholförsäljare verkade under. Dessa villkor skapade tillsammans med 
tillströmningen av arbetare till kommunen stora ordningsproblem, särskilt under 
sommarhalvåret, ansåg de kommunala företrädarna. Man beslöt därför att utöka 
bevakningen av kommunens arbetarområden. Under 1884 anställde man exempelvis 
ytterligare en fjärdingsman. Denne fick uppdrag att bevaka Skönsmon, medan den 
andre fjärdingsmannen istället fick den geografiskt större delen av kommunen norr 
om Sundsvall.45 Bara något år senare begärde sågverksägare, gårdsägare och arbetare 
i ett industritätt område alldeles norr om Sundsvall om avlöning till två poliser i 
området sommartid och en under vintertid. Som skäl angav man att flera blodiga 
slagsmål och uppträdanden förekom under den tid på året då tillfälligarbetare och 
sjömän bevistade platserna.46 
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Lokalsamhällets agerande mot den kriminalitet som man ansåg att industrialise-
ringen orsakat kom alltså framförallt att handla om restriktioner för alkoholhandeln 
och om förstärkning av polisresurserna. Den ökade kontrollen riktades främst mot 
de arbetare och sjömän som tillfälligt vistades i kommunen, och som man ansåg 
utgjorde en kriminellt belastad, farlig grupp. Under seklets sista två decennier blev 
föreningslivet i kommunen en betydande påtryckningsgrupp för att få till stånd ett 
kraftfullare kriminalpolitiskt agerande.47 Förutom att det finns gott om exempel på 
att föreningar använde sin numerära styrka till att söka påverka kommunens ledning 
använde man sig även av ett system med belöningar och angiveri för att komma åt 
olaglig sprithandel, och man bekostade också själva ibland extra ”ölpoliser” eller 
ting. Ibland agerade man också utanför lagen. I Sundsvallsdistriktet fanns i början 
av 1890-talet ett hundratal illa sedda lönnkrogar. En av dessa låg i Vivstaskogen, 
och den stormades en dag av nykterhetsanhängare. Krogens ägare hade tidigare 
bedrivit lönnkrog och bordell i Sundsvall, och trots flera varningar fortsatte han sin 
verksamhet. Efter ett möte i Vivsta missionshus beslöt man att demonstrera mot 
krogen. Demonstrationståget uppskattades till närmare 600 personer och när det 
nådde krogen utbröt bråk. Krogägaren skadades och alkoholen förstördes. Kort där-
efter brändes lönnkrogen en natt ner till grunden. Händelsen uppmärksammades 
sedan av August Palm, som menade att nykteristanhängarna agerat utanför lagen. 
Hans kritik mot förbudsivrarna bidrog säkerligen till att fallet fördes till domstol.48 

Det var kommunens municipalsamhällen som ansågs ha de största problemen med 
vålds- och ordningsbrott, illegal handel och stölder.49 Några exempel från det sena 
1800-talet visar på olika svårigheter som de fattiga förstäderna hade att hantera. I en 
längre diskussion på municipalstämman i Skönsmon i november 1885 redogjordes 
för omfattande ordningsproblem. Polisuppsyningsmannen utsattes för hård kritik av 
flera deltagare. De menade att han aldrig var på plats för att stävja oordningar och 
slagsmål. Samtidigt saknades i Skönsmon ekonomiska resurser för att bygga upp en 
tillräcklig ordningsmakt.50 I det andra municipalsamhället i kommunen, Skönsberg, 
fattade man sommaren 1896, efter att olika fastighetsägare reagerat, beslut om att 
Grönborgs bryggeri från Sundsvall skulle förbjudas att verka i distriktet. Bryggeriet 
hade under flera år, trots många påstötningar från polismyndigheterna, fortsatt att 
sälja till olika lönnkrögare. Särskilt en av bryggeriets ölutkörare, en Karl Gustafsson 
från Sundsvall, lyftes fram som en ölutkörare som med sin försäljningsiver förorsa-
kade ”en mängd oordningar, synnerligast ibland distriktets lösa befolkning”. Trots 
att Gustafsson ställts under åtal, dömts för överträdelse av ordningsstadgan och för 
att ha förgripit sig mot polisman samt därför avtjänat fängelsestraff, fortsatte han att 
förse lönnkrögarna med varor.51 

Ytterligare exempel på kommunens svårigheter att bekämpa lönnkrögeriet var, 
enligt stämman i Skönsmon i november 1886, att hyresvärdar bedrev illegal krogverk-
samhet genom att hysa lösa personer. Hyresgästerna, främst kvinnor, fick sköta verk-
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samheten och kanske till och med fälldes för lönnkrögeri, varefter de sedan lämnade 
orten. Hyresvärdarna, som var omöjliga att komma åt genom rådande lagstiftning, 
tog då in någon ny lös person för att fortsätta försäljningen. Stämman beslöt därför 
att gå på skrivelsens linje och förorda att även hyresvärden skulle kunna fällas för 
den verksamhet som bedrevs i dennes fastighet.52 Begäran stoppades dock, som i de 
flesta fall andra fall, av länsstyrelsen, som menade att sådana åtgärder saknade stöd i 
lagstiftningen och därför inte kunde bifallas.53 Förutom att ägarna till fastigheterna 
där lönnkrögeri bedrevs inte var möjliga att domstolsföra kunde inte heller all alko-
holförsäljning stoppas, då näringsfrihetslagstiftningen gav rätt till exempelvis lant-
handlare att bedriva försäljning. Detta visar på de svårigheter lokalsamhällen som ville 
stävja ordnings- och alkoholbrottslighet hade att förhålla sig till. Inte bara saknades 
de ekonomiska resurserna för att etablera en effektiv polismakt, även den rådande 
lagstiftningen försvårade ett effektivt agerande. 

I den femårsberättelse som finns sparad för Skönsmon för åren 1886–1890, och 
som i sin tur var underlag för kronofogdens i Medelpads östra fögderi berättelse till 
landshövdingen, visas på det omfattande lönnkrögeriet. I municipalsamhället hade 
122 personer straffats för olaga alkoholhandel under perioden. Dessutom framhöll 
man att polisbevakningen var långt ifrån tillräcklig eftersom ”det för allenast en polis-
man vore omöjligt att bland en orolig, ofta för orten främmande arbetarebefolkning 
ensam afstyra oordningar och svara för den allmänna säkerheten”.54 Flera andra skri-
velser från samma tid vittnar också om det ”florerande lönnkrögeriet å Skönsmon”, 
samt om fylleri och prostitution. Problemen förefaller ha eskalerat under 1880- och 
det tidiga 1890-talet, delvis på grund av den höga befolkningsomsättningen men 
reaktionerna var troligtvis även en följd av att acceptansen för ordningskriminalitet 
minskade. Detta genom bland annat det omfattande föreningslivets verksamhet.55 
När den höga inflyttningen till municipalsamhället behandlades av nämnden i slutet 
av seklet påtalades att en stor del av inflyttarna hade okänd mantalsskrivningsort eller 
hemvist, och att många av dem var personer som straffats för grövre eller lindrigare 
brott.56 Reaktionerna mot brottsligheten kom vanligtvis från den egna befolkningen, 
som upprepade gånger påtalade förhållandena som oacceptabla och efterlyste patrulle-
rande polis, då man menade att polisuppsyningsman och fjärdingsman inte räckte till: 

Tillåt oss anföra orsakerna till hvad här ofvan anförts, utan tvifvel är det 
ölkrogarne som äro så talrikt inrotade och plaserade å Skönsmon samt med 
de proustituerade qvinnorna och allt slödder som här uppehåller sig. Detta 
tror vi vara orsakerna till det demoraliserande lif som här lefves af många.57 

*

I spåren av den framväxande sågverksindustrin tilltog olika sociala problem. Kom-
munerna i Sundsvallsdistriktet fick en ny verklighet att förhålla sig till, och lokala 
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kriminalpolitiska åtgärdsprogram började utarbetas. Skillnaden i viljan att agera mel-
lan å ena sidan de omkringliggande industrikommunerna och å andra sidan staden 
är högst påtaglig. Landskommunerna bedrev en restriktiv linje mot alkoholhandeln 
redan innan olika nykterhetsföreningar och andra föreningar blivit starka, medan 
Sundsvalls linje under andra halvan av 1800-talet måste klassas som minst sagt generös. 
Staden fick, till skillnad från landskommunerna, betydande inkomster från alkohol-
hanteringen, och starka krafter i den högborgerliga staden motverkade ett kraftfullare 
agerande i form av en mer restriktiv politik. Samtidigt ställde också stadens agerande 
till det för landskommunerna, som inte alls kunde profitera i samma utsträckning på 
lasten. Även statens ovilja eller oförmåga att agera orsakade besvär för kommunerna. 
Flera olika lösningsförslag antogs av både kommunalstämmor och stadsfullmäktige, 
men vanligtvis stod dessa i konflikt med rådande näringsfrihetslagstiftning. 

Fastän de beskrivningar olika arbetar- och nykterhetsföreningar presenterade av 
problematiken på respektive ort kan vara överdrivna, och snarare peka på nykterhets- 
och arbetarrörelsens expansion, visar de ändock på en ökad aktivitet från civilsamhällets 
sida. Det var ofta olika föreningar som stod bakom kraven på en utökad ordningsmakt 
samt på ett intensivare och mer handfast agerande mot brottsligheten. Vid sekelskiftet 
1900 hade föreningarna fått ett reellt inflytande även på en så högborgerlig församling 
som Sundsvalls stadsfullmäktige. Politikerna blev över tid känsligare för allmänhetens 
åsikter, och under det tidiga 1900-talet skulle kommunerna ges ökade möjligheter 
och förutsättningar att agera. Denna utveckling, från sekelskiftet fram till 1940, 
analyseras nedan. 

Reorganisationens tid, 1900–1940
På nationell nivå ökade den kriminalpolitiska aktiviteten decennierna runt sekelskiftet 
1900. Moderniseringen påstods ha lett till en markant ökning av brottsligheten, och 
ett betydande åtgärdsprogram ansågs därför vara av nödvändighet för att söka minska 
detta samhällsproblem. Det tidigare strikta förhållandet mellan den allmänna och den 
enskilda sfären blev samtidigt mer komplext. Sociala frågor ”församhälleligades” och 
skulle lösas för samhällshelhetens bästa. Hur förändrades då den kriminalpolitiska 
aktiviteten på lokal nivå under 1900-talets fyra första decennier? 

Sundsvalls stad
Efter sekelskiftet tilltog folkrörelsernas intensitet för att minska de besvär som den höga 
alkoholkonsumtionen i staden ansågs orsaka. Efter ett offentligt möte i Elimkapel-
let sändes i april år 1900 en framställan till stadsfullmäktige, som beslutade att vidta 
”åtgärder för ordnande af försäljningen inom samhället på ett mera tillfredställande 
sätt”.58 Inte bara ”åtskilliga invånare” i staden utan även i de omgivande municipal-
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samhällena Skönsmon och Skönberg hade reagerat mot bland annat den ordningsbrotts-
lighet som lösa arbetare och många ynglingar från distriktet ställde till med i staden. 
Problemen hade också ökat under de senaste åren, menade man. Poliskommissarie 
Attaque, tillsammans med stadsfiskalen, vände sig mot denna verklighetsbeskrivning, 
och förordade att inga inskränkningar skulle göras. Enligt dem var anledningen till den 
jämförelsevis stora ökningen av fylleriförseelser år 1899 att ”berusade personer under 
årets arbetareoroligheter med större omsorg tillvaratogs av polisen för att förekomma 
oordningar”. Istället argumenterade de för att ordningsbrottsligheten egentligen minskat 
de sista åren, och menade att en mer restriktiv kommunal alkoholpolitik skulle resul-
tera i omfattande lönnkrögeri också i själva staden. Fullmäktige beslöt dock, att med 
15 röster mot 12, gå på nykterhetsvännernas linje och därmed emot polisledningen. 
Efter klockan fyra på eftermiddagen skulle inget öl eller vin tillhandahållas mer än till 
matgäster. Beslutet, som fick bryggerier och innehavare av ölutskänkningsrättigheter 
i staden att anföra besvär, markerar ingången till en något mer restriktiv politik för 
Sundsvalls del. Polisledningens argumentation visar också på vilken stor betydelse den 
lokala ordningsmaktens förhållningssätt har för lagföringsnivån på en ort, och hur den 
kan påverka tillfälliga upp- och nedgångar i statistiken.59 

Stadsfullmäktiges i alla fall delvis omlagda politiska kurs kan också ses i det svar 
man gav efter ett krav från kyrkoherden i Sköns socken på att krogarna skulle vara 
stängda under påsklördagen 1904. Man betonade att ”ingen annan stad inom landet 
vidtagit så stora inskränkningar i tiden för krog- och utskänkningsrörelsens beifrande 
som just Sundsvall”.60 Att stadsfullmäktige intagit delvis nya positioner märks även i 
det ökade beviljandet av bidrag till olika nykterhetsföreningar och nykterhetsändamål 
efter 1900. Exempelvis beslutade fullmäktige år 1905, efter en motion av nykter-
hetsmannen Petrus Andersson och mot drätselkammarens yrkande, att avsätta en del 
av spritmedlen till en fond för ”dryckessedernas motverkande och nykterhetssakens 
främjande”.61 Föreningarnas män hade nu fått möjlighet att verka inom fullmäktige. 
År 1909 framhölls igen i fullmäktige att ölserveringsställena borde stängas senast den 
tid på dagen då kroppsarbetarna slutade sitt arbete, detta för att de inte skulle för-
slösa sina pengar och ställa till oordningar. Ölkonsumtionen i staden hade nämligen 
minskat betydligt under de senaste åren, vilket man menade visade att restriktioner 
faktiskt fungerade.62 Andra exempel på åtgärder från åren omkring 1910 är bland 
annat inrättandet av en ”nykterhetsdiakon”, en kraftig minskning av antalet bevil-
jade alkoholrättigheter och förbud mot förtärande av alkohol på allmän plats.63 När 
staten således beslöt att börja frigöra kommunerna från det ekonomiska beroendet 
av rusdrycksmedlen, bland annat på grund av misstanken att vissa kommuner tjänat 
så mycket att de drivit upp konsumtionen, hade en något mer restriktiv linje redan 
påbörjats i Sundsvall. Detta i en kommun som under andra halvan av 1800-talet 
måste sägas ha fört en väldigt generös alkoholpolitik.64 

Den något omlagda alkoholpolitiken till trots riktades på ett opinionsmöte i bör-
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jan av oktober 1913 hård kritik mot den av stadsfullmäktige förda politiken från 
Sundsvalls samlade nykterhetsföreningar. De menade att fullmäktige i Sundsvall hade 
beviljat fler försäljningsrättigheter än stadsfullmäktige i någon annan till folkmängd 
jämförbar stad. Detta resulterade i omfattande ”moraliska” problem, i synnerhet 
för den fattigare delen av befolkningen, hävdade föreningarna. Fullmäktige kunde 
dock visa på en nedgång från 52 ölrättigheter år 1906 till 25 stycken för år 1913, 
och man argumenterade igen för att alkoholpolitiken faktiskt skärpts de sista åren.65 
Även Utskänkningsbolaget beslöt under världskrigets första år att betydligt skärpa 
reglerna för vem som fick inhandla sprit. Sprit skulle vid bolagets utlämningsställen 
inte lämnas ut till den som det sista året mer än två gånger straffats för fylleri, varnats 
eller dömts för lösdriveri, eller begått något brott alkoholpåverkad. Inte heller per-
soner som ansågs vara alkoholberoende, vårdats på alkoholisthem, erhöll fattigvård, 
var kända för våldsamt uppträdande i hemmet eller som dömts för olaga öl- eller 
brännvinsförsäljning skulle få inhandla sprit i utlämningslokalerna.66 Ett tydligt sköt-
samhetskrav byggdes således in i utlämningsförfarandet. I en samlad större manifes-
tation, anordnad av olika nykterhetsföreningar på flera till staden omkringliggande 

Hotell Knaust. Det mycket krogtäta och alkoholliberala Sundsvalls kanske mest välkända 
schweizeri, hotell Knausts ”Spegelsal”. Detta var dock inget tillhåll för en vanlig arbetare, utan 
här firade exempelvis träpatronerna efter att arbetarna lidit nederlag i Sundsvallsstrejken 1879. 
Källa: Sundsvalls museums fotoarkiv
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orter hösten 1914, ställdes ytterligare krav på att stadsfullmäktige skulle reformera 
den förda alkoholpolitiken, eftersom ”samhällen som ligga i stadens utkanter blir 
synnerligen obehagligt berörda af rusdrycksutminuteringen i Sundsvall, på grund 
af att individer som berusa sig i staden ofta hemsöka dessa samhällen och föra oljud 
och på annat sätt störa samhällstrefnaden”.67 

Polismakten och nykterhetsfolket hamnade dock på kollisionskurs i frågan om vad som 
var bäst för ordningen i staden. På hösten 1915 riktade Nykterhetsfolkets centralkom-
mitté, ett samarbetsorgan för de olika nykterhetsföreningarna i distriktet, en skrivelse 
till fullmäktige, vilken också upptogs som motion av en av ledamöterna. Sundsvalls 
alkoholpolitik ansågs ha stor betydelse ur både ordnings- och socialt hänseende inte 
bara för själva staden utan också för omlandets befolkning och då främst för ungdo-
marna. Man påtalade att Sundsvall fortfarande var en stad med förhållandevis väldigt 
många ölserveringsställen, och att de av Utskänkningsbolaget vidtagna restriktionerna 
var verkningslösa så länge de inte åtföljdes av restriktioner för övriga alkoholhandeln i 
staden. Poliskommissarie Attaque tog dock avstånd från ytterligare minskning av antalet 
utskänkningsställen. Han menade att antalet var normalt om man tog hänsyn till hela 
distriktets folkmängd. Enligt Attaque skulle ordningsbrottsligheten i staden öka om 
man drog in tillstånd, då folk skulle blandas och bråk uppstå på gatorna. Till staden 
kom, hävdade Attaque, dagligen omkring 5 000 personer, och under helgdagar det 
dubbla. Denna cirkulation på människor borde man ta hänsyn till i beslutsfattandet, 
menade han.68 Meningsskiljaktig heterna mellan kommissarien och Centralkommittén 
skulle fortsätta de följande åren. Attaque argumenterade till exempel år 1917 för att 
varje stadsdel, för att förhindra lönnkrögeri och oordningar på öppen gata, behövde 
åtminstone en utskänkningsrättighet, medan Nykterhetsfolket argumenterade för 
absolut torrläggning av den västra stadsdelen. När kampen dem emellan landade på 
stadsfullmäktiges bord gick fullmäktige vanligtvis på poliskommissariens linje.69 

Efter kriget fortsatte frågan om fylleriet och de medföljande ordningsbrotten att 
frekvent diskuteras i fullmäktige, då fylleriförseelserna i staden steg kraftigt efter 
1918. Den nyligen instiftade nykterhetsnämnden rapporterade varje år i början av 
1920-talet om en ökning av fylleriet. Detta förhållande tillskrev man bland annat den 
goda sprittillgången, och man menade att Utskänkningsbolaget frikostigt utdelade 
den högst tillåtna kvantiteten om fyra liter per månad till varje motboksinnehavare. 
Utdelningen skärptes dock över tid. 1924 var det endast 12 % av motböckerna som 
berättigade till 4 liter, medan 20 % berättigade till 3 liter och 50 % till 2 liter. De 
övriga till mindre än 2 liter.70 

En stor diskussionsfråga i kommunen blev inrättandet av Sundsvalls kafébolag. 
1922 beslöt fullmäktige att all ölutskänkning skulle överlämnas till ett bolag vars 
vinst skulle komma staden till del, och från 1926 beviljades Kafébolaget de sökta rät-
tigheterna. Både ekonomiska och sociala vinster åberopades i beslutet. Flera tidigare 
kaféinnehavare protesterade och menade att pressen överdrev oordningarna i staden. 

Svedin for print.indd   160 2015-05-18   14:09



161kriminalpolitik i lokalsamhället

”Sundsvallssystemet” hade också en betydande kritiker i nykterhetsrörelsen, som 
menade att staden inte skulle syssla med sådan tvivelaktig verksamhet eller återigen 
göra sig beroende av intäkter från alkoholhandeln.71 Nykterhetsförespråkarna fort-
satte under det sena 1920-talet att vara kritisk till verksamheten, och krävde bland 
annat skärpning av utskänkningstiderna. Inte heller hade inrättandet av Sundsvalls 
Kaféaktiebolag inneburit färre utskänkningsställen, menade man.72 Det dåliga förhål-
landet mellan å ena sidan stadens beslutsfattare och å andra sidan nykterhetsrörelsen 
kom att fortsätta under 1930-talet, och kritik mot frikostigt motboksbeviljande och 
långa öppettider framfördes av olika nykterhetsförespråkare.73 Den restriktivare alko-
holpolitiken i Sverige medförde också, precis som Attaque med flera varnat för, en 
marknad för illegal hantering. Enligt de lokala myndigheterna tilltog spritsmugglingen 
till Sundsvall kraftigt. Om ölbryggerierna och lönnkrogarna före världskriget hade 
varit de stora oroshärdarna för myndigheterna var det nu istället hembränneri och 
smuggling som bekymrade, och den omfattande olagliga sprithanteringen bidrog till 
att Tullpolis förlades till Sundsvall under senare delen av 1930-talet. 74 

Förutom att arbeta för en restriktivare lokal alkoholpolitik var olika föreningar mycket 
aktiva för att utöka polisbevakningen i staden. 1906 begärde gårdsägarföreningar 
på Östermalm och Södermalm75 om stationerade och fastboende poliser istället för 
patrullerande. Magistraten beslöt i stort sett i enlighet med föreningarnas begäran och 
höjde anslaget för extra bevakning i områdena avsevärt, från 1 000 kronor per år till 
5 000 kronor. Dessutom beslöt man att områdena skulle utgöra tre bevakningsdistrikt 
och att det i varje distrikt skulle placeras en konstapel som också skulle vara bosatt 
i dess centrala del.76 Vid denna tid diskuterades i större städer, såväl i Sverige som i 
Västeuropa och USA, om polismannen skulle vara integrerad i lokalsamhället eller 
distanserad från det. Man såg nämligen både faror och fördelar med att konstaplarna 
bodde i den del av staden de verkade i. Utvecklingen gick dock mot att poliserna 
tvingades bosätta sig i den stadsdel där de hade sin patrullering. Konstaplarna skulle 
istället själva övervakas av olika över- och inspektionskonstaplar.77

Stadens placering mitt i ett större industridistrikt fick magistraten att år 1907 
avstyrka Civildepartementets förslag om att 20 procent av poliserna skulle kunna 
utkommenderas till landsbygden vid behov. Förslaget var tänkt att öka polisbevak-
ningen på landsbygden genom att man helt enkelt skulle kunna använda sig av 
närliggande stads poliskår när så krävdes. Magistraten befarade dock att eventuella 
oroligheter bland arbetarna vid sågverken i distriktet skulle spridas till staden, och 
ansåg att hela kåren i så fall skulle behövas i staden för att dämpa dessa.78 Då avtal om 
reservpolis ändå slöts med staten året efter beslöt stadsfullmäktige att betydligt utöka 
poliskåren, bland annat med ridande polis. Detta beslut fattades mot drätselkammarens 
avrådande, som menade att för en stad av Sundsvalls storlek var poliskåren redan 
tillräckligt stor. Borgmästaren däremot förordade förslaget då ”i samhällen, som ginge 
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framåt, utgifterna för ordningsväsendet gifvetvis måste ökas, särskildt i en sådan stad 
som Sundsvall hvilken vare kärnan i ett stort industridistrikt”. Återigen var det alltså 
positionen som centrumstad för ett större industridistrikt som framhölls i argu-
mentationen.79 I ett längre utlåtande 1914 förklarade Attaque behovet av ridande 
polis med att flera områden inom staden hade missförhållanden sedan gammalt. Då 
flottning och seglation framkallade utkommendering av stadens polis till omlandet, 
särskilt under sommarmånaderna, var det därför nödvändigt med ridande polis inom 
staden för att vissa arbetare- och nöjesområden skulle kunna bevakas, menade han.80 

Efter sekelskiftet var både sågverksindustrin och brottsligheten på tillbakagång, 
och övergången från sågverks- till pappers- och massaindustri hade till följd att de 
socioekonomiska förhållandena förbättrades för många arbetare, med fler fasta års-
arbeten. Snart efter inrättandet av den ridande polisen, som låtit vänta på sig till 1915, 
började röster höjas för att den skulle avskaffas. I stadsfullmäktige argumenterades 
under 1918 för att hästbunden polis inte hade samma betydelse som förut, då för-
hållandena i staden nu var bättre än tidigare. Attaque författade ett långt genmäle, i 
vilket en majoritet av ledamöterna instämde. I sitt svar betonade han att förhållandena 
på de platser där den patrullerade hade förbättrats betydligt. Den ridande polisens 
avskräckande effekt hade gjort att såväl fylleri och oljud som vissa grövre brott, till 
exempel rån och våldtäktsförsök, i stort sett upphört i stadens utkanter. Då Sundsvall 
var långt ifrån något idealsamhälle skulle betydligt fler patrullerande poliser behövas 
om den ridande polisen avskaffades, vilket inte skulle innebära någon besparing, 
menade Attaque.81 År 1924 kom polisväsendet upp till diskussion igen. I en motion 
föreslogs en minskning av kåren. Flera ledamöter framhöll återigen Sundsvall som 
navet i ett större industridistrikt, och förordade därför avslag. Även Attaque visade i 
ett längre skriftligt utlåtande på behovet av en omfattande poliskår. I sitt svar betonade 
han att ingen ökning av kåren skett de sista tio åren, trots att behov av det fanns då 
nya uppgifter tillkommit och trots att Sundsvall:

[V]arande en genom- och överfartsort så väl från sjö- som landsidan, utgör 
samlingsplats och uppehållsort, särskilt under seglationstiden, av en massa från 
ort till annan kringdrivande lösa personer, vilka såväl i ordningshänseende, 
som ock beträffande hemorts- och understödsförhållanden åsamkar polisen 
betydande arbete.82 

Attague medgav att Sundsvall visserligen, efter invånarantal, hade fler poliser än andra 
städer, men samtidigt hänvisade han till Stadsförbundet, som visat att ingen stad i 
landet kunde uppvisa samma stora antal närliggande industriella anläggningar som 
Sundsvall. Strejkoroligheter där arbetare från omlandet spelat stor roll, bevakning av 
nöjesstråk med mera, borde övertyga motionären om behovet av en än större kår, vilket 
enligt Attaque var nödvändigt i ”samhällen där pöbel och ligister har mycket respekt”.83 
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Trots att årtiondena efter världskriget av allt att döma var betydligt lugnare än 
tidigare var rädslan för brottslighet alltså fortfarande stor. Efter en skrivelse till sta-
dens beredningsutskott tillsattes en utredning, då ”under senaste tiden inom staden 
begångna brott hava visat, att stadens laglydiga medborgare för närvarande är utsatta 
för angrepp från personer, vilka utgöra en fara för allmän ordning och säkerhet”. 
Poliskommissarie Ögren, Attaques efterträdare, betonade i sitt yttrande behovet av 
en kraftig ökning av ordningspolisstyrkan för att kunna patrullera stadens alla delar. 
Poliskommissarie Bjurling framhöll att grova brott visserligen kunde inträffa med 
en dubbelt så stor styrka och att ordningen och säkerheten i Sundsvall nu inte var 
sämre än i de flesta städer i Sverige. Ändock argumenterade han för att det fanns ett 
behov av fler poliser.84 

Förhållandet mellan antalet poliser och antalet lagföringar för olika brott är kom-
plicerat. Fler poliser kan självklart ha lett till att fler brottslingar fördes till tinget och 
dömdes, särskilt beträffande brott som vanligtvis upptäcktes av patrullerande polis, 
som exempelvis fylleribrott. En källa för hur omfattande ordningsväsendet var i Sve-
riges städer är en offentlig utredning från 1922. Genom en bearbetning av den kan 
förhållandet mellan poliskårens omfattning och den registrerade brottsligheten ana-
lyseras. För att nämna ett par exempel: År 1913 hade Karlstad flest lagföringar bland 
de större städerna i riket, men Karlstad var samtidigt endast den tionde polistätaste 
staden. Flest poliser hade istället Kristianstad, men denna stad kom först på tionde 
plats i lagföringsstatistiken. Västerås hade näst mest lagföringar, men kom endast på 
17 plats när det gäller antalet poliser. Sundsvall hade näst flest poliser, och tredje högst 
registrerad brottslighet under denna tid.85 En komplicerad relation mellan polisens 
antal, aktivitet och effektivitet existerar säkerligen, men under mellankrigsåren var 
polisväsendet i Sundsvall som störst. Som visats var den registrerade fylleri-, ordnings- 
vålds- och stöldbrottsligheten samtidigt då som lägst under undersökningsperioden. 
Många poliser behöver alltså inte per automatik leda till många lagföringar. 

Omlandet
I Sundsvalls grannkommuner kom olika föreningars inflytande på lokalpolitiken att 
öka ytterligare efter sekelskiftet. 1910 ingav olika nykterhetsföreningar ett förslag till 
kommunalnämnden i Skön om inrättandet av så kallade ölpoliser. Dessa ölpoliser 
skulle kontrollera att bryggeriernas ölutkörare inte sålde alkoholdrycker efter lands-
väg i kommunen. Förhoppningen var att ölpoliserna skulle förbättra ordningen och 
minska antalet brott.86 Nykterhetsvännernas samarbetskommitté stod under ledningen 
av folkskolläraren Olof Rödén, som var mycket flitig i författandet av olika inlagor 
till kommunen. Under kriget riktade kommunalnämnden en begäran till Sundsvalls 
Utskänkningsbolag om att invånare i Skön, som inte fullgjort sina skatteinbetalningar, 
inte heller skulle få köpa rusdrycker. ”Kommunal” skötsamhet begärdes för att man 
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inte skulle förlora inköpsrätten.87 Även kyrkan i Skön argumenterade för en restrik-
tivare hållning i alkoholfrågor. Sköns kyrkoråd anhöll till exempel sommaren 1920 i 
en skrivelse till kommunfullmäktige – på grund av ”de utslag av råhet och lättsinne, 
som särskilt under de senaste kristidsåren i så hög grad framträtt och yttrande sig 
bland annat i tygellösa danstillställningar, kortspel, löslighet i sederna och ett på nytt 
uppflammande spritmissbruk” – om nedsättning av spritransonen och ökad kontroll 
över motböckerna. Skrivelsen fick dock inte stöd av beredningsutskottet, då man 
fruktade att lönnbränningen skulle flamma upp om tilldelningen blev mindre. Inte 
heller delade utskottet kyrkans åsikt att missbruket ökat. En kompromiss fick för-
handlas fram av Olof Rödén.88 Kontroll över invånarnas fritid fortsatte att åberopas 
av både kyrkan och av olika föreningar. I början av 1920-talet begärde exempelvis 
kyrkorådet och Tunadals socialdemokratiska ungdomsförbund i olika skrivelser att 
de offentliga danstillställningarna skulle inskränkas. Både fullmäktige och bered-
ningsutskottet fann önskemålet behjärtansvärt men påtalade att kommunen hade 
liten möjlighet att ingripa i sådana ordningsfrågor, och att det var polisens uppgift 
att hantera påtalade missförhållanden.89 

Den restriktiva alkohollinjen i kommunen hade utmynnat i att ingen person fått 
utskänkningsrättigheter. Vid en behandling av ett sådant ärende, gällande utskänkning 
på badhotellet vid Fläsian, menade man i fullmäktige att om någon beviljades ett 
sådant tillstånd skulle fler följa. Särskilt de olika nykterhetsföreningarna var starkt 
drivande emot att ansökan skulle beviljas, och deras inflytande märks i protokoll 
från fullmäktiges sammanträdanden.90 Eftersom Sköns invånare ofta konsumerade 
alkohol i Sundsvall föreslog man istället att det nystartade Sundsvalls Kaféaktiebolag 
skulle överlämna en del sin vinst till Sköns kommun, då det dels låg i bolagets intresse 
att ingen sådan konkurrerande verksamhet öppnades i Skön och då dels många av 
kunderna var hemmahörande där.91 

Under 1930-talet, och särskilt under dess senare del, finns tecken på att nykter-
hetsinflytandet lokalt gått tillbaka. Man beslutade till exempel, med anledning av 
den höga arbetslösheten i kommunen, att slopa skattestrecket för inköp av sprit samt 
att åldern för erhållande av motbok skulle nedsättas till 21 år.92 I en skrivelse till 
kommunalfullmäktige från Sköns Nykterhetsvänners Samarbetskommitté år 1936 
diskuteras med oro de nya förhållandena, och under de närmast kommande åren tar 
man vid flera tillfällen upp det förlorade inflytandet i den lokala politiken. I skrivel-
serna hävdade man att nykterhetsrörelsen gått från att ha haft en framträdande roll 
inom kommunen till att hamna i skymundan. Föreningarna menade att det hade 
blivit svårare att få lokala politiker att ställa upp som talare på olika möten. Dessutom 
betonades att olika ekonomiska anslag till verksamheten beviljades alltmer sällan. 
Intresset för nykterhetsfrågor var nu mindre än tidigare hos kommunens styrande, 
och det förut goda samarbetet hade upphört.93
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En annan viktig lokal kriminalpolitisk fråga för industrikommunerna berörde ord-
ningsväsendet. För municipalerna var den prekära ekonomiska situationen även efter 
sekelskiftet 1900 det främsta hindret för uppbyggandet av ett välfungerande ordnings-
väsende. I Skönsberg ansåg stämman att två patrullerande polismän behövdes för upp-
rätthållandet av ordningen och allmänhetens säkerhet då ” inom samhället särskildt 
under seglationstiden en stor mängd lösa arbetare från alla delar af landet vistas”. Men 
då största delen av municipalsamhället bestod av fattiga arbetare ansåg man sig inte ha 
råd med denna utgift, då man menade att arbetarna redan var betungade med ovanligt 
höga skatter. Istället ansåg stämman, vilket framkommer i ett svar till kronofogden i 
Medelpads östra fögderi E. F. Engelstedt, att statsmedel helt borde avlöna ordnings-
makten eftersom stuveriarbetare från hela landet samlades i Skönsberg.94 Även då ett 
nytt förvaringshäkte i Skönsberg skulle byggas krävde man ekonomisk hjälp utifrån. 
Denna gång riktades kravet till Sköns kommunalnämnd. Man menade att Skönsberg 
var ”inkörsporten till Skön” och att en mängd berusade luffare och lösdrivare från 
staden skulle spridas över Sköns kommun om de inte först infångades i Skönsberg.95 
Även i det andra municipalsamhället, Skönsmon, diskuterades polisfrågan flitigt. 1903 
beslutades om tillsättandet av en patrullerande polis från och med 1 januari 1904. 
Utgifterna kom därefter att uppta en polisuppsyningsman, som man delade med 
Skönsberg, och en polisman. 96 När ordningsbrottsligheten efter världskriget sjönk i 
municipalerna minskade även diskussionerna om oordningar och fylleri. 

*

När brottslighet diskuterades på lokal politisk nivå var det framförallt två frågor 
som berördes. Med mer eller mindre regelbundenhet återkom man till behovet 
av restriktivare lokal alkoholpolitik och fler poliser. Samtidigt som kriminaliteten 
minskade efter sekelskiftet fick representanter för det civila samhället ökat inflytande 
i lokalpolitiken, och ordningsmakten utvidgades ytterligare trots att man överlag 
uppfattade att förhållandena förbättrats jämfört med tidigare. Fortfarande var det 
industrialiseringen och den omfattande ansamlingen av arbetare i distriktet som 
motiverade dessa beslut. I Sundsvall valde man vanligtvis, trots de framgångar nyk-
terhetsintressenterna fått, att i konflikten mellan polisledningen och nykterhetsrörel-
sen gå på den förstnämndas linje. Fram till några år in på 1920-talet fortsatte också 
oordningar och brottslighet att flitigt diskuteras i de kommunala församlingarna i 
Sundsvallsdistriktet, därefter kom frågans intensitet att avta till följd av bland annat 
den restriktivare lagstiftningen och motbokens införande. Visserligen hade kom-
munerna bedrivit en restriktiv politik redan före detta systemskifte, men särskilt för 
landskommunerna var det ändock efterlängtat. Skötsamhetskrav byggdes in i den 
lokala alkoholpolitiken. Olika kontrollorgan som nykterhets- och barnavårdsnämn-
der infördes efter statliga krav, och civila föreningar gjorde inbrytningar i det lokala 
styret. Till exempel i landskommunerna blev arbetarrörelsen efter rösträttsreformen 

Svedin for print.indd   165 2015-05-18   14:09



”en ohyra på samhällskroppen”166

en betydande politisk kraft, och föreningsledare övertog viktiga kommunala poster. 
Även nykterhetsrörelsen fick i detta stora industridistrikt viktiga uppdrag. Till exempel 
blev den flitige nykterhetsmannen Olof Rödén ordförande för nykterhetsnämnden 
i Skön. Föreningseliten, som tidigare verkat utanför de kommunala församlingarna, 
fick nu möjligt att verka inom dem som en del av den politiska eliten. I Sundsvall 
med sin storborgerliga prägel hade dock både arbetar- och nykterhetsrörelsen svårare 
att vinna betydande insteg, men även där ökade inslaget av nykterhets- och arbetar-
rörelsens män och kvinnor på kommunala positioner efter sekelskiftet, även om det 
skulle dröja till 1920-talet innan detta blev vanligare och först till slutet av 1930-talet 
innan vänstern var starkare än högern i stadsfullmäktige.97 

Avslutande diskussion
I det förindustriella samhället var det lokalsamhället som hade att hantera olika sociala 
frågor, och under ”den klassiska kapitalismen” hävdades det kommunala självstyrets 
princip, utan statlig inblandning i vad som uppfattades som en privat sfär. De lokala 
politiska institutionerna i Sundsvallsdistriktet var dock illa lämpade att hantera de 
omfattande följderna av de strukturförändringar som industrialiseringsprocessen förde 
med sig, och tidigt vände man sig till staten med krav på olika lagstiftningsåtgärder. 

Sundsvallsregionen, detta ”Amerika i Sverige” som emigrationsutredaren Gustav 
Sundbärg uttryckte saken, blev det kanske mest dynamiska området i den svenska 
moderniseringsprocessen och staden blev ett nav för fattiga som skulle slussas vidare 
ut i olika industrisamhällen. Sundsvall blev även en kraftigt segregerad stad, med 
fattiga på malmarna och en mer välmående befolkning i innerstaden. I början av 
1890-talet levde 10 procent av befolkningen på fattigvårdsunderstöd, och med sin 
segregation och fattigdom kom Sundsvall även i detta hänseende att påminna om 
de engelska industristäderna.98

Inom denna högst begränsade geografiska ram hopades olika sociala problem. 
Ett av de mer framträdande var den höga kriminaliteten. Som visats inriktades den 
lokala kriminalpolitiken mot det omfattande superiet och den ringa ordningsmakten. 
I omlandskommunerna ansåg man att profitörerna på alkoholhandeln gynnades av 
statens och stadens slapphändiga låt-gå-politik. Ett gemensamt rop hördes underifrån 
från föreningar och lokalsamhällen på ökat ansvarstagande från stadens och statens 
sida. I den högborgerliga politiska kontexten i Sundsvall förfasade man sig istället 
över arbetarnas superi och omoral medan man samtidigt drog ekonomisk nytta av 
handeln med alkohol. I samtiden diskuterades denna fråga både lokalt i Sundsvallsre-
gionen men även nationellt. G.H. von Koch, till exempel, konstaterade att arbetarnas 
supande minskade skatten för de välbärgade.99 Städernas osunda beroende av superiet 
har även visats av historikern Sven Lundkvist. Intäkterna från alkohol försäljning, 
särskilt för mindre städer, var ofta den viktigaste inkomstkällan.100 Detta förhållande, 
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som alltså var gemensamt för många svenska städer vid denna tid, ledde till stor irri-
tation i Sundsvalls kranskommuner. De fick själva inte bedriva bolag, men genom 
sina invånare fick de vara med och subventionera stadsbefolkningens lägre skatter. 
Den nya tiden hade inneburit att bondesamhällets kontrollmekanismer, mot bland 
annat alkohol, satts ur spel. Alkoholen blev en kommersiell handelsvara, och 1864 års 
näringsfrihetslagstiftning gav bryggerierna och lanthandeln gynnsamma villkor. Det 
tillsammans med den ökade tillströmningen av unga män utifrån gjorde att bysam-
hällenas sociala kontrollnät beträffande reglering av alkoholkonsumtionen rämnade. 
Istället önskade landskommunerna att staten skulle använda lagstiftningsverktyget 
för att ordna upp förhållandena.

Det ekonomiska incitamentet att ingripa och hårdare reglera förhållandena var 
dock i det närmaste obefintligt, och i den politiskt dominerande miljön i Sundsvall 
uppfattades brottsligheten i huvudsak också som ett moraliskt problem och inte ett 
socioekonomiskt. Förändringstrycket kom istället underifrån. Alkoholen uppfat-
tades som det främsta hindret för en positiv social utveckling och högern sågs som 
spritkapitalets beskyddare. Först när föreningarnas styrka växte började de lokalpoli-
tiska företrädarna lyssna, och vid sekelskiftet finns tydliga exempel på att man även i 
Sundsvalls stadsfullmäktige både hade uppfattat problemet och börjat agera. 

Den andra lösningen som olika arbetar-, gårdsägar- och nykterhetsföreningar 
förespråkade var en utbyggd poliskår. Ironiskt nog kom den starkare poliskåren och 
dess inflytande på lokala myndigheter att innebära att polisledning och föreningar 
ofta hamnade i konflikt med varandra. Att få bort den kriminalitetsalstrande alko-
holen borde vara polisens främsta intresse, ansåg föreningarna, men polisledningen 
i Sundsvall förordade istället en generös lokal alkoholpolitik.101 

Omdaningsprocessen och dess sociala följder hade medfört att poliskåren expanderat 
från 1870-talet. Det utbyggda polisväsendet hade ett samband med en ökad rädsla 
från konservativa kretsar för social oro, men var också resultatet av en omfattande 
kriminalitet i staden och av krav från allmänheten på bättre ordning och skydd. Vid 
sekelskiftet blev staden lugnare. Vissa historiker har tolkat nedgången av kriminalite-
ten omkring år 1900 som en följd av en förändring av polismyndighetens inriktning. 
Man menar då att polisen vid denna tid kom att börja ägna sig åt kriminalitetskontroll 
istället för klasskontroll.102 Detta är dock tveksamt. Den empiriska analysen tyder 
istället på att arbetarna faktiskt minskade sin brottslighet vid denna tid. Antalet lagfö-
ringar sjönk nämligen trots ett större och mer modernt ordningsväsende som kunde 
utföra arresteringar och utreda brott, vilket om inte annat borde ha resulterat i fler 
lagföringar. Även den ibland framförda ståndpunkten att polisväsendets kvantitativa 
ökning under 1800-talets andra halva kan härledas till olika klasskampsvågor måste 
ifrågasättas efter denna studies analysresultat.103 I Sundsvall kom den första betydande 
utökningen av kåren under det tidiga 1870-talet. Detta sammanföll dels med att 
nödåren fört med sig en ökning av antalet inflyttare och av stöldbrottsligheten, dels 

Svedin for print.indd   167 2015-05-18   14:09



”en ohyra på samhällskroppen”168

med den högkonjunktur som då inträffade inom sågverksindustrin. Den andra och 
mest markanta ökningen kom efter stadsbranden år 1888, då de svåra sociala förhål-
landena och de många tillfälligarbetarna som skulle bygga upp staden medförde ett 
reellt behov av fler poliser. Visserligen ökade ordningsbrottsligheten under såväl det 
tidiga 1870-talet som under år 1889, men vid följande nedgångar i den lokala ekono-
min föll den också tillbaka. Däremot påverkade rädslan för arbetarkravaller poliskåren 
till ett mer nitiskt agerande, något som poliskommissarie Attaque själv påpekade 
när han år 1900 kommenterade det ökade antalet fylleriförseelser från föregående 
år.104 Ett samband finns självklart mellan en utökad och professionaliserad poliskår 
och att fler människor ställdes inför domstol, men under 1920- och 1930-talet var 
polisväsendet som störst. Brottsligheten för Sundsvalls del var då istället som lägst.

Även polisbevakningens inriktning skiljer sig mellan Sundsvall och andra städer 
som exempelvis Norrköping. I Norrköping koncentrerades bevakningen, enligt 
Horgby, först till arbetarkvarteren. Först efter att man fått ökade resurser spreds 
bevakningen till borgarkvarteren. I Sundsvall var förhållandet det omvända. Den 
högborgerliga innerstaden, som erbjöd många tillfällen till allehanda nöjen, bevakades 
av patrullerande polis, och arbetarna på de fattiga malmarna fick kämpa för att få 
bevakning till sina områden. Det var först och främst de borgerliga kvarteren som 
polismakten sökte skydda.

Frågan om det moderna polisväsendet skapades som ett instrument för den bor-
gerliga klassens diskriminering och kontroll av arbetarna har även diskuterades i 
internationell forskning. Bilden är dock komplex. Även om polisen bör ses som ett 
instrument för social kontroll var den inte främst ett förtryckarredskap, även om 
flera av åtgärderna riktades mot arbetarklassen.105 Den moderna polisens uppkomst 
bör ses som en konsekvens av industrialiseringen och urbaniseringen. Dessa proces-
ser gjorde att brottsligheten blev synligare. Rädslan, i alla fall bland ledande skikt 
i samhället, för kriminalitet tilltog också, samtidigt som en del brott – i alla fall på 
vissa platser – blev vanligare. Polisen genomgick en snabb formerings- och profes-
sionaliseringsprocess, och över tid förändrades rekryteringen, utbildningen samt 
kontrollen och disciplineringen av polispersonalen. Man skapade en hierarkisk och 
övervakad organisation. En bit in på 1900-talet var vanligtvis antalet poliser i stä-
der runt om i Västeuropa och USA betydligt fler än 50 år tidigare. Detta trots att 
kriminaliteten minskat markant, vilket bör tolkas i termer av att acceptansen för 
brottsligt beteende sjunkit.106 

Den snabba omdaningen av en huvudsaklig agrar struktur från omkring 1850 
medförde under de närmast därpå kommande decennierna att vad som bäst bör kal-
las ett organisatoriskt ”tomrum” följde. Under denna ”oredans tid” saknade lokala 
myndigheter såväl kunskap som verktyg eller medel för att agera. För Sundsvalls-
distriktets industriarbetarklass framkommer en problembild liknande den som visats 
för arbetarna i de tidiga och stora industriområdena i USA eller England, med en 
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samhällsstruktur inte mogen att ta hand om de stora skarorna av inflyttare. Arbetarna 
var ständigt i blickfånget för de kommunala myndigheterna, främst på grund av att 
de uppfattades som oordentliga vilket ofta medförde brottslighet och ökade fattig-
vårdskostnader, vilket bland annat visas i att man försökte få den fasta befolkningen 
att inte inhysa ”lös” befolkning under vintern. Kontroll av inflyttning fungerade dock 
inte längre i den starkt förändrade miljön som industrialiseringen resulterat i, men 
såväl den politiska organisationen som lagstiftningen, fattigvården och polisväsendet 
var inte redo att hantera följdverkningarna av den i det närmaste totalt förändrade 
sociala strukturen som uppstått med moderniseringen av distriktet.107 Under de två 
sista decennierna under 1800-talet kom omlandet att försöka reglera de sociala för-
hållandena i det nya industrisamhället genom att bland annat anta ordningsstadgor 
och andra stadsstadgor. Införandet av stadgorna kan ses som ett försök av industri-
kommunerna att organisera den nya verkligheten. Ordningsstadgan var tydligt rik-
tad mot lösarbetarna, som måste övervakas och den miljö de befann sig i regleras. 
Samtidigt fanns hela tiden rädslan för arbetarkravaller närvarande. Även den lokala 
ordningsmakten tilläts expandera, trots den ekonomiska belastning detta innebar. 
Bakom dessa förslag stod precis som i alkoholfrågan vanligtvis olika föreningar, ofta 
bestående av fastboende i olika nykterhets-, arbetar- eller gårdsägarföreningar. Detta 
kan ses som ytterligare ett tecken på att man efter 1870-talets stora industritillväxt 
i distriktet inte längre uppfattade att det gamla hierarkiska enhetssamhället, där de 
sociala banden och kontrollen vilade på husbondens rätt och hustavlans ideologi, 
erbjöd någon lösning. Den nya kontexten krävde istället andra lösningar och helt 
annan handlingsberedskap. 

Mot slutet av 1800-talet ökade föreningarnas betydelse i lokalpolitiken. Den 
politiska kulturen i Sundsvall hade länge gjort det svårt för både arbetar- och nyk-
terhetsorganisationer att få gehör och inflytande. 1910-talet förde med sig en tydlig 
förändring i kommunens inställning till nykterhetsarbetet. Antalet utskänkningsstäl-
len minskades betydligt, ett skötsamhetskrav infördes för spritinköp och frisinnade 
nykterhetsmän valdes in i stadsfullmäktige. En nykterhetsdiakon tillsattes 1905 och 
en nykterhetsnämnd 1916, och med de politiska reformerna omkring år 1920 inkor-
porerades civila föreningar i den lokala politiska förvaltningen. Samtidigt byggdes 
den lokala politiska kontrollapparaten ut genom exempelvis olika barnavårds- och 
nykterhetsnämnder. Den kontroll som ålades medborgarna var inte möjlig utan de 
lokala nämnderna. Medborgarna skulle hjälpa till att bevaka varandra och grann- och 
familjeanmälningar uppmuntrades.108 Det civila samhället, som utgjort en fram-
stående opposition till makthavarna, blev istället en del av den politiska ledningen 
och byråkratin, och nya kontroll- och tillitsstrukturer etablerades när ”staten bytte 
ansikte” under den organiserade kapitalismen. Denna utveckling kommer att belysas 
vidare i det nästkommande kapitlet. 
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kapitel 9 

En förändrad kontroll- 
och tillitsstruktur

Mycket har ock arbetats under sista årtiondet för att minska missbruket af rus-
drycker, men resultatet af detta arbete har varit ganska ringa. Såsom jag förut 
framhållit, äro ganska många arbetare i regel goodtemplare, då förtjensten är 
liten o.v.s. under vintern, men supare under sommaren. De blifva ock der-
igenom löftesbrytare, hycklare. Om deremot arbetsgifvarena icke i sitt arbete 
toge – hvarken såsom bofaste eller mera tillfälliga arbetare – supare, utan i 
stället efter en eller annan varning afskedade de arbetare, som missbrukade 
rusdrycker, skulle det snart nog bli nyktert folk i detta stora arbetaredistrikt.1

Inledning
Med moderniseringen etablerades på knappt en mansålder en till stora delar ny social 
struktur i Sundsvallsdistriktet. Inflyttningen av unga män, varav många ambulerande 
arbetare, kom att utsätta det agrara samhällets fora för social kontroll för hårt tryck. 
Flera historiker har betonat den betydelse det patriarkala storhushållet, tinget och 
kyrkan hade i det förindustriella lokalsamhället, såväl för att forma sociala band och 
etablera normer och värderingar som för att legitimera den rådande samhällsord-
ningen och utöva kontroll.2 I den samtida brottslighetsdebatten under 1800-talet 
framfördes återkommande tankar om en ”religionens kris” i samhället i allmänhet 
och bland arbetarna i synnerhet. 

Med omvälvningsprocessen kom nya fora att etableras för att skapa sociala band 
och förtroende mellan medborgarna, men också för att utöva kontroll och skapa 
normer. Detta har ofta diskuterats i termer av en övergång från vertikal till horison-
tell kontroll och solidaritet. Redan i slutet på 1880-talet analyserade sociologen och 
industrikritikern Ferdinand Tönnies, med begreppsparet Gemeinschaft – Gesellschaft, 
transformationen från jordbrukets- och hantverkets samhällsform – baserad på per-
sonliga och familjära band – till industriålderns mer individualistiska samhällssystem. 
Förändringen av de mellanmänskliga banden i samband med industrialiseringen är 
också föremål för Robert Putnams analys av social tillit. Han menar att agrarsam-
hällets tillitsstruktur brast i samband med moderniseringen, men att en ny tillits-
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struktur uppstod genom industrisamhällets myllrande föreningsliv. Även flera andra 
amerikanska studier diskuteras relationen mellan socialt kapital och brottslighet. I 
en undersökning av tre kriminologer påvisas sambandet mellan grad av civilsamhälle 
och kriminalitet, då amerikanska delstater med litet föreningsliv har betydligt högre 
mordstatistik. Undersökningen ger således empiriskt stöd på en aggregerad nivå för 
Putnams teori om det sociala kapitalets betydelse för brottslighetens art och grad. 
Forskarna menar att samhällen med hög grad av social desorganisation, och därmed 
lågt socialt kapital, har svag informell social kontroll och därför fler mord.3 Samma 
forskare analyserar dock relationen mellan kriminalitet och socialt kapital, förstått som 
deltagande i olika typer av organisationer, välgörenhetsarbete och sociala nätverk, mer 
ingående i en senare artikel. De menar då att det är svårt att se det direkta sambandet 
dem emellan. Till exempel kan aktivitet i olika organisationer även öka det dödligt 
våld i samhället.4 De konsekvenser som det sena 1900-talets modernisering fick på 
brottsligheten och det sociala kapitalet analyseras av samhällsvetaren Lena Y Zhong. 
Hon betonar det direkta sambandet mellan modernisering och högre kriminalitet. 
Brottsligheten var fyra gånger högre i Kina 2006 än 1950, det handlar alltså om att en 
kraftig ökning av brottsligheten inträffat under en period av god ekonomisk utveck-
ling. Kriminalitet har gått från att vara något ovanligt till att bli något vanligt, och 
de gamla kontrollmekanismerna har utsatts för hårt tryck, menar Zhong. I studien 
betonar hon de sociala nätverkens betydelse för hur framgångsrika olika brottsförebyg-
gande åtgärder är, och hon hävdar att städer som lyckas skapa socialt kapital har lägre 
kriminalitet än andra.5 Andra studier har visat på att grupper med ”bonding” socialt 
kapital, som rättrogna protestantiska grupper tenderar att sluta sig samman vilket 
ökar misstron och brottsligheten i samhället. I samhällen där religiösa grupper som 
åsyftar ”bridging” dominerar, som bland mer liberala protestantiska åskådningar, är 
brottsligheten lägre än i samhällen med ”bonding” socialt kapital. ”Bonding” socialt 
kapital innebär nätverk där relationerna i huvudsak sker mellan gruppens egna med-
lemmar, medan de med ”bridging” socialt kapital inte isolerar sig utan söker sig utåt 
mot andra grupper.6 I svensk arbetarkulturforskning har också föreningslivet, och då 
främst folkrörelserna, ofta lyfts fram som arbetarklassens egna ”självdisciplinerare”.7 I 
det följande ska detta underifrånperspektiv analyseras, men först kommer omdaningen 
av enhetssamhällets kontroll- och tillitsstrukturer att diskuteras. 

Desorganisationens tid: Enhetssamhällets 
sönderfallande kontroll- och tillitsstruktur

Statskyrkan intog en väletablerad position i lokalsamhället under den förindustriella 
tiden. De kyrkliga ritualerna som dopet, vigseln och begravningen engagerade familj 
och omgivande bygemenskap. Nattvardsgången och husförhöret utgjorde medbor-
gerliga plikter och viktiga delar av kontrollsystemet. Kyrkan i lokalsamhället knöt 
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människor samman, utövade kontroll och gav legitimitet åt enhetssamhället och 
hustavlan. Under 1800-talets första halvsekel började samhällets gamla tillits- och 
kontrollstruktur utsättas för allt hårdare tryck, för att till slut rämna. Kyrkans grepp 
om befolkningen minskade, på vissa håll kraftigt. Även husbondens och det agrara 
storhushållets betydelse förändrades genom omvälvningarna på landsbygden. Hus-
tavlans värld var på flera håll inte längre en realitet under 1800-talets andra hälft. 
1858 avskaffades konventikelplakatet, och 1862 års kommunallagar skiljde socknens 
borgerliga och kyrkliga uppgifter åt. 1863 upphörde nattvardsplikten och statskyr-
kan fortsatte förlora terräng.8 För många människor, till exempel arbetargrupper i 
städer och industriregioner, utgjorde statskyrkan mot seklets slut inte ett alternativ 
för att knyta mellanmänskliga band eller för att söka legitimering för handlingar och 
värderingar. Uppgifter som vilat på socknen och prästen, och som visat på de sociala 
och religiösa sfärernas sammankoppling och statskyrkans viktiga samhällsfunktion, 
kom istället att överlåtas till stat och kommun eller till olika civila organisationer.9 

Religionssociologen Anders Bäckström har ingående studerat den religiösa föränd-
ringsprocessen i Sundsvallsdistriktet under 1800-talet. Bäckström menar att processen 
dels innebar en privatisering av religiositeten, dels att statskyrkans makt minskade över 
såväl andra samhällsinstitutioner som över människors föreställningsvärld. Utveck-
lingen under andra halvan av 1800-talet innebar att nattvards- och husförhörsseden i 
det närmaste försvann i distriktet. Processen inleddes tidigt i Sundsvallsområdet och 
hörde där ihop med urbaniseringen och industrialiseringen samt med framväxten av 
en omfattande separatistisk väckelserörelse och en stark arbetarrörelse.10 

Nattvardsdeltagandets nedgång i statskyrkans regi i Medelpad började först i 
Sundsvall och i de industrialiserade socknarna runt staden. Nedgången av seden 
inleddes före nattvardstvångets upphävande 1863. Många valde att helt utebli från 
nattvardsgången. Andra deltog allt mer sällan, och antalet som gick till nattvarden 
mer än en gång om året blev över tid allt färre. Bland gruppen ”engångsutövare” kom 
konfirmander att utgöra en betydande andel mot seklets slut.11 

Skillnaden mellan äldre bofasta bönder och unga industriarbetares nattvardsta-
gande var högst påtaglig, enligt Bäckström. Särskilt arbetarna i kustförsamlingarna 
utmärkte sig med lågt deltagande, vilket bekräftar bilden av skilda mönster mellan 
”bönder” och ”arbetare”. Det var således i regionens mer urbaniserade miljöer som 
arbetarna först och kraftigast lämnade den kyrkliga kontrollen och gemenskapen.12 

Plikten att närvara vid husförhör togs bort så sent som år 1888, men också i detta 
fall hade i stort sett seden att delta då redan dött ut bland Sundsvallsregionens arbe-
tare. Husförhörsseden i distriktet följer överlag samma lineära utveckling som natt-
vardsseden, även om smärre skillnader finns. Husförhörsseden minskade till exempel 
i lugnare takt under 1860- och 1870-talet.

Bäckström menar att husförhörsnärvaron i än större utsträckning än nattvardsgången 
var knuten till enhetssamhällets kontrollsystem. Precis som beträffande nattvards-
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gången kan samma mönster iakttas mellan kustförsamlingarna och inlandsförsam-
lingarna, samt mellan arbetare och bönder. Nedgången hos arbetargruppen är tydlig 
från halvsekelskiftet, detta trots att närvaro fortfarande var ett lagkrav. Industriarbe-
tarna kom successivt över tiden också att bli fler inom ”arbetargruppen” än drängar 
och pigor, och då accelererade nedgången. Bäckström betonar att industriarbetarna 
istället kom att etablera relationer till olika föreningar, och att de därför inte hade 
något intresse av att inrätta sig efter ett agrarpatriarkalt samhällssystems norm- och 
kontrollinstitutioner.13 

Skillnaderna mellan inlandets jordbrukare och kustens arbetare tilltog under vad 
Bäckström kallar ”krisåren” på 1850-, 1860- och 1870-talet. År 1890 hade nattvards-
deltagandet och husförhörsseden i stort upphört bland arbetarna, medan de i inlands-
församlingar med svag väckelserörelse, som Attmar, Tuna och Sättna, fortfarande var 
vanliga. Mellan inlands- och kustförsamlingarna fanns en utvecklingsskillnad på cirka 
25 år. Om man istället skulle jämföra kustförsamlingar med inlandsförsamlingar 
där väckelsen var inomkyrklig, är utvecklingsskillnaden markant större, uppemot 
50 år. Både gällande nattvardsseden och husförhörsseden spreds industrisamhällets 
värderingar från de urbana områden ut till landsbygden, och i landsbygdsområden 
där folkrörelserna fick starkt fotfäste gick nedgången fortare än i landsbygdsområden 
där folkrörelserna fortsatte att vara svaga. Sundsvallsdistriktet är således ett utmärkt 
exempel på en region där bondesamhällets kontrollsystem tidigt började upplösas. 
Mitten av 1800-talet framstår även i detta fall som en brytpunkt. Moderniseringens 
tryck på den sociala strukturen ledde till att de kulturella och religiösa värderingarna 
ändrades, och distriktet kom tidigt att präglas av ”folkrörelsebaserade värderingar”. 

Diagram 9.1 Analys av nattvardssedens och husförhörssedens totala utveckling mellan bönder 
boende i inlandsförsamling och arbetare boende i kustförsamling 1805–1890. Procent. Alla 
församlingar (ålder=>15). 
Källa: Bäckström (1999) s. 90.
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Den snabba socioekonomiska omdaningen resulterade alltså i ett förhållandevis snabbt 
uppbrott från agrarsamhällets religiösa och moraliska ordning.14 

Även domstolssystemet, som i svensk förindustriell historia brukar betraktas 
som en betydelsefull arena för att utöva kontroll och lösa konflikter, förlorade i 
Sundsvallsdistriktet tydligt sin legitimitet under 1800-talet. Även i detta fall var det 
främst inom arbetarklassen som frånvaro från domstolen blev ett problem. Detta 
visas av att utevaro från tinget var relativt vanligt redan vid mitten av 1800-talet. 
Problemet eskalerade under andra halvan av 1800-talet, och vid ingången till det nya 
seklet var utevaro på flera håll ofta det vanligaste brottet i Sundsvallsdistriktet. Som 
exempel kan det kraftigt industrialiserade Skön tas. Av totalt 365 bötesbestraffade 
brott år 1900 var frånvaro från att delta i domstolsprocessen det absolut vanligaste 
brottet. 18 personer sakfälldes det året för utevaro som vittne, och hela 143 personer 
för utevaro som part. Den stora majoriteten av de bötesbestraffade var arbetare, trots 
att jordbruket vid denna tid fortfarande var en betydande näring i Skön.15 Straffen 
för utevaro var låga, vilket kanske kan förklara att så många ignorerade kallelsen att 
infinna sig. Vissa av arbetarna hade säkerligen flyttat vidare medan andra föredrog 
att arbeta på dagen för domstolsförhandlingen, och istället betala böterna. Den höga 
frånvaron från domstolsprocesserna i Sundsvallsdistriktet omkring sekelskiftet 1900 
skiljer sig väsentligt från vad Birgit Petersson funnit för Malmöområdet för åren 
1865–1869.16 Förhållandena påminner om de i Norrköping, där Björn Horgby kon-
staterat att domstolarnas kontrollerande effekt försvagades under perioden 1850–1910, 
och att arbetarklassen såg på domstolen med allt större skepsis.17 Tydligt är att rätten 
knappast hade funktionen som en social arena för distriktets arbetare vid sekelskiftet 
1900. Vid denna tid fungerade den snarare endast som en överhetens arena för att 
upprätthålla den rådande ordningen.

Mitten av 1800-talet framstår alltså återigen som en dramatisk brytningstid för 
Sundsvallsregionen, innebärande betydande påfrestningar för det förindustriella 
samhällets kontroll- och tillitsstruktur. Den konstaterade nedgången för stats kyrkan 
och tinget följer tydligt distriktets urbaniserings- och industrialiseringsprocess, med 
de mest markanta nedgångarna i Sundsvalls stad och Sköns tingslag. Det agrara 
samhällets institutioner för sociala möten och social kontroll hade där i betydande 
utsträckning spelat ut sin roll decennierna närmast före 1900. 

Bäckström menar att Sundsvallsdistriktet är ett exempel på en plats där arbetar-
befolkningen tidigt organiserade sig i socialdemokratiska föreningar, och det där fanns 
en mer uttalad kritisk inställning till kyrkan än på många andra håll. Arbetare som 
ändock var religiöst aktiva vände sig istället till frikyrkorna.18 Mycket talar dock för 
att Bäckström överbetonar folkrörelsernas roll under ”krisåren” under 1850–1870-
talet. Värt att notera är nämligen att folkrörelserna fortfarande de första decennierna 
efter 1800-talets mitt är svaga, i såväl Sverige som i Sundsvallsdistriktet, och att de 
tidiga associationerna knappast attraherade särskilt många människor.19 Frikyrko-
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rörelsen var visserligen tidigast ut av 
de tre stora folkrörelserna i Västernorr-
lands län, med start redan omkring 
1860. I länet fick väckelsen de flesta 
medlemmarna i industrikommunerna 
och städerna. Som framgår av diagram 
9.2 var det dock endast en bråkdel av 
befolkningen som var medlemmar i 
någon frikyrka under 1800-talets senare del. Bo Öhngren uppskattar exempelvis för 
Sundsvalls stads del att 6–7 procent av befolkningen var verksam i någon frikyrka 
år 1900.20 Nykterhetsrörelsen var initialt mycket stark i städerna, men successivt 
förlorades detta starka grepp. Fackföreningsrörelsen slog tidigt igenom i länet på 
grund av den markanta industrialiseringen efter kusten. Anslutningen i städerna 
och industrikommunerna blev mycket omfattande med början omkring år 1890. 
För decennierna närmast efter 1800-talets mitt ska alltså inte folkrörelsernas styrka 
överbetonas. Visserligen fick alltså Sundsvall tidigt ett betydande organisationsliv, 
men frikyrkorna fångade inte alls in alla dem som lämnade statskyrkans hägn. 
Folkrörelserna tillsammans lyckades inte ersätta organ som tinget eller statskyrkan 
under 1850–1870-talet. Ett ”organisatoriskt tomrum” kan därför hävdas ha uppstått 
på denna höginflyttningsort efter 1850, i skarven mellan tingets och statskyrkans 
nedgång och det civila samhällets uppgång. 

Förhållandet är sålunda mer komplicerat än att någon av folkrörelserna direkt 
övertog organiseringen av industriförsamlingarnas arbetare. När arbetarna lämnade 
statskyrkans famn under 1850–1870-talen var det sålunda endast en minoritet av 
dem som övergick till någon frikyrklig förening. Arbetarrörelsens omfattande organi-
sering är sen, och väckelserörelsen, som var tidigast ut av de tre stora folkrörelserna, 
fick inte alls samma numerära styrka som statskyrkan. 

Övergången mellan det agrara enhetssamhället och det urbana industrisamhället 
har också diskuterats i termer av en övergång från ”Gemeinschaft” till ”Gesellschaft”. 
Begreppen åsyftar till att bondesamhällets lojalitetsstruktur ersattes av andra sociala 

Diagram 9.2 Medlemsutvecklingen (i anta-
let vuxna medlemmar i tusental) hos de 
tre stora folkrörelserna i Västernorrland 
1850–1920.
Källa: Sven Lundkvist, Folkrörelserna i det 
svenska samhället 1850–1920 (Uppsala 1977) 
s. 78; Bo Öhngren, Folk i rörelse. Samhälls-
utveckling, flyttningsmönster och folkrörelser i 
Eskilstuna 1870–1900 (Uppsala 1974) s. 14.
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band, och att de gemensamma normerna som agrarsamhället vilade på förändrades 
eller till och med försvann under moderniseringsprocessens gång. Denna process har 
ibland setts som en frigörelse från vertikala lojalitetsband och i termer av att det nya 
samhället istället kom att vila på horisontella band mellan arbetargrupperna. Folk-
rörelserna stod för uppbyggandet av dessa band, medan kyrkan stod vid sidan om och 
försvarade den gamla ordningen.21 Jag menar att folkrörelserna inte ska ses som en 
ny organisatorisk bas under ”krisåren”. Urbaniseringen och industrialiseringen, med 
den höga andelen inflyttade unga manliga arbetare och därmed förändrade sociala 
strukturen, bör istället ses som den främsta faktorn bakom tingets och statskyrkans 
nedgång. Nya idéers och sociala rörelsers fotfäste i distriktet påverkade visserligen 
utvecklingen, men i valet mellan å ena sidan industrialisering och urbanisering och 
å andra sidan folkrörelserna som faktorer bakom nedbrytandet av agrarsamhällets 
kontroll- och tillitsstruktur bör alltså främst de förstnämnda framhållas. 

Uppfattningen att samhället övergick från en vertikal till en horisontell tillits- och 
kontrollstruktur har även betonats av Robert Putnam. Han menar, för att rekapitulera, 
bland annat att moderniseringsprocessen på vissa håll ledde till att ett omfattande 
civilsamhälle ersatte de förindustriella lojalitets- eller tillitsbanden i samhället, och 
att områden med hög grad av civil organiseringen kom att åtnjuta olika förmåner, 
bland annat i form av lägre kriminalitet. I framställningen ovan har dels betonats den 
kraftiga nedgången av agrarsamhällets kontroll- och tillitsstrukturer från omkring 
mitten av 1850-talet, dels att en mer omfattande folkrörelseorganisering i distriktet 
kom att dröja fram till 1880-talet, med storhetstid decennierna närmast efter sekel-
skiftet 1900. Vilken betydelse hade då civilsamhället för den nedgång i kriminaliteten 
som så tydligt kan ses i Sundsvall med omland omkring 1900?

Reorganisationens tid: Från vertikal 
till horisontell tillits- och kontrollstruktur? 

Ett försök att förklara varför vissa landsändar och städer hade högre kriminalitet 
än andra görs alltså av Putnam. Tidigare kapitel har visat på en hög kriminalitet i 
Sundsvallsdistriktet. I det följande ska det civila samhällets kvantitativa omfattning 
och betydelsen därav analyseras. 

Civilsamhällets betydelse
Enligt Putnam försvann det agrara samhällets sociala kapital, förstått som mellan-
mänskliga band som skapade tillit mellan medborgarna, under de inledande faserna 
av moderniseringsprocessen. I vissa regioner skapades istället nya tillitsband genom 
uppkomsten av ett omfattande civilsamhälle, vilket bidrog till att dessa regioner fick 
lägre kriminalitet än andra.22 I det följande kommer jag att pröva detta resonemang 
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på utvecklingen i Sverige och Sundsvallsdistriktet. Den svenska brottsutvecklingen 
uppvisar stora förändringar under undersökningsperioden. Under stora delar av 
1800-talet var både ordnings- och våldsbrottsligheten hög. Under årtiondena efter 
sekelskiftet 1900, och främst under 1920- och 1930-talen, uppvisas istället rekord-
låga tal för många brottstyper. Flera städer, även skogsindustristäderna i Norrland 
som exempelvis Sundsvall, hade under mellankrigstiden betydligt lägre brottslighet 
än 50 år tidigare. 

Överlag förefaller Putnams argumentation väl tillämplig även på kriminalitetens 
område. Det sociala kapital som fanns i det förindustriella samhället eroderade i 
samband med 1800-talets omdaningsprocesser. Kyrkans, tingets och husbondeväldets 
tillits- och kontrollfunktioner rämnade under trycket från moderniseringen. Den 
sociala frågans uppkomst och den ständigt återkommande brottslighetsdiskussion 
i Sverige under 1800-talet, tillsammans med de uppgångar som kan skönjas av kri-
minaliteten, och även då för de statistiskt tämligen säkra mordtalen, ger empiriskt 
underlag för detta påstående.23 När sedan brottsligheten faller tydligt, och 1920- och 
1930-talen av allt att döma blir lågkriminella årtionden, förefaller teorin om det 
sociala kapitalets restaurering genom ett blomstrande civilsamhälle mycket tilltalande. 
Från svensk forskningshorisont har liknande tankar förts fram av bland andra Sven 
Lundkvist och Ronny Ambjörnsson. Sven Lundkvist har menat att det inte bara inom 
arbetarklassen, utan även inom borgarklassen och aristokratin fanns ett ”behov av 
en ny och bättre moral”, och att de religiösa rörelserna och nykterhetsrörelsen kan 
ses som ett direkt svar på detta behov. Både inom väckelse- och nykterhetsrörelsen 
fanns ett ”skötsamhetsprojekt”. Detta projekt övertogs av arbetarrörelsen. Arbetaren 
skulle visa sig redo att ta del av den politiska makten, och arbetarrörelsen skulle göra 
arbetaren redo. Ambjörnsson har visat hur arbetarklassen genom en skötsamhets-
kultur självdisciplinerades genom fackföreningar, nykterhetsloger och studiecirklar 
under mellankrigstiden. Detta organisationsväsende skapade nya relationer i industri-
samhället och formade skötsamma, nyktra och laglydiga arbetare med höga ideal, 
mogna att vara fullgoda, ansvarsfulla medborgare i det nya demokratiska Sverige.24 

Hur såg då detta civila samhälle ut i Sverige och Sundsvall i början av 1900-talet, 
och hur omfattande var civilsamhället i regioner och städer med hög kriminalitet? 
Nedan kommer främst de tre stora folkrörelserna, det vill säga bärande delar av det 
civila samhället årtiondena närmast före och efter sekelskiftet 1900, att undersökas. 

Civila samhället i Sverige
Även för svensk del verkar teorin om det civila samhällets betydelse ge oss verktyg 
för att analysera kriminalitetsutvecklingen under moderniseringsprocessen från 
1800-talets mitt. Som redan visats bröts den höga kriminaliteten efter ingången i 
det 20:e århundradet. Samtidigt utvecklades i Sverige ett omfattande civilt samhälle. 
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År 1910 uppgav justitiedepartementet att det 
fanns 10 654 ideella föreningar i Sverige, men 
i denna siffra saknades många föreningar som 
inte kommit myndigheterna till kännedom. 
Antalet föreningar var i själva verket betydligt 
fler. Man räknar med att en fjärdedel av landets 
befolkning år 1920 var organiserad i någon av 
de stora folkrörelserna.25 

Hur skulle då en diskussion om sambandet 
mellan kriminalitetens fluktuation och det 
civila samhället kunna föras? Sverige hade år 
1940, jämfört med 50 år tidigare, ett betyd-

ligt mer omfattande civilt samhälle och därmed högre socialt kapital i form av tillit 
genom de mellanmänskliga banden som skapades och närdes i organisationslivet. 
Samtidigt hade brottsligheten under dessa 50 år minskat väsentligt. Det omfattande 
civila samhället stärkte de interpersonella relationerna, och medborgarandan och 
den sociala kontrollen ökade. Människornas sociala band blev starkare och de knöts 
återigen till det omgivande samhället. På en aggregerad nivå förefaller alltså Putnams 
teori om det sociala kapitalets pånyttfödelse kunna förklara kriminalitetsminskningen 
1900–1940. Precis som han noterade för exempelvis USA försvann det ”gamla sam-
hällets” sociala kapital under förändringstrycket under 1800-talet. Gamla kontrol-
linstitutioner övergavs, de sociala banden brast och brottsligheten steg i en tid av 
kraftig omvälvning. Runt sekelskiftet etablerades genom civilsamhället nya fora för 
samverkan och social kontroll. Den oroliga tiden var över, det sociala kapitalet steg 
igen och brottsligheten sjönk. Det förefaller existera ett samband mellan graden av 
civilt samhälle och kriminalitet. Hypotesen om det sociala kapitalets återkomst efter 
de första årtiondenas desorganisation av samhället och uppluckrande horisontella 
relationer verkar bekräftas på en övergripande samhällsnivå. Mekanismen mellan 
civilt samhälle (orsak) och kriminalitetsgraden (verkan) skulle då främst vara (I) det 
skötsamhetsprojekt och det skötsamhetsideal som folkrörelserna skapade, (II) ökade 
interpersonella relationer, och (III) nya fora för social kontroll. 

Hur ser då relationen ut mellan städers kriminalitetsnivåer och civilsamhällets 
volym? Genom att använda 1910 års offentliga utredning angående föreningslivet26 
i landet kan en översiktlig jämförelse göras, vilket visas av tabell 9.1 på nästa sida.

Diagram 9.3 Frikyrko-, nykterhets- och fackfören-
ingsrörelsens numerära utveckling (vuxna medlem-
mar) i Sverige 1850–1920.
Källa: Lundkvist (1977) s. 67.
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Civilt samhälle högt–lågt  Kriminalitet minst–högst
(föreningsmedlemmar/10 000 inv.) (sakfällda/10 000 inv.)
Sundsvall 1. Västervik
Uppsala 2. Jönköping 
Falun 3. Ystad
Stockholm 4. Landskrona
Västerås 5. Lund
Malmö 6. Karlskrona 
Karlstad 7. Trelleborg
Kalmar 8. Kalmar
Södertälje 9. Halmstad 
Västervik 10. Borås
Lund 11. Uppsala
Visby 12. Visby
Helsingborg 13. Helsingborg
Kristianstad 14. Kristianstad
Halmstad 15. Örebro
Örnsköldsvik 16. Södertälje
Karlskrona 17. Falun
Trelleborg 18. Stockholm
Ystad 19. Västerås
Göteborg 20. Härnösand
Örebro 21. Göteborg
Borås 22. Uddevalla
Härnösand 23. Sundsvall
Jönköping 24. Malmö
Landskrona 25. Karlstad
Uddevalla 26. Örnsköldsvik

Tabell 9.1 Föreningsliv och kriminalitet i 26 utvalda svenska städer 1910.
Kommentar: Städerna är i den första spalten rangordnade efter den staden med mest omfat-
tande föreningsliv (i föreningsmedlemmar/10 000 inv.) till den staden med lägst antal förenings-
medlemmar. I den andra spalten är de rangordnade efter den staden med minst kriminalitet 
(sakfällda för brott/10 000 inv.) till den med högst kriminalitet. Enligt hypotesen ska alltså städer 
som placerar sig högt i vänstra spalten även placera sig högt i den andra, och omvänt. Städerna i 
vänsterspalten i denna undersökning är de som har siffror bevarade i ursprungsmaterialet. Även 
om man jämför städerna efter lagföringar för grova brott år 1910 blir det omöjligt att se någon 
korrelation mellan omfattningen av föreningsliv och brottslighet.
Källa: RA: Kommerskollegium arkiv: Avdelningen för arbetsstatistik HIII B 1–2 (Statistik 
rörande föreningsväsendet. Ideella föreningar 1910), samt BiSOS B: Rättsväsendet 1910. Se 
också bilaga 7. 

Tabell 9.1 visar att Sundsvall hade flest föreningsmedlemmar per 10 000 invånare, 
men att det samtidigt var en av de mest brottsdrabbade städerna i landet. 27 Jönköping 
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å andra sidan hade väldigt lite föreningsliv, men också låg kriminalitet. Andra städer 
med relativt hög kriminalitet var exempelvis Malmö, Stockholm och Karlstad, som 
alla samtidigt hade ett omfattande civilsamhälle. 

1910 års föreningssammanräkning är källkritiskt problematisk eftersom den sam-
lade föreningsstatistiken är osäker. Det finns dock andra uppgifter om folkrörelsernas 
medlemstal i 16 svenska städer att tillgå. Dessa har framtagits av Sven Lundkvist, och 
de har även använts av Bo Öhngren. Analysen av relationen mellan folkrörelsernas 
omfattning och kriminalitetsvolymen i dessa städer visas i tabell 9.2. 

Stad Summa 
Folkrörelse

Kriminalitetsvolym 
(brott för vilka personer 
sakfällts/10 000 inv.)

Antal 
folkrörelse-
medlemmar 
(Flest – minst) 

Lagförings- 
volym 
(lägst – högst)

Stockholm 119,67 686,51 13 9

Malmö 121,97 458,94 12 6

Göteborg 107,09 804,32 16 11

Eskilstuna 457,40 1092,73 1 15

Helsingborg 129,30 456,02 9 5

Gävle 172,72 934,56 6 13

Landskrona 196,06 307,66 4 4

Lund 128,28 233,44 10 3

Norrköping 124,65 466,49 11 7

Sundsvall 210,57 1222,44 3 16

Kristianstad 109,90 222,91 15 1

Södertälje 214,57 755,45 2 10

Ystad 148,76 226,12 7 2

Halmstad 136,18 558,52 8 8

Västerås 191,17 1007,58 5 14

Söderhamn 116,53 838,51 14 12

Tabell 9.2 De tre stora folkrörelsernas andel av befolkningen i 16 svenska städer år 1900 i pro-
mille av folkmängden, samt kriminalitetsvolym.
Kommentar: Spalt 2 visar på hur många som var medlemmar i någon folkrörelse. Medlem-
marna var flest i Eskilstuna, och minst i Göteborg. Detta visas i spalt 4. Spalt 3 visar på krimi-
nalitetsvolymen (i antal brott för vilka personer sakfällts/10 000 inv.). Brottsligheten var lägst i 
Kristianstad och högst i Sundsvall. Detta visas i spalt 5. Enligt hypotesen ska alltså en stad som 
har mycket folkrörelser och låg kriminalitet få låga siffror båda i spalt 4 och 5. 
Källa: Öhngren (1974) s. 14; BiSOS B: Rättsväsendet 1910. Se också bilaga 8.
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De tre städerna med högst registrerad kriminalitet, Sundsvall, Eskilstuna och 
Västerås, hade alla ett omfattande folkrörelsedeltagande, vilket framgår av en okulär 
besiktning av tabell 9.1 och 9.2 ovan. Diagram 9.4 visar att flera stora industristäder 
hade hög lagföringsvolym, oberoende av graden av civilsamhälle. Inget samband 
förefaller alltså finnas på stadsnivå mellan grad av kriminalitet och omfattning av 
föreningslivet. Båda variablerna, det vill säga kriminalitet och föreningslivet, beror 
på en tredje variabel, nämligen hur samhällets socioekonomiska struktur såg ut. För-
eningslivet är kanske livligare i några städer när det sker en snabb omvandling, till 
exempel genom en kraftig industrialisering. Med andra ort finns det inget som visar 
på att städer med omfattande föreningsliv i sig hade låg kriminalitet.

Hur ser det då ut om vi istället studerar förhållandet mellan kriminalitet och 
civilsamhälle på ytterligare en aggregationsnivå, till exempel länsnivån? För svensk 
räkning finns det omfattande studier över folkrörelsernas utbredning länsvis i början 
av 1900-talet. Sven Lundkvist har redovisat frikyrko- och arbetarrörelsen utbredning 
länsvis för åren 1900 och 1920, samt nykterhetsrörelsens utbredning åren 1900, 1910 
och 1920. Hans kartogram har nedan jämförts med kartogram för brottsligheten för 
åren 1900, 1910 och 1920.28

Diagram 9.4 Sambandsanalys av det statistiska sambandet mellan kriminalitetsvolym och folk-
rörelsernas andel av befolkningen i 16 svenska städer år 1900.
Kommentar: För att visa på att inget statistiskt signifikant samband existerar mellan hög andel 
folkrörelsemedlemmar och låg kriminalitet presenteras uppgifterna i tabell 9.2 ovan i form av 
en sambandsanalys utförd i statistikprogrammet SPSS. Tas markeringen för staden längst upp 
till höger (Eskilstuna) bort går ingen trend alls att utläsa.
Källa: Öhngren (1974) s. 14; BiSOS B: Rättsväsendet 1910. Se också bilaga 8.
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Kartogram 9.1. Folkrörelse- och kriminalitets-
volymen länsvis i procent av totalbefolkningen 
1900.
Källa: Lundkvist (1977) s. 72ff.; BiSOS B: Rätts-
väsendet 1900.

Kartogram 9.2. Folkrörelse- och kri-
minalitetsvolymen länsvis i procent av 
totalbefolkningen 1910. 
Källa: Lundkvist (1977) s. 72ff.; BiSOS 
B: Rättsväsendet 1910.
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Som framgår av kartogram 9.1–9.3 hade län med hög kriminalitet inte lågt 
föreningsdeltagande. För att bara ta några exempel från respektive undersökningsår: 
År 1900 var nykterhetsrörelsen stark i exempelvis Dalarnas-, Gävleborgs-, Västernorr-
lands- och Norrbottens län, men de länen hade också hög brottslighet. År 1910 var 
föreningslivet ringa i Kronobergs län, som också hade låg kriminalitet. Detsamma gäller 
för Skaraborgs län. De tre sydligaste norrlandslänen hade alla omfattande förenings liv 
men även hög kriminalitet. Även Malmöhus- samt Göteborgs och Bohus län uppvisar 
samma mönster. Å andra sidan finns det exempel på län med litet föreningsliv men 
ändock låg kriminalitet. Detta förhållande gäller exempelvis för Västerbottens län.29 

Kartogram 9.3. Folkrörelse- och kri-
minalitetsvolymen länsvis i procent av 
totalbefolkningen 1920. 
Källa: Lundkvist (1977) s. 72ff.; SOS: 
Brottsligheten 1920.
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År 1920 var samtliga tre folkrörelser väl utbredda, och hade varit det i alla fall i ett 
par decennier, i Gävleborgs- och Västernorrlands län, men de hade fortsatt hög kri-
minalitet. Såväl kriminalitetsmönster som civilsamhälle förefaller alltså bero på en 
tredje variabel, och ett komplext samband mellan exempelvis region och en viss typ 
av industri och industrialisering anas, vilket också diskuterades i kapitel 5. 

De undersökningar som här presenterats, både stads- och länsjämförelserna, visar 
att det inte finns stöd för tesen att kriminalitetsvolymen i ett område – stad eller län – 
skulle bero på omfattningen av det civila samhället under denna period. Putnams med 
fleras mening att områden med låg grad av civilsamhälle skulle ha hög kriminalitet, som 
södra Italien eller vissa delar av USA, går inte att empiriskt belägga genom att analysera 
de svenska förhållandena decennierna strax efter sekelskiftet 1900. Områden med hög 
industrialisering hade vanligtvis höga organisationstal, och hög registrerad kriminalitet, 
medan det i Italien var den agrara södra halvan som uppvisade lägst organisationstal 
och högst brottslighet. Det är således svårt att med endast kvantitativa empiriska 
undersökningar dra slutsatsen att exempelvis de norrländska kuststädernas eller vissa 
läns höga kriminalitet skulle orsakats av bristen på föreningsliv. Förhållandet mellan 
civilsamhällets volym och kriminalitetens omfattning är säkerligen mer komplicerat 
än så, och det empiriskt kvantitativa sambandet dem emellan måste därför ifrågasät-
tas. Blev då arbetarklassen disciplinerad genom arbetarrörelsens försorg, och var de 
fackföreningsanslutna arbetarna mer skötsamma, eller laglydiga, än andra arbetare?

Skötsamhet på individnivå
Civilsamhället var som visats högst väsentligt för att socialt organisera industrisam-
hället och för att etablera nya värderingar, bland annat i form av en förändrad syn på 
alkohol och alkoholrelaterad brottslighet. De var en drivande kraft i formandet av en 
ny kriminalpolitik både lokalt och nationellt, och verksamheterna och normbildandet 
de stod för stärkte de sociala banden. Samtidigt pekar alltså resultaten så här långt på 
att Putnams tes att samhällen med omfattande civilsamhälle skulle ha lägre krimina-
litet än lågorganiserade regioner inte är giltiga för Sundsvall eller Sverige årtiondena 
efter sekelskiftet 1900. Hur ser det då ut på individnivån? Bara för att förhållandena 
inte förefaller ge det förväntade resultatet på stads- eller länsnivå i Sverige kan ändock 
föreningsdeltagande inom dessa städer eller län ha varit viktigt för enskilda individers 
laglydnad. Men är nu de individer som är inbegripna i dessa nätverk mer laglydiga än 
andra? Detta problem har inte ägnats tillräckligt stor uppmärksamhet. 

För att kunna besvara denna fråga har jag låtit analysera brottsligheten hos arbe-
tarna på ett antal industrier i Sundsvallsdistriktet, och jämfört brottsligheten mellan 
fackföreningsmedlemmar och icke fackföreningsmedlemmar. En sådan undersökning 
är komplicerad att göra, och resultaten blir inte statistiskt signifikanta, men studien 
kan likväl visa på intressanta resultat värda att diskuteras ytterligare.30
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Industri Anslut-
ningsgrad

Antal dömda samt 
deras brott

Varav fackförenings- 
medlemmar samt deras brott

Heffners sågverk 
1916

24 % 9 (1 fylleri och oljud, 
1 förargelseväckande 
beteende, 3 fylleri, 1 
fylleri och våldsamt 
motstånd, 2 förargel-
seväckande beteende, 
1 övrigt).

2 (2 förargelseväckande  
beteende)

(22,2 %)

Karlsvik sågverk 
1923

55 % 3 (3 övriga) 3 

(100 %)
Karlsvik sågverk 
1925

58 % 9 (1 fylleri och övrigt, 
2 fylleri, 6 övriga).

6 (1 fylleri och övrigt,  
5 övriga)

(66,7 %)
Vivstavarvs sul-
fatfabrik 1925

62 % 7 (3 fylleri, 2 fylleri 
och förargelseväckande 
beteende, 2 övriga).

7 

(100 %)

Karlsvik sågverk 
1927

61 % 5 (1 fylleri samt fylleri 
och förargelseväckande 
beteende, 1 fylleri, 1 
fylleri och förargel-
seväckande beteende, 
2 övriga).

4 (1 fylleri, 1 fylleri och för- 
argelseväckande beteende,  
2 övriga).

(66,7 %)

Kubikenborgs 
sågverk 1929

28 % 4 (3 fylleri, 1 övrigt) 1 (fylleri)

(25 %)
Ortvikens sulfit-
fabrik 1931

69 % 3 (2 fylleri, 1 övrigt) 3 

(100 %)

Tabell 9.3. Brottsligheten bland arbetarna på ett antal industrier i Sundsvallsdistriktet
Kommentar: Som övriga brott har räknats brott mot olika förordningar och stadgor, exempelvis 
anordnande av olovligt lotteri, ej betald hundskatt eller brott mot motorförordningen. 
Källa: För brottsligheten, se HLA: Sundsvalls stadsarkiv: Rådhusrättens och magistratens arkiv 
A I b Domböcker i brottmål 1916–1917 och 1923–1931 (saköreslängderna); HLA: Sköns 
tingslags häradsrätts arkiv A I a. Dombok 1916–1917 och 1923–1931 (saköreslängderna). För 
fackföreningsmatriklarna se Föreningsarkivet Västernorrland: Svenska Sågverksindustriarbeta-
reförbundet SSIAF avd. 10 Heffners D 1 Medlemsförteckningar och G 1 Kontingentmatriklar 
1916; Svenska Sågverksindustriarbetareförbundet SSIAF avd. 3 Karlsvik, Myrnäs D 1 Medlems-
förteckningar och G 1 Kontingentmatriklar 1923, 1925 och 1927; Svenska Pappersindustriarbe-
tareförbundet SPIAF avd. 20 Vivstavarv D 1 Medlemsregister 1925; Svenska Sågverksindustri-
arbetareförbundet SSIAF avd. 15 Kubikenborg D 1 Förteckningar 1929; Svenska Pappersindu-
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striarbetareförbundet SPIAF avd 16 Ortviken D 1 Medlemsmatriklar. För anställningslistorna 
se SCA Merlo arkiv: Enhörnings, J.A., Trävaru Aktiebolag Heffners sågverk 1916. Uppgifter till 
1917 års bevittningstaxering (innehåller alla avlönade år 1916); Karlsvik sågverk Personalrullor 
1923, 1925 och 1927; Kubikenborg Alfabetisk förteckning över arbetare vid Kubikenborg 1929; 
Wifstavarfs AB matrikel över sulfatfabrikens arbetare 1925; Ortviken Förteckning över anställda 
arbetare vid Ortvikens sulfitfabrik upprättad efter anställningsdatum 1931. 

Precis som i många historiska undersökningar blir inte resultatet statistiskt signifikant 
på grund av främst det begränsade urvalet. Dock tyder resultaten för det första på 
att brottsligheten bland industriarbetarna under mellankrigstiden var mycket låg, 
skötsamhetsidealet har slagit igenom, samt för det andra på att medlemskap i fack-
föreningar tenderar att vara oväsentligt för hur väl man följde lagar och förordningar. 
Undersökningen visar alltså på att det på individnivå inte förefaller finnas något 
samband mellan kriminalitetsgrad och anslutning till fackföreningar. Icke-anslutna 
arbetare tenderade att begå lika lite brott som anslutna. De brott som begicks var 
överlag också ”triviala”. Industriarbetarna under 1920-och 1930-talet var i huvudsak 
skötsamma, vilket bekräftas av Sundsvallsdistriktets brottsutveckling som analyserades 
i kapitel 7. Innebär detta att fackföreningarnas skötsamhetsprojekt, som så tydligt 
betonats av bland annat Ambjörnsson var betydelselöst?31 

Skötsamhetsprojektet var en viktig del i arbetar- och fackföreningsrörelsen under 
första halvan av 1900-talet. Det kan även empiriskt beläggas att kriminaliteten, och 
då särskilt vålds- och fylleribrottsligheten, sjönk under dessa decennier. Däremot 
kan det inte beläggas att skötsamhetsprojektet skulle ha gjort fackföreningsmedlem-
mar mer skötsamma än icke-anslutna. Det måste ifrågasättas hur ofta och flitigt den 
vanlige arbetaren besökte till exempel olika läsecirklar och diskussionsklubbar som 
Ambjörnsson med flera lyfter fram som så viktiga för att skapa skötsamhet. Kanske 
var det så att dessa aktiviteter riktades mot och genomfördes av en redan skötsam 
fackföreningsledning, medan den vanlige medlemmen snarare var ansluten av eko-
nomiska och ideologiska orsaker. Om så var fallet tenderade alltså fackföreningarna 
inte att göra sina medlemmar mer skötsamma än arbetarna i övrigt.32 Däremot kan, 
precis som exempelvis Ambjörnsson menar, ideal och normer som folkrörelserna 
spred ha etablerats även hos icke-medlemmar redan under 1920-talet. Folkrörelsernas 
betydelse för normernas skapande och upprätthållande är därför inte att förringa. 
Industriarbetarklassens kriminalitet minskade nämligen tydligt under 1920- och 
1930-talet. 

Denna diskussion leder avslutningsvis fram till en fråga om den höga svenska 
tilliten är en produkt av folkrörelsernas och välfärdsstatens utveckling från omkring 
sekelskiftet 1900, eller om den har rötter betydligt längre tillbaka i tiden. Det sociala 
kapitalets överlevnad från medeltiden och över seklen har hävdats av bland andra 
historikern Lars Trägårdh. Den unika svenska modellen med hög tillit både till myn-
digheter och till varandra kan spåras tillbaka till det ”sociala kontrakt” som föddes 
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på tinget för nästan 1 000 år sedan, menar Trägårdh. Resonemanget, som framför 
allt bygger på ett par av Eva Österbergs synteser, går i korthet ut på att tendensen 
”till laglydighet och tillit är […] inte enbart en produkt av den senmoderna välfärds-
statens framväxt, den är rotad i sekellånga processer”. De empiriska beläggen för att 
Sverige sedan medeltiden skulle haft en speciell tillitsmodell är dock få, för att inte 
säga obefintliga. Trägårdh hävdar till exempel att ”[l]agen, och framförallt laglydig-
heten, blev internaliserad och förvandlad till sociala normer med stor legitimitet”. 
Detta unika svenska karaktärsdrag ska alltså ha bestått allt sedan senmedeltiden. 
Förutom ett vagt resonemang om böndernas sociala situation i Sverige presenteras 
inga belägg för detta. Det blir ett i det närmaste deterministiskt synsätt där bland 
annat 1800-talets strukturomvandlingsprocess hamnar i bakgrunden. Jag vill istället 
understryka att laglydighet och tillit, exempelvis till staten, varierat betydligt över tid 
och mellan olika samhällen och regioner. Det sena 1800-talets industriarbetarklass 
hade troligtvis inte större tillit till staten i Sverige än på andra håll i Västeuropa eller 
Nordamerika, och om den hade det så saknas de empiriska beläggen. Den välfärdsstat 
som bland annat Bo Rothstein förknippar med höga tillitsnivåer beskrivs av Trägårdh 
som ”ett sentida uttryck för en historiskt förankrad tradition som karakteriseras av 
en allians mellan rättsstat och ett fritt men också laglydigt folk”. Min kritik mot 

Förstamajdemonstration i Sundsvall. Folkrörelserna blev viktiga samhällsbyggare i Sundsvalls-
regionen och pådrivare för offentliga åtgärdspaket mot olika sociala orättvisor och problem. 
Källa: Sundsvalls museums fotoarkiv
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denna tes vilar på tre argumentationslinjer. För det första har Trägårdh omfattande 
metodologiska problem, bland annat i hur man ska kunna mäta tillit till staten under 
exempelvis 1400- eller 1600-talet, för det andra är följaktligen de empiriska beläggen 
på att det existerade en unik svensk relation till staten under förindustriell tid mycket 
vaga, och för det tredje, alternativa synsätt utelämnas helt. Putnam, men delvis även 
Rothstein, betonar istället 1800-talet som en turbulent tid, med en nedgång av det 
sociala kapitalet. Till skillnad från Trägårdh lyfter Putnam fram hur nya och horison-
tella strukturer efter ett tag etablerades i industrisamhället. Det sociala kapital som 
eroderat under moderniseringsprocessen växte igen. Inte minst betonar Putnam hur 
ett starkt moraliskt samhälle, med hållfasta sociala band och effektiv social kontroll 
mot olika avvikare, utvecklades. Den hårda tillitsstrukturen kompletterades alltså av 
en stark kontrollstruktur.33

Avslutande diskussion – det civila samhället, 
den ”nya” staten och kriminaliteten

Putnams uppfattning att tillit, medborgerligt engagemang och sociala nätverk är 
väsentligt för att skapa ett demokratiskt och lågkriminellt samhälle var inte ny när 
den presenterades, men den fick en renässans på grund av det gedigna teoretiska och 
empiriska arbete som låg bakom. Putnams teori fick inte heller direkt någon större 
betydelse för den svenska kriminologiska forskningen, utan främst i USA har forskare 
försökt sätta samhällets kriminalitet i relation till tyngden i det civila samhället. På 
en hög abstraktionsnivå förefaller den svenska utvecklingen bekräfta Putnams tes, 
med en tydlig nedgång av brottsligheten i samband med det civila samhällets upp-
gång från slutet av 1800-talet. När folkrörelserna var som störst under 1920- och 
1930-talet var också kriminaliteten som lägst. Studeras utvecklingen i ett jämförande 
perspektiv inom Sverige går det dock inte att återfinna det samband som Putnam 
påtalat för exempelvis USA. De svenska städerna och länen med högst kriminalitet 
hade vanligtvis också ett omfattande föreningsliv. På individnivå förefaller inte hel-
ler fackföreningsmedlemskapet ha påverkat hur laglydig en medborgare var. Den 
skötsamhetskultur som etablerades och närdes i fackföreningarna kom lika lite, eller 
mycket, icke-medlemmar till del, och troligtvis var det främst ideologiska och eko-
nomiska orsaker bakom ett fackföreningsmedlemskap. Ett problem i Putnams analys, 
och flera andra liknande undersökningar, är att alla former av föreningsbildande ses 
som positivt. Det finns föreningar som exkluderar och vars själva existens tenderar 
att vara negativ för det sociala kapitalet, och det är av stor betydelse om civilsamhället 
formar bonding eller bridging socialt kapital.34 Om de individer som är inbegripna 
i olika föreningsnätverk nu inte är mindre kriminella än andra, var finns då den 
mekanism som förbinder orsaken, civilsamhället, med verkan, kriminalitetsmönstret?

Ett skötsamhetsideal och ett skötsamhetsprojekt existerade i föreningar med nära 
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anknytning till arbetarklassen under 1920- och 1930-talet. I föreningarna kan en 
klyfta skönjas mellan de aktiva minoriteterna och de passiva majoriteterna. För-
eningseliten behövde dock, som visades i föregående kapitel, massans stöd. Den stora 
mängden medlemmar och sympatisörer gav kraft till rörelsen genom sin numerära 
styrka, vilket Sven Lundkvist, men även historikern Kenneth Strömberg i sin kri-
tiska granskning av skötsamhetsidealet, visat.35 Lundkvist menar till exempel att 
”massorna gav resonans åt ledargruppens åtgärder” och att denna elit var beroende 
av detta stöd för att nå framgång.36 Även Torkel Jansson lyfter fram elitiseringen av 
folkrörelserna och visar hur klassamhället flyttade in i det frivilliga föreningslivet. 
Folkrörelserna var starkt stratifierade mellan en liten aktiv elit och den stora massan 
kontingentbetalare.37 Den sociala kontrollen föreningarna utövade på medlemmarna 
är också dubbeltydig. Å ena sidan förekom inom nykterhetsrörelsen ett system med 
angiveri, förhör och rättegångar, men å andra sidan förefaller utrymmet ha varit 
stort för löftesbrott. Matriklar från olika nykterhetsföreningar i Sundsvallsdistriktet 
visar många exempel på personer som lämnat eller uteslutits, och sedan återinträtt. 
För vissa personer kan detta in- och utträde ha skett en handfull gånger under några 
år, och trots detta kan de likväl ha hamnat på höga positioner inom rörelsen.38 
Även systemet med så kallade ”vintergodtemplare” är välkänt. I dessa fall verkar 
inte föreningarna ha varit organisationer med en avsevärd hård social kontroll som 
disciplinerade medlemmarna till skötsamhet och laglydnad. I många fall förefaller 
istället de många sociala aktiviteterna varit det som lockat medlemmarna.39 Vidare 
kan också ifrågasättas, som exempelvis Rothstein gör, om inte föreningarna attrahe-
rade personer som redan var skötsamma och hade ett högt socialt kapital. I så fall är 
det inte föreningarna i sig som skapar skötsamhet.40

Skötsamhetsidealet bör, som Ambjörnsson påtalat, ses i samband med moderni-
seringsprocessen. I hans tolkning handlar det om arbetarklassens egen discipline-
ring, en självuppfostran som både sammanfaller med och avviker från önskemål hos 
borgarklassen. Precis som Putnam ser han de nya rörelserna som en slags ersättning 
för det sociala kontrollnät som bysamhället tidigare organiserat, men som kom i 
upplösning genom de omfattande socioekonomiska och demografiska processerna. 
Detta innebar att horisontella arbetarföreningar successivt kom att förändra patri-
arkalismens vertikala samhälle, även om det alltså bör ifrågasättas hur horisontella 
relationerna i föreningarna var.41

Mycket tyder på att förhållandet mellan modernisering och ett samhälles krimina-
litet är betydligt mer komplicerat än vad perspektivet om självdisciplinering genom 
civilsamhället betonar. I alla fall när de låga brottsnivåerna under 1920- och 1930-talet 
ska förklaras. Den kollektiva identiteten i Sundsvallsdistriktets industriorter skapades 
främst, vilket historikern Maria Bergman visat, av bofasthet. De fastboende var en 
viktig grupp för sågverkssamhällena, och folkrörelserna fungerade som en gemensam 
arena och en enande kraft för människor med olika bakgrund. Bofastheten bidrog till 
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känslan av tillhörighet och av att man var inkluderad i lokalsamhället. Släktnätverk 
blev viktiga också i dessa samhällen och bidrog till att både det sociala kapitalet och 
den informella kontrollen stärktes. Bland de bofasta ställdes höga krav på skötsamt 
beteende.42 I kapitel 8 visades hur civilsamhället och bofasta tidigt i Sundsvalls-
distriktet arbetade för bättre ordning och ställde krav på myndigheterna att ordna 
den sociala situationen på den egna orten. I formandet av nya sociala band och i 
kampen mot kriminaliteten var civilsamhällets bidrag av yttersta vikt redan under 
de sista decennierna av 1800-talet.

Vid sekelskiftet övergick distriktets industrialisering i en andra fas, vilket ledde 
till ett minskat behov av unga, manliga säsongsarbetare. Tryggare anställningsförhål-
landen gjorde det möjligt för fler arbetare att etablera sig på orten. Samtidigt kom 
arbetar- och nykterhetsrörelsen att inkorporeras i det lokala och nationella styret, 
och i föregående kapitel visades på folkrörelsernas mer indirekta betydelse. Först 
som viktig påtryckningsgrupp, och sedan som del av den politiska verkställande- 
och beslutsnivån.43 Både på lokal och nationell nivå etablerades i socialpolitiken ett 
skötsamhetskrav, och acceptansen minskade för avvikande beteende som krimina-
litet. Medborgarnas anknytning till samhället och till varandra blev starkare, vilket 
är utmärkta exempel på att utvecklingen kan förstås utifrån begreppen linking- och 
bridging socialt kapital. Medborgarnas åtaganden och delaktighet i det nya samhälle 
som växte fram växte, och förtroendet för samhällets institutioner steg. Övertygelsen 
att den förda social- och kriminalpolitiken var den rätta skapade legitimitet till det 
omfattande åtgärdsbatteriet. Samhällshelheten skulle värnas. I denna komplicerade 
disciplinerings- och normaliseringsprocess var folkrörelsernas bidrag väsentligt, men 
samhällets sjunkande brottlighet efter sekelskiftet 1900 bör inte uppfattas som resul-
tatet av ett renodlat självdisciplineringsprojekt underifrån. 
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kapitel 10 

Kriminalitet, kontroll 
och modernisering

Avslutande diskussion

Inledning
Den förelagda framställningen har gällt brottslighetens förändring från decennierna 
strax före mitten av 1800-talet fram till andra världskriget. Den dynamiska moder-
niseringsprocess, genom vilken Sverige omvandlades från ett land med en tydlig 
agrar prägel till ett urbant industrisamhälle, satte betydande avtryck i samhällets 
kriminalitetsstruktur. Utvecklingen mot ett mer industriellt och urbant samhälle 
skedde dock inte i form av någon jämn ”moderniseringsskur” av manna eller hagel 
över landet. I vissa områden kom de samhällsbärande strukturerna att utsättas för 
ett omfattande förändringstryck under kort tid, medan andra områden upplevde ett 
betydligt lugnare omvandlingsförlopp. 

Den teoretiska tolkningsramen har tagit sin utgångspunkt i Anthony Giddens 
diskussion om modernitet och modernisering. Ett par centrala resonemang om vad 
denna omvandling innebar för de samhällsbärande strukturerna har därefter utnytt-
jats för att fördjupa analysen. För det första har jag preciserat Giddens tankar om 
kontrollstrukturens förändring genom att föra in Michel Foucault och David Gar-
lands resonemang om den offentliga kontrollens och påföljdssystemets förändring i 
disciplinär riktning. Den ”uppfostrande” och individualpreventiva kriminalpolitiska 
utvecklingen har betraktats intimt förbunden med industrisamhällets genombrott. 
För det andra har till denna dialog förts Rolf Torstendahls och Svenbjörn Kilanders 
resonemang om statsmaktens omvandling och vidgade aktivitetsram under indu-
strialiseringsprocessen. För det tredje har, till hjälp för analysen om modernitetens 
följder för omvandlingen av samhällets sociala strukturer och brottslighet, fogats 
Robert Putnams och Travis Hirschis resonemang om betydelsen och förändringen 
av socialt kapital och sociala band. Avhandlingens teoretiska perspektiv utmynnade 
i att fem stycken för analysen centrala och vägledande hypoteser formulerades. I det 
närmast följande kommer dessa hypotesers bärkraft, som analyserats med hjälp av 
såväl en nationell som en lokal studie, att diskuteras.
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Till att börja med antogs att moderniseringens omdanande tryck förändrade synen 
på brottslighet samt förhållandet mellan den allmänna och den enskilda sfären, och 
därigenom försköt statens kriminalpolitiska aktionsradie. Till detta formulerades en 
hypotes om att det offentligas möjligheter och sätt att utöva kontroll och uppfostra 
samhällsmedborgarna omskapades. För att undersöka dessa två hypotesers förkla-
ringsvärde har samtidens verklighetsuppfattningar, värderingar, handlingsrekommen-
dationer och kriminalpolitik analyserats både i en övergripande studie av Sverige och 
i en fördjupande studie av Sundsvallsdistriktet. Modernitetens intåg bemöttes med 
ångest och rädsla i samhällsdebatten, såväl på nationell som på lokal nivå. Fabriker, 
sågverk och ambulerande arbetare bröt med vad man uppfattade var ett välfun gerande 
samhällssystem. Med omdaningen kom nya sociala utmaningar. Städer och olika 
industriregioner blev synonyma med kriminalitet, och nya lösningsförslag togs fram 
för att bota den sociala och moraliska sjuka som samhället drabbats av. Den kriminal-
politiska utvecklingen under 1800-talet är dubbeltydig. Initiativ togs till omfattande 
nationella kriminalpolitiska reformer under 1840-talet, och kriminalpolitik var ett 
frekvent debattämne under seklets fortsatta gång. Den enskilda och allmänna sfären 
hölls dock isär under den klassiska industrikapitalismen, och i lokalsamhällen i Sunds-
vallsregionen prioriterades dels det offentliga ordningsväsendets upp- och utbyggnad, 
dels kampen mot alkoholen. I den samtida föreställningsvärlden betraktades indu-
strialisering, folkomflyttningar och urbanisering som de bakomliggande orsakerna 
till att samhället drabbats av en hög och allvarlig kriminalitet. Decennierna omkring 
sekelskiftet blev inledningen på en breddad intressesfär för staten. Nya sociala refor-
mer, innefattande en annan kriminalpolitik, tog vid. Staten och civilsamhället flyt-
tade fram sina positioner. Även på lokal nivå blev civilsamhället en inkorporerad del 
i ”det offentliga”. Folkrörelserna drev på för förverkligandet av nya kriminalpolitiska 
lösningar, och de var högst aktiva i omstruktureringen av de bärande sociala delarna 
i Sundsvall med omnejd. Fattigdom, brottslighet och andra samhälleliga sjukdomar 
sågs som uppfostransproblem, och social- och kriminalpolitik blev ett medel för att 
förändra människors beteenden. Olika grupper skulle därför få sin moraliska fost-
ran genom det aktiva samhällets försorg, både lokalt och nationellt. Dygder skulle 
ingjutas i arbetsovilliga, alkoholister och förbrytare för att forma disciplinerade och 
kultiverade medborgare. Intresset hos bland annat folkrörelseaktivister, vetenskaps-
samhället, tjänstemän samt lokal- och rikspolitiker försköts från att gälla den snävare 
brottsligheten till den mer omfattande asocialiteten. En ”förädlad” människa skulle 
uppstå. Som vetenskapligt stöd i reformarbetet användes kriminologins betoning av 
individualpreventiva lösningar. Avhandlingens två inledande hypoteser har således 
verifierats. 

För det tredje antogs att moderniseringens omvandlingstryck, genom processer 
som migration, urbanisering och industrialisering, förändrade kriminalitetsmönstret 
i landet. För att metodologiskt kunna undersöka detta analyserades den registrerade 
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brottsligheten i Sverige och Sundsvall. Flera intressanta förhållanden och utvecklings-
linjer framkom. 1800-talets proletariserings- och utslagningsprocess skapade flera 
påtagliga kriminalitetsproblem. Det dödliga våldet ökade under 1800-talets första 
decennier, och seklet framstår som en turbulent och ängslig tid. Vidare hade många 
städer och regioner under 1800-talet betydande ordningsproblem. Skillnaderna mel-
lan städerna är dock påtagliga. Särskilt skogsindustristäderna vid Norrlandskusten 
förefaller ha varit drabbade av olika former av brottslighet. Samtidigt kan konstateras 
att den oro många i samtiden kände inför industrialisering, befolkningsinflyttning 
och urbanisering ofta var obefogad. Till exempel var olika former av våldsbrott som 
lägst under 1920- och 1930-talet. Under dessa årtionden, trots den ekonomiska 
misär som på många håll rådde under depressionsåren, var även tillgrepps- och 
ordnings brottsligheten låg. Samtidigt bör man ha i åtanke att välfärdssystemen under 
mellan krigstiden var mer utbyggda, bland annat med nödhjälpsarbeten, än tidigare. 
Det fanns således inte samma grogrund för en nödkriminalitet av 1800-talssnitt. De 
ekonomiska möjligheterna hade gjort familjebildning och fastboende enklare, och 
lösarbetarna minskade i antal. Sammantaget visar analysen på att betoningen på den 
första delen – det sociala – i den socioekonomiska omstruktureringsprocessen varit 
fruktbart. Kriminalitetsmönstret omvandlades betänkligt med omdaningsprocesserna 
och även denna hypotes har verifierats. 

För det fjärde antogs att vissa lokalsamhällen utsattes för kraftigare omvandlings-
tryck än andra, vilket medförde social desorganisation och förändringar i kriminali-
tetsstrukturen. Analysen visade på stora skillnader i lagföringsmönstret, bland annat 
mellan olika städer och stadstyper. Sundsvall med sina omlandskommuner är exempel 
på ett distrikt som såg en kraftig förändring av brottsligheten i och med omvand-
lingen till ett större industridistrikt. Grövre tillgrepps- och våldsbrott ökade i staden 
under andra halvan av 1800-talet, och ordningsbrotten var många. Den dynamiska 
kustregionen besudlades av såväl fabriksrök som omfattande kriminalitet. Den has-
tighet genom vilken omvandlingstrycket uppkommit tänjde under några turbulenta 
decennier under andra halvan av 1800-talet de sociala banden till bristningsgränsen. 
Samtidigt har analysresultaten visat på att det finns gott om exempel på inflyttnings-, 
tillväxt- eller storstäder med låg kriminalitet. Trots den uppenbara ökningen sedan 
mitten av 1700-talet var även under 1800-talet mord och dråp relativt ovanligt i 
Sverige. Inflyttning, urbanisering eller industrialisering har således litet att göra med 
kriminalitet. Först när omvandlingsprocessen leder till en uppenbar socioekonomisk 
förändring i form av svagare sociala band, som i till exempel Sundsvall under andra 
halvan av 1800-talet, kan antagandet om desorganisation verifieras. 

Avslutningsvis ska den femte och sista hypotesen – att moderniseringen gav civil-
samhället en högst väsentlig roll i industrisamhällets sociala organisering, vilket ska-
pade nya fora för mellanmänskliga relationer och starkare sociala band – diskuteras. 
Förhållandena i Sundsvall och angränsande kommuner demonstrerar en betydande 
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förmåga hos lokalsamhället att anpassa sig till en ny verklighet. Med industrialise-
ringens inträngning i regionen kom man, genom tidrummets krympning, närmare 
de stora städerna. Nya föreställningsvärldar öppnades, och nya normer och seder 
fick fäste. Folkrörelserna erbjöd industrialismens tjänare integrering i lokalsamhället. 
Gamla lösningsförslag på för samhällshelheten allvarliga sjukdomar förkastades av 
ett spirande civilsamhälle. Nya forum för mellanmänskliga relationer och starkare 
sociala band uppstod. Det sociala kapitalet, både i form av bridging och linking socialt 
kapital, närdes. Olika föreningar arbetade för att förbättra olika sociala förhållan-
den, minska alkoholkonsumtionen och upprusta den offentliga kontrollapparaten. 
På så sätt bidrog de högst väsentligt till en reorganisering av den sociala strukturen 
i Sundsvallskommunerna omkring och efter sekelskiftet 1900. Industriarbetarnas 
sociala band stärktes. Med Hirschis ord ökade anknytningen, åtagandena och del-
aktigheten. Den rådande samhällsordningen fick ökad legitimitet hos befolkningen. 
Offentliga institutioner kunde nu upplevas mer som ”folkets” organ. Med andra ord 
är det fråga om en utveckling i flera steg från 1870-talets oreda, med ekonomisk för-
bättring och stabilare sociala strukturer. Däremot är det svårare att se att kriminali-
teten skulle ha varit lägre i organisationstäta områden än i andra. Trots civilsamhällets 
idoga verksamhet och det myllrande föreningslivet i regionen fortsatte Sundsvall att 
ha förhållandevis hög registrerad brottslighet. 

Ovanstående socioekonomiska strukturförändringsperspektiv har sammanfatt-
ningsvis visat sig givande. Detta innebär samtidigt att ett par alternativa förklaringar 
av utvecklingen måste förkastas, vilket diskuteras nedan.

Civilisering och disciplinering 
– aspekter på tidigare tolkningar av utvecklingen

Brottslighetens utveckling under den företagna undersökningsperioden har diskuterats 
tidigare, och i Sverige har i huvudsak tre olika tolkningar företrätts. 

Enligt det civiliseringsteoretiska perspektivet har människans beteende förändrats över 
tid. Den ständigt ökade affektkontrollen har gjort att det dödliga våldet kontinuerligt 
sjunkit, oavsett andra större samhällsförändringar som kraftiga migrationsströmmar, 
urbanisering eller industrialisering. Visserligen har människans beteende ändrats 
över tid. Våldet var omfattande i många medeltida och tidig moderna samhällen, 
men brottslighetens och de dödliga våldsbrottens utveckling under de sista 300 åren 
visar dock inte på en stadig nedgång. Det går mycket väl att finna områden med låg 
volym av dödligt våld under 1500- och 1600-talet, och områden med höga mordtal 
under 1800-talet. Det är istället andra, mer komplicerade processer, som gör vissa 
områden lugna och fredliga och andra oroliga och våldsamma, såväl under 1500- och 
1600-talet som under 1800- eller 1900-talet. Nedgången är så att säga inte rätlinjig. 
Avståndstagande från att använda våld skiljer sig åt mellan olika grupper och samhäl-
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len, både förr och nu. Om även andra grova brott än mord och dråp, som exempelvis 
rån, tas med i analysen försvåras en civilisationsteoretisk argumentation ytterligare. 
1800- och 1900-talets utveckling visar således på att brottslighet som samhällsfeno-
men är mer komplicerat än vad Norbert Elias tes gör gällande. Avståndstagandet 
mot våldsanvändning har inte hela tiden stigit, utan när socioekonomiska och andra 
strukturer i samhället ändrats har även våldsutövningen förändrats. 

Utvecklingen har också analyserats ur ett annat perspektiv. Den sjunkande vålds-, 
fylleri- och ordningsbrottsligheten har setts i termer av att samhällets maktelit disci-
plinerade massan, alltså som den kapitalistiska borgarklassens disciplinering av arbe-
tarna. Enligt detta synsätt minskade kriminalitetsnivån i samhället efter kapitalismens 
genombrott på grund av en förändring och förstärkning av kontrollen som riktades 
mot arbetarklassen. Det disciplinerade beteendet – det vill säga att inte supa och slåss 
offentligt – påtvingades arbetarna uppifrån, som gjorde sitt bästa för att försvara sin 
kultur. Företrädarna för detta synsätt missar även diskontinuiteterna i utvecklingen 
under 1800- och 1900-talen. Inte heller förklarar det varför inte arbetarna själva skulle 
ha varit intresserade av att uppträda mer ”civiliserat”, och varför de egentligen försökte 
försvara en ”kultur” som i huvudsak gick ut på att föra oordningar i det offentliga 
rummet. Jag menar att det istället låg i arbetarklassens eget intresse att minska sin 
vålds- och ordningsbrottslighet, och nedgången av denna typ av brott kan således ha 
varit ett resultat av klassens självdisciplinering. Analysresultaten från Sundsvall har 
visat att till arbetarna närliggande föreningar var högst delaktiga i formerandet av 
en restriktivare alkoholpolitik och av ett polisväsende. Enligt detta ”disciplinering-
ovanifrån-perspektiv” ökade utslagning av arbetarna under moderniseringsprocessens 
gång. Men, utvecklingen i Sverige visar tvärtom på det motsatta. Antalet utslagna, 
exempelvis på grund av fylleri, minskade när alkoholkonsumtionen gick ner och 
när mer stabila sociala miljöer etablerades efter sekelskiftet 1900. Trasproletariatet – 
bestående av lösdrivare, fyllerister med flera – bör rimligtvis ha varit mindre under 
1930-talet än under 1880-talet. De som enligt perspektivets företrädare bäst lyckades 
försvara sin kultur mot överhetens disciplineringsförsök, och därmed kunde fort-
sätta bråka och dricka offentligt, som exempelvis grovarbetarna, utgjorde knappast 
arbetargruppen med starkast maktresurser. Grovarbetarna var snarare en grupp som 
fortfarande under mellankrigstiden bestod till stor del av ”lösa” arbetare, med osäkra 
visstidsanställningar, svaga sociala band och med hög alkoholkonsumtion. Denna 
grupp visar ännu under 1920- och 1930-talen på en social problematik som många 
av 1800-talets arbetare levde under, däribland de många ambulerande arbetarna i 
sågverksdistrikten. För de senare industriarbetarna förbättrades förhållandena under 
det tidiga 1900-talet bland annat genom mer säkra anställningar och bofasthet. De 
sociala banden stärktes, det sociala kapitalet växte, och brottsligheten gick ner. Det bör 
vidare ifrågasättas om arbetargruppens maktresurser verkligen minskade med kapita-
lismens genombrott och framfart. Formeringen till en mer homogen klass, bildandet 
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av fackföreningar, inkorporerandet i det lokala och nationella styret, socialpolitiska 
reformer och så vidare tyder snarare på det omvända, och på att de kopplades till 
varandra och till samhället i termer av linking och bridging socialt kapital. Även det 
faktum att misshandels- och fylleribrotten var mycket vanliga under den klassiska 
kapitalismen under andra halvan av 1800-talet gör att framgångarna för den liberal-
kapitalistiska statens och maktelitens disciplineringsåtgärder måste ifrågasättas. De 
sociala problemen och konflikterna var ju fortsatt många under det sena 1800-talet, 
vilket bland annat bidrog till en ”social-intervenerande” statsmakt. Perspektivet är 
visserligen intressant men det förenklar en disciplineringsprocess som mycket väl 
kan ha legat i arbetarklassens eget intresse, vilket även Kenneth Johansson och Dag 
Lindström hävdat.

Om inte borgarklassen disciplinerade arbetarklassen till foglighet kanske de istället 
gjorde det på egen hand, vilket ett tredje synsätt framhållit. Som visats finns det gott 
om belägg på att 1800-talets industrisamhälle hade problem med brottslighet, och 
att föreningslivet sökte uppfostra arbetarklassen, betonade ordning och skötsamhet, 
och därigenom bidrog till en ny uppförandemoral. Om arbetarnas eget intresse av 
skötsamhet ignorerades av det föregående perspektivet misslyckas detta ”självdisci-
plineringsperspektiv” istället med att inkludera betydelsen av den allmänna sfärens 
institutioner i sin analys. Det civila samhället var säkerligen viktigt för att inpränta 
normer, stärka de personliga relationerna och utöva kontroll. Samtidigt kan ifråga-
sättas hur effektiv denna kontroll var med tanke på bland annat alla utträden och 
löftesbrott. Vidare saknas övertygande empiriska belägg på att kriminaliteten skulle 
ha varit lägre i områden med ett livfullt civilt samhälle, eller på att arbetaren disci-
plinerades genom fackföreningarna. De olika sammanslutningarnas funktion bakom 
utvecklandet av den nya disciplinära statsmakt som kan skönjas decennierna runt 
sekelskiftet ignoreras också. Precis som i föregående två perspektiv blir det en täm-
ligen enkel, rätlinjig förklaring av en komplicerad samhällelig disciplinerings- och 
normaliseringsprocess.

Jag har i den förelagda analysen hävdat att två skilda samhällsstrukturer med 
tillhörande kriminalitetsmönster kan iakttas; en som tillhör 1800-talet och en som 
tillhör 1900-talets fyra första decennier. Denna förändring knyter an till en teoretisk 
konception som inbegriper den klassiska kapitalismens övergång i den organiserade 
kapitalismen, med den agrara enhetsstatens nedgång och den korporativa statens 
uppgång. Transitionen inbegrep upplösningen av en samhällsformation, med sin 
sociala struktur, och det långsamma uppbyggandet av en ny. Avslutningsvis ska denna 
dynamiska tids kriminalitet samt sociala kontroll- och tillitsstruktur övergripande 
diskuteras. 
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Desorganisationens tid
Patriarkalismen och statskyrkan hade präglat den agrara enhetsstaten. Ordningen 
skulle upprätthållas av en patriarkalisk husfader, och storhushållet var en ibland vik-
tigare institution än kärnfamiljen. Den patriarkala relationen byggde på överhetens 
rätt, men också skyldighet, att ingripa i motparternas sociala liv. De sociala banden 
verkade således i vertikal riktning. I lokalsamhället och i den lokala självstyrelsen hade 
kyrkan en stark ställning. Prästen var inte bara ordförande vid sockenstämmorna utan 
kyrkans inflytande syntes till exempel även genom den obligatoriska kyrkogången 
och husförhören. Bland jordbrukarna fanns det starka intressen av att kontrollera 
underklassen för att därigenom upprätthålla stabiliteten i samhället. Beroende- och 
samarbetsformerna närde goda förutsättningar för starka mellanmänskliga band. Den 
informella kontrollen följdes upp av ett mer formellt kontrollsystem, som exempelvis 
inkluderade tjänstehjonsstadga, försvarslöshetslagstiftning och husförhör.

Agrarsamhällets strukturella bas omvandlades under 1800-talet bland annat genom 
jordbruksreformer och effektiviseringar. Agrarkapitalismens genombrott och befolk-
ningsökningen förde med sig en växande social skiktning mellan och inom klasserna. 
Denna utveckling kan ses både som en differentierings- och splittringsprocess, med 
ojämna verkningar och följder över landet. Jordbrukets underklasser tillväxte under 
första halvan av 1800-talet mycket kraftigt, och den socioekonomiska polarise-
ringen tilltog. De strukturella förändringarna innebar för de fattigare skikten stora 
prövningar. Även om bondesamhället inte varit orörligt ökade omflyttningarna och 
arbetsvandringarna, och många egendomslösa sökte sig till städerna eller till fram-
växande industrisamhällen. Det var en tid med stora sociala spänningar, men också 
en period av snabb ekonomisk, social och demografisk omdaning. Proletariseringen 
av jordbruksbefolkningen, den ökade rörligheten och den nya näringsfriheten under-
grävde de etablerade sociala kontroll- och tillitsstrukturerna. Den lutherska enhets-
statens bärande institutioner förlorade i auktoritet och tilltro, på vissa håll och hos 
vissa grupper både snabbt och kraftigt.

Den omgestaltning det svenska samhället genomgick under 1800-talet framkallade 
vad som har benämnts ett farligt organisatoriskt tomrum. Under denna desorgani-
serade brytningstid väcktes ”den sociala frågan”. Vid ingången till 1800-talet ökade 
kriminaliteten, och såväl de ringa våldsbrotten som det dödliga våldet blev vanligare. 
Samtidigt fördes en intensiv debatt om de socioekonomiska problemen som utsatte 
samhällsstrukturen för stor belastning, och under 1840-talet vidtogs flera åtgärder 
för att minska instabiliteten och brottsligheten i samhället. Med moderniserings-
processens ökade hastighet under de kommande decennierna fortsatte debatten. 
Handlingsrekommendationer från konservativt håll om hustavlans, statskyrkans 
och skråväsendets renovering, eller om kontroll av arbetsvandringar, uppfattades av 
1850- och 1860-talets liberaler som obsoleta. De förordade istället att den strikta 
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gränsdragningen mellan samhällets allmänna och privata sfär skulle upprätthållas, 
och menade att den sociala frågan och brottsligheten lämpligast hanterades med 
ökade näringsfrihet och genom att det sociala verksamhetsfältet förblev enskilt och 
därför någonting i huvudsak för kommunerna att hantera. Dessa klassiskt liberala 
lösningsförslag kan även ses som en frigörelseprocess bort från de sista konservativa 
resterna av ett äldre merkantilistiskt samhälle. 

Omvandlingen av det svenska sociala landskapet skedde dock med variationer över 
tid och rum. Under första delen av 1800-talet var den sociala frågan i huvudsak en 
fråga för landets södra halva, där den förändrade socioekonomiska strukturen tvingat 
ut jordlösa arbetssökande på vägarna. Efter mitten av seklet började arbetsvandrarna 
istället i stora horder anlända till de nya industriområdena i norr, som Sundsvalls-
distriktet och andra norrländska trävaruindustriregioner. Med inflyttningen uppstod 
nya lokalsamhällen, medan andra genomgick en kraftig ombildning. 

Lokalsamhällets rutiner stördes när inflyttarna kom, och de små, glest befolkade 
agrarkommunerna i Sundsvalls utkant visade sig oförmögna att hantera de sociala 
problem som uppstod i skärningspunkten mellan det gamla och det nya. Med sina 
omflyttningar hamnade underklassen och den nya arbetarklassen lättare utanför sam-
hällets normsystem. Attityderna till bondesamhällets kontrollinstitutioner ändrades. 
Konfliktnivån skärptes. Social desorganisation följde i omdaningens spår. De sociala 
problemen tilltog och brottsligheten ökade. På kort tid efter mitten av 1800-talet, 
när inflyttningen ökade av människor som levde i samhällets sociala utkant, blev 
Sundsvall den mest brottsbelastade staden i landet. Problematiken med omfattande 
kriminalitet delade staden med andra norrländska och finska skogsindustristäder. 
Betydande avvikelser från det nationella kriminalitetsmönstret uppstod således när 
landsbygdsproletariatet drog till de nya industriregionerna i norra Sverige efter mit-
ten av århundradet. Utvecklingen under andra halvan av 1800-talet resulterade i ett 
lokalsamhälle med latent sprängkraft, och med allvarliga konflikter mellan kapital-
ägare och marginaliserade, mellan bofasta och kringflyttare, mellan de som brukade 
jorden och de som tjänade industrin. 

De fattiga arbetarna upplevdes som ett hot med sin rörlighet i rummet och i de sociala 
kontaktnäten. Samtidigt spirade den sociala misären i ett samhälle där socioekonomisk 
och kulturell trygghet var ett privilegium för några få. På dessa utmaningar svarade 
lokalsamhället först med att försöka inskärpa de normer på vilka det traditionella 
livet baserade sig. Äldre sätt att upprätthålla ordningen fungerade dock allt sämre. 
Samtidigt förvärrades ordningsproblemen, på vissa håll markant. Trångboddheten 
i 1800-talets industrisamhällen och städer tvingade folk ut på gatorna. Städernas 
gator och slumkvarteren i dess utkanter blev platser för våld och dryckenskap. De 
lösa arbetarna deltog i hög utsträckning i det offentliga umgängeslivet, och deras 
andel av den totala vålds-, stöld- och ordningsbrottsligheten var mycket hög under 
andra delen av 1800-talet. Olika ordningsfrågor blev därför med moderniseringen 
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viktiga för lokalsamhället, och många önskade ett bättre sakernas tillstånd. Domstols-
väsendet och statskyrkan hade dock hos arbetarna uppenbara legitimitetsproblem. 
De fungerade inte längre som sociala arenor där mellanmänskliga band utvecklades. 
Nya fora krävdes därför för att ta itu med de omfattande samhällsproblem som följt 
i omstöpningsprocessens spår. 

De sociala problemen skulle under 1800-talet lösas inom den enskilda sfären. 
Men det var också på lokal och enskild nivå som kollektiva protester tog sin form 
och skickades uppåt i systemet. Civilsamhällets organisationer blev viktiga kanaler 
för missnöje och krav på åtgärder. Föreningslivet fungerade även som samhällsbyg-
gare på sågverksorterna och blev en gemensam arena för människor med olika bak-
grund. Föreningarna skapade kollektiv identitet, etablerade sociala band, utövade 
informell kontroll och tryckte på för förändringar även av den offentliga kontrollen. 
På industri orterna eftersträvade olika privata sammanslutningsformer tidigt en ökad 
statlig reglering och aktivitet på det sociala området, då de hade intresse av att minska 
oordningarna, våldet och utanförskapet i lokalsamhället. När olika civila föreningar 
försökte vinna gehör för sina lösningsförslag hade man dock ofta större framgång hos 
landsbygdskommunernas konservativa bondeförsamlingar än hos stadskommunen, 
vars fullmäktige dominerades av det nya samhällets allt mäktigare borgarklass. 

Även på nationell nivå började under 1870-talet ett försiktigt motstånd mot statens 
främlingskap för sociala frågor skönjas i det liberala lägret. Under 1880- och 1890-
talet blev en socialliberal linje allt mer konkret och vägvinnande. I argumentationen 
hördes röster som förordade att ett socialt fält borde läggas till ”det allmännas” verk-
samhet, och att sociala frågor, med Svenbjörn Kilanders ord, borde ”församhälleligas”. 
Krav ställdes på en aktivare nationell socialpolitik och på en breddad aktionsradie 
för staten; en stat som allt oftare sågs som en nödvändig aktör i hanteringen av det 
moderna samhällets höga kriminalitet. 

Reorganisationens tid
Den tidigare skarpa gränsdragningen mellan den enskilda och den allmänna sfären 
blev otydligare omkring sekelskiftet 1900. Kommunerna drogs successivt in i sam-
hällets allmänna sfär, och började bli en del av en ”offentlig sektor”. Statsbegrep-
pet vidgades inte bara som en konsekvens av en ideologisk förändring på nationell 
nivå, utan kraven på omfattande statliga ingrepp i samhällskroppen initierades ofta 
underifrån. Omkring sekelskiftet blev, som även Bo Rothstein visat, korporativa 
inslag vanligare i det lokala politiska livet, och civilsamhällets sammanslutningar blev 
allt starkare politiska krafter. Från att i hög uträckning saknat kanaler till makten 
och sällan lyckats med sina klagomål framträder de som alltmera framgångsrika åren 
omkring sekelskiftet 1900, och de blev då en välintegrerad del i lokalsamhället och 
i dess politiska församlingar. I huvudsak var det föreningseliten som inkorporerades 
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i det lokala styret. Från att ha verkat i opposition till makten blev de alltså en del av 
den, både nationellt och kommunalt. 

Folkrörelsernas framväxt kan ses som en protest mot den vertikala hierarkin i sam-
hället, men också som en protest mot oordningar, instabilitet och desorganisation 
i det nya samhället. Det myllrande föreningslivet etablerade, som Robert  Putnam 
hävdat, mellanmänskliga sociala band, och kopplade genom olika aktiviteter arbetarna 
till det omgivande samhället. Föreningarna höll folk borta från gatan och krogen. 
Loger och fackföreningar försökte forma ett beteende som omfattade hela arbetarens 
värld, med ideal som arbetsdisciplin, affektkontroll och nykterhet. Arbetaren skulle, 
med Ronny Ambjörnssons ord, göras skötsam. En ny uppförandemoral initierades 
när folkrörelserna uppmärksammade och tog itu med sociala problem. Många av 
deras medlemmar var inflyttare, och folkrörelserna bidrog till att stabilisera hög-
inflyttningsorterna genom att etablera nya kontroll- och tillitsstrukturer. Samtidigt 
måste, som exempelvis Kenneth Strömberg visat, även en annan bild framhållas. 
Den tidiga nykterhetsrörelsen hade omfattande problem med återfall och uttåg. 
Den informella kontrollens effektivitet kan ifrågasättas, likaså hur aktiv den stora 
massan av kontingentbetalare egentligen var i föreningarnas olika aktiviteter. Även 
klassamhällets vertikala hierarki återskapades i föreningslivet. Uppdelningen folk-
rörelsernas medlemmar i elit och passiv massa passade väl in i inkorporeringen i det 
politiska livet, som byggde på generell representation och inte direkt deltagande. Det 
civila samhället var således viktigt även på andra, och kanske mer indirekta sätt, än 
att det skapade nödvändiga tillitsband mellan medlemmarna. 

Från sin position utanför det politiska livet utövade föreningarna först hårt tryck 
på kommunala myndigheter, varefter de kom att inkorporeras i den offentliga för-
valtningen och i det politiska styret. Detta har noga analyserats av bland andra Roth-
stein. Många ledande socialdemokrater och liberaler hade sin grund i arbetar- och 
nykterhetsrörelsen. De innehade fackliga förtroendeuppdrag, var medlemmar och 
drivande i kooperationer och bildningscirklar, och började som en föreningselit synas 
i den politiska offentligheten i början av 1900-talet. När ”staten bytte ansikte”, och 
förhållandet mellan samhällets enskilda och allmänna sfär förändrades, var denna 
grupp högst aktiv bakom förändringen och positivt inställd till staten som en social 
organisatör. Den nya socialpolitiken syftade inte bara till materiell förbättring utan 
även till andlig. Reformer utan fostransinslag ansågs verkningslösa, och de omfattande 
statliga disciplineringssträvandena efter sekelskiftet genomfördes i samarbete med 
lokala politiska församlingar, som ofta innehöll rörelsens folk. Den starkare staten 
mötte således inget motstånd från något konkurrerande civilsamhälle. Den konflikt 
som i internationell forskning ofta betonats mellan en omfattande socialpolitisk stat 
och ett myllrande civilsamhälle gäller inte för svenska förhållanden. Tillit sattes så att 
säga både till staten och till civilsamhället, med de senare som en väl inkorporerad del 
av de förra. Det ”allmännas” expansion på det kommunala och nationella planet går 
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således inte att analysera fullständigt, menar jag, utan att hänsyn tas till folkrörelser-
nas bidrag. Den komplexa samhälleliga strukturomvandlings- och normaliserings-
processen kan dock inte heller endast ses som resultatet av en organisering underifrån. 
Den uppfattning som här anförts betonar istället interaktionen mellan civilsamhälle, 
kommuner och stat i en sammansatt och komplicerad social disciplineringsprocess, 
vilket ledde fram till formeringen av nya samhälleliga kontroll- och tillitsstrukturer, 
och en reorganisering av tidigare brottsbelastade, desorganiserade lokalsamhällen. 
Parterna i interaktionen hade dock olika inflytande över tiden. Under stora delar av 
1800-talet var relationen mellan stat och kommuner, men också mellan stads- och 
landsbygdskommuner, knappast harmonisk. Stadskommunens företrädare, kanske 
framför allt beroende på olika ekonomiska omständigheter, var till skillnad från 
landskommunernas politiker ofta försiktiga med att rekommendera ett vidgat statligt 
verksamhetsfält. När förhållandet mellan staten och den kommunala sfären under 
undersökningsperioden analyseras bör således stads- och landsbygdskommunerna 
separeras i analysen. 

De stabilare socioekonomiska miljöer som utvecklades omkring sekelskiftet 1900, 
bland annat i Sundsvall och andra skogsindustristäder, främjade framväxt och vid-
makthållande av socialt kapital. De svåra barndomsåren för den unga industristaden 
var nu över. Den hade också lämnat puberteten och var på väg in i ett ansvarsfullt 
och lugnare vuxenliv. Idealsamhället hägrade, och för att bygga detta behövdes flitiga, 
pålitliga och skötsamma medborgare. Högre krav ställdes på människans beteende, och 
beteendereglerna skärptes samtidigt som toleransen mot normavvikare blev mindre än 
tidigare. Det som upplevdes som stötande och störande skulle städas undan. Faran kom 
nu inte längre från arbetarklassen, utan från allehanda individuella normavvikare, de 
flesta av dem med svaga sociala band på samhällets absoluta botten. Samtidigt sjönk 
brottsligheten. Kriminalpolitiska åtgärder vidtogs i hela samhällets intresse, och av 
stat och kommun tillsammans. Roger Qvarsell och Jenny Björkman har analyserat 
hur staten påtog sig huvudansvaret för att göra den kriminelle eller oskötsamme till 
en nyttigare, mer likformig samhällsmedborgare. Disciplinära tekniker – utformade 
av till exempel rättspsykiatriker, rasbiologer och läkarpolitiker – blev verktygen 
för att minska industrisamhällets brottslighet. Instrument som de använde mot 
normbrytare var internalisering av ett visst acceptabelt beteende genom exempelvis 
tillsägelser, varningar, undervisning, uppfostran eller tvångsinternering. Normalise-
ringen syftade till att stävja det avvikande, brottsliga eller samhällsfarliga beteende 
som man ansåg att det moderna samhällslivet bidrog till. Åtgärder som betraktats 
som omöjliga och otillåtna femtio år tidigare kunde efter sekelskiftet uppfattas som 
självklara. Under mellankrigstiden kulminerade denna normaliserings- och indivi-
dualiseringsprocess genom instiftandet av en rad olika disciplineringsinstitutioner 
och andra intervenerande tvångsåtgärder i det tidigare privata. Demarkationslinjen 
mellan samhällets enskilda och allmänna sfär flyttades och blev otydligare. Självreg-
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lering och självsanering blev målet för de intimt sammanflätade delarna och en ny 
relation utvecklades mellan individ och samhälle. Allt för ”samhällets bästa” och för 
att värna samhällshelheten. Den förändrade samhällssynen legitimerade de statliga 
ingreppen i den enskilda sfären och i det privata sociala livet, och medborgarnas 
samhälleliga band stärktes. Under denna period med sin starka sociala kontroll- och 
tillitsstruktur nådde det dödliga våldet sin troligtvis lägsta nivå i svensk historia. Även 
övriga våldsbrott var då få, precis som tillgrepps- och ordningsbrottsligheten. Detta 
fastän 1930-talet var en fattig tid, med hög arbetslöshet, ekonomisk depression och 
fortsatt usel bostadsstandard. 

Var då den utveckling som blottlagts i den förelagda analysen något unikt för Sve-
rige, eller kan vissa gemensamma drag över nationsgränserna skönjas? Avslutningsvis 
ska jag återknyta till den forskningsdiskussion som fördes i kapitel två om förhållandet 
mellan kriminalitet och moderniseringen. 

Två kriminalitetsfaser under 
den västerländska moderniseringen?

Om då denna diskussion avslutningsvis relateras till den stora forskningsfrågan 
och den debatt bland historiker som utmynnat i två väsensskilda ståndpunkter om 
det moderna samhällets kriminalitet, vilka huvuddrag kan då skönjas? Den i denna 
analys skisserade kriminalitetsutvecklingen under den svenska moderniseringsprocessen 
har betydande likheter med exempelvis de amerikanska eller engelska förhållandena. 
Englands och USA:s tidiga industrialisering ledde till försvagade sociala band och en 
period av mer våld och oordningar än tidigare. Efter ett tag stabiliserades situationen, 
och brottsligheten sjönk igen. När industrisamhällena omdanades från att ha varit 
”frontier communities” för den tidiga industrialiseringen till att bli mer mogna sam-
hällen sjönk också brottsligheten när medborgarnas band av anknytning, åtaganden 
och delaktighet till samhället förnyades. Utvecklingen är likartad, oavsett om det är 
Muncie, Boston, Philadelphia, Columbus, the Black Countrys eller Sundsvall som 
analyseras. Utvecklingen under 1800-talets proletariserings-, industrialiserings- och 
urbaniseringsprocess visar på många håll på en social desorganisation med upplösta 
mellanmänskliga band, särskilt i de maskulina miljöerna i exempelvis gruv- och skogs-
industridistrikten. Då den socioekonomiska basen i samhället väsentligt förändrades, 
vilket ledde till att en samhällsmodell gick i graven utan att direkt ersättas av någon 
annan, steg också kriminaliteten i en tid med sönderfallande kontrollstruktur där 
äldre relationer mellan grupper upplöstes och där nytillkomna skikt inte rymdes. 
Utan en betydande samhällsförändring ska man inte heller förvänta sig någon större 
förändring i ett samhälles kriminalitetsmönster. De förändringar i desorganiserad 
riktning som många västerländska samhällen genomgick under 1800-talet innebar 
också på kort sikt en uppgång av brottsligheten. På vissa håll märktes det främst på 
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att morden och dråpen ökade, medan det på andra håll i huvudsak märktes av att 
lindrigare kriminalitet som tillgrepps-, vålds- eller ordningsbrott steg. 

Övergången från en samhällsmodell till en annan medförde på sikt en reorganisering 
av de sociala banden utifrån en annan kontroll- och tillitstruktur än tidigare, och genom 
det minskade i sin tur brottsligheten. Urbaniseringen och industrialiseringen löste över 
tid många av problemen med social oro och brottslighet. Processerna fungerade som 
ventilerna på en tryckkokare, som utan dem riskerade att explodera. Ordnings- och 
våldsbrottsligheten sjönk då samhällena stabiliserades. Industrisamhällen och städer 
som 30 eller 50 år tidigare upplevt omfattande sociala problem i form av bland annat 
hög brottslighet blev lugnare. Det högindustriella och urbana samhället på 1920- och 
1930-talet var ett lågkriminellt samhälle. 

Den korporativa statens sociala regleringsmekanismer var resultatet av en förändrad 
ideologisk och socioekonomisk struktur. För sin lösning krävde såväl brottsligheten som 
andra sociala frågor statens inblandning och ett vidgat statligt verksamhetsfält. Ideal 
som social planering och social rationalitet spirade. Förespråkarna fanns både lokalt 
och internationellt, både bland föreningsmänniskor och vetenskapsmän, och fram 
växte efter 1900 en disciplinerande samhällsmodell. Nya och finare disciplinerings- och 
normaliseringstekniker såg dagens ljus och det disciplinära samhället full ändades under 
mellankrigstiden. Skamgränserna åtsnävades då än mer och kritiken mot ingrepp i det 
privata tystnade. Aldrig förr hade de som bröt mot samhällets normsystem utsatts för så 
omfattande normaliserande tekniker, i avsikt att rena samhällskroppen från ohyra och 
skapa nyttiga, välanpassade, laglydiga och ofarliga samhällsmedborgare. Effektiviteten 
och framgången i detta interaktiva sociala discip lineringssystem är otvivelaktig. Med-
borgarna knöts till och gjordes delaktiga i samhällsbygget, övertygade om modellens 
förträfflighet. Moderna och komplexa samhällen kan nämligen inte endast förlita sig 
till att staten lyckas kontrollera och fostra sina medborgare. Till detta behövs stöd, kun-
skap och participation från enskild och lokal nivå, och från civila sammanslutningar. 
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Summary
‘Vermin on the body politic’: Crime, control, and modernization 
in Sweden and in the Swedish city of Sundsvall in the nineteenth 

and early twentieth centuries

This thesis presents an analysis of crime trends during the dramatic transformation of 
Sweden’s social landscape in the nineteenth and early twentieth centuries, set against 
the background of the modernization process in the country as a whole and the city 
of Sundsvall and environs in particular. It comprises a number of sub-studies designed 
to test five principal hypotheses, while the broad definition of the problem area is 
reflected in a number of questions. What assumptions about crime were evident in 
public debate? How did crime levels vary from region to region, and what were the 
changes over time? What different strategies did government and local authorities 
try for combating crime? Did the joint efforts by government, local communities, 
and the civil society actually solve the problems that social change was believed to 
have caused?

The thesis takes at first a national approach, and then it moves on to concentrate 
on a specific local example that makes it possible to examine in detail the dynamic 
– and the full range of problems – of the modernization process. There were few 
places in Sweden where migration, urbanization, and industrialization posed such 
keen challenges to society as in the Sundsvall area. The ability of local communities 
to adapt to the new social and economic realities of a dawning modernity is consi-
dered from the perspective of change. In terms of the chosen theory and method, 
the transformation of society that can clearly be seen in the region was regarded as a 
positive advantage when choosing the field of enquiry and the time span to be con-
sidered – the approximately hundred years ending with the outbreak of the Second 
World War.

Several types of source material are used to analyse the local and national changes 
in crime patterns and in social control under the pressure of the modernization pro-
cess: crime statistics, registers of fines, official reports, parliamentary and local auth-
ority records, and contemporaneous publications. The starting point for the study 
is that all societies are governed by norms and rules that define certain behaviours as 
acceptable and permissible and others as reprehensible and deviant. Deviancy can be 
defined as the refusal to adhere to the agreed norms of the majority. Deviancy and 
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crime are not synonymous – even though they tend to overlap – and both can vary 
according to time and place. Deviancy is a significantly broader concept than crime, 
which only comprises acts that break the law.

When it comes to theory, the interpretative framework is based on Anthony 
Giddens’s argument about modernity and modernization, making particular use of 
a few central points about what the changes meant for the structuration of society. 
First, there are Giddens’s ideas about changes in trust and social control, refined 
with Michel Foucault’s and David Garland’s work on the increasingly disciplinary 
trend seen in the exercise of the law and public control. The shift towards a disci-
plinary approach, with crime prevention on the individual level, has been said to be 
bound up with the rise of industrial society. Second, this has been nuanced by Rolf 
Torstendahl’s and Svenbjörn Kilander’s conclusions about the transformation of the 
state and its ever increasing reach during the industrialization process. Third, the 
analysis of modernity’s ramifications for the transformation of both social structures 
and crime alike has benefitted from Robert Putnam’s and Travis Hirschi’s insights 
into the importance of social capital and social bonds for a well-functioning, low-
crime society. These theoretical perspectives are brought together to formulate the 
guiding hypotheses examined here.

The first hypothesis is that the pressures of modernity necessarily altered people’s 
attitudes to crime and the relationship between the public and the private spheres, 
with the result that the government policy on crime changed direction. The second 
is that modernization transformed the methods of exercising social control and 
educating citizens and the opportunities to do so. To examine the validity of these 
hypotheses, the thesis investigates the concepts of reality, values, and crime policy, 
and the recommended courses of action. 

Public debate at both the national and the local level viewed the advent of moder-
nity with anxiety and fear. Factories, sawmills, and a mobile workforce were thought 
alien to an ostensibly well-functioning social system. With change came new social 
challenges, and Sweden’s cities and industrial regions became synonymous with crime. 
The view that industrialization and urbanization resulted in severe criminality was 
common in Western Europe and North America at this time. New cures were sought 
for the social and moral ills of society, but the approach taken by crime policy in 
the nineteenth century was ambiguous.There were attempts at broad reform in the 
1840s, and national crime policy remained a subject of some debate for the rest of the 
century; however, under classic industrial capitalism, the private and public spheres 
remained as separate as ever. The priorities in local communities in the Sundsvall region 
were the question of public order and the fight against alcohol. To the contemporary 
mind, industrialization, migration, and urbanization were the underlying causes of  
the high levels of serious crime. By the turn of the twentieth century, the state’s  
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sphere of influence was starting to widen. New social reforms, including a somewhat 
modified crime policy, were launched. The state became even more assertive, and the 
same was true of civil society in the shape of the voluntary sector, which at the local 
level was at the time beginning to be incorporated into public life. Common-interest 
groups pushed for the implementation of new approaches to crime policy, and were 
extremely active in remodelling key aspects of society in the Sundsvall area. Poverty, 
crime, and other social ailments were seen as a problem of upbringing, and crime 
policy, like social policy, became means to change people’s behaviour. Society would 
attend to the moral education of a number of different groups, both locally and natio-
nally. The moral virtues were to be instilled in the workshy, alcoholic, or criminal, in 
order to produce disciplined and cultured citizens. The attention of social activists, 
the scientific community, civil servants, and local and national politicians shifted 
from crime per se to the far broader issue of asociality. Their aim was to ‘improve’. 
Scientific support for the reform process was sought in criminology’s emphasis on 
specific forms of crime prevention.

With the two initial hypotheses thus verified, the analysis turns to the third and 
fourth hypotheses, which concern changes in crime patterns. The third hypothesis 
posits that the pressures of modernization in the shape of migration, urbanization, and 
industrialization altered crime patterns to varying effect in urban and rural areas, and 
even in different cities; the fourth, that some communities were subjected to stronger 
pressure of change than others, resulting in social disorganization and changes in the 
type of crime as well as the frequency. To test this, the thesis presents an analysis of 
recorded crime in Sweden as a whole and Sundsvall in particular. 

Nineteenth-century proletarianization and social exclusion were the roots of 
several significant problems. Fatal violent crime was on the rise in the early part of 
the century, and the period as a whole appears to have been generally turbulent. 
Added to this, many of Sweden’s cities and regions faced significant public order 
problems. The variations across the country were considerable, however. It seems 
that the lumber towns of the northern coast were hit particularly hard by crime 
of various sorts. At the same time, it was still the case that the widespread fear of 
industrialization, migration, and urbanization was often unfounded. For example, 
violent crimes such as murder and manslaughter, but also public order offences, 
reached their lowest recorded levels in the 1920s and 1930s, despite the economic 
misery of the Great Depression – although it must be acknowledged that, come 
the interwar period, Swedish welfare and emergency relief was far better establish ed 
than before, and there was not the misery that might have prompted hardship 
criminality on the nineteenth-century scale. The process by which Sweden was 
transformed from an overwhelmingly agrarian country to an urban, industrial 
society left its mark on crime patterns. 

The analysis finds that there were large differences in prosecutions, including 
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between individual cities and types of cities. The Sundsvall area was among those 
that saw a dramatic change in crime in the course of becoming a major industrial 
region. Violent crime and theft increased in the second half of the nineteenth cen-
tury, as did public order offences, and left the dynamic coastal region contending 
not only with smoke belching from its factory chimneys, but also a veritable crime 
wave. The speed of the change – just a couple of turbulent decades – stretched social 
bonds to breaking point. At the same time, the thesis shows that there were plenty 
of  examples of towns and cities in Sweden, however rapidly they grew, that had low 
crime rates. Despite the evident increase since the mid eighteenth century, murder 
and manslaughter remained relatively rare in nineteenth-century Sweden. Migration 
to the cities, urbanization, and industrialization therefore had little direct bearing on 
crime. It was only with palpable socio-economic change in the form of weaker social 
bonds, as in Sundsvall in the second half of the nineteenth century, that the effects 
of social disorganization began to be felt. Together, these developments demonstrate 
that the third and fourth hypotheses can be verified, which leads to a fifth and final 
hypothesis: that modernization gave the voluntary sector a significant role in the 
social organization of the day, shaping new forums for interpersonal relationships 
and strengthening social ties.

Conditions in the Sundsvall area demonstrated just how capable local commu-
nities were of adapting to the new dispensation. The march of industrialization 
closed the distances between rural communities and cities. The possibility of new 
Weltanschauungen opened before them; they coined new norms and customs; and 
the voluntary organizations offered the foot soldiers of industrialism the opportunity 
to integrate into local communities. Old solutions to society’s ills were rejected by a 
booming voluntary sector. There were new forums for interpersonal relationships and 
stronger social ties, all of which helped foster people’s social capital – more specifically, 
their ‘bridging’ and ‘linking’ social capital. The civil society set out to better social 
conditions, reduce alcoholism, and improve public order, and in so doing was a force 
to be reckoned with in the reorganization of the social structures in the Sundsvall 
area around 1900. Industrial workers’ social bonds were strengthened: to borrow 
Hirschi’s words, there was a growth in attachment, commitment, and involvement. 
The prevailing social order gained a greater legitimacy among the local population. 
Public institutions were now perceived as ‘the people’s institutions’. In other words, 
out of the disarray of the 1870s, economic improvement and stable social structures 
began to emerge. However, it would seem that levels of crime were no lower in areas 
where the voluntary organizations were more active, and despite their sheer number 
and their strenuous efforts in the region, Sundsvall continued to have relatively high 
levels of recorded crime.

The thesis makes the case that two distinct social structures, each with its associa-
ted crime patterns, can be observed: one belonging to the nineteenth century, the 
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other to the first four decades of the twentieth century. The transition saw one type 
of social structure disintegrate and a new one slowly coalesce.

Patriarchalism and the Established Church had long characterized the agrarian unitary 
state. The church had a preeminent position in local communities and local self-
government, and the farmers had a strong interest in controlling the lower classes in 
order to maintain social stability. The various forms of dependency and cooperation 
provided ideal conditions for strong interpersonal ties. Informal control was fol-
lowed by a more formal system, including the Masters and Servants Act, the Poor 
Law, and public catechism.

The structure of rural society was transformed in the nineteenth century, in part 
because of agrarian reform. The advent of agrarian capitalism, combined with rapid 
population growth, brought with it a growing social stratification – something that 
combined both differentiation and fragmentation, with the effects being felt un evenly 
across the country. The rural poor grew rapidly in number in the first half of the nine-
teenth century, matched by an increasing socio-economic polarization. The structural 
changes hit the poorest very hard. Although labour migration and social mobility 
was not unknown in the old peasant communities, many of the rural proletariat 
made their way to the cities or to the new mill towns. It was a time of great social 
tension, as well as of rapid economic, social, and demographic change. The prole-
tarianization of the rural population, greater mobility, and the lifting of restrictions 
on trade served to undermine the existing social controls and structures of trust. The 
institutions of the Lutheran unitary state lost authority and confidence – with great 
rapidity among some groups and in some places. This was certainly the case among 
industrial workers in the Sundsvall area in the second half of the nineteenth century.

The fragmentation of Swedish society in the nineteenth century resulted in a 
dangerous organizational vacuum. It was during this transition that ‘the social ques-
tion’ was first raised. The start of the nineteenth century had seen a rise in criminal-
ity, with both petty crime and violent crime becoming more common. At the same 
time, there had been a heated debate about the socio-economic problems that were 
such a strain on the structure of society, and in the 1840s several measures were 
introduced in an attempt to reduce instability and crime. With modernization, the 
process only accelerated. Calls from conservative quarters for the reassertion of the 
New Testament Household Codes, the Established Church, and the city guilds and 
the control of labour migration were perceived by the liberals of the 1850s and 1860s 
to be outdated. They preferred that the strict demarcation between the public and 
private spheres be maintained, and suggested that social problems – and specifically 
crime – would be best tackled by greater economic freedoms and by keeping the 
business of managing society’s social problems in the hands of the private sphere and 
the local communities, and out of the hands of central government. These classic 
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liberal solutions can also be seen as part of an attempt to shed the last conservative 
remnants of an older mercantilist society. 

How and when this transformation took place varied according to time and place. 
In the first part of the nineteenth century, the social question was primarily an issue 
for the southern half of the country, where changing socio-economic structures for-
ced the landless unemployed to take to the road. By the second half of the century, 
migrants started to try their luck in large numbers in the new industrial areas in the 
north, looking for work in the Sundsvall area and other lumber districts. New com-
munities sprang up in their wake and others were considerably altered. Their stan-
dard routines were disrupted by the new arrivals, while the small, sparsely populated, 
rural local authorities on the outskirts of Sundsvall proved incapable of addressing 
the social problems that arose at the intersection of old and new. Having moved to 
find work, the lower classes and the new working class found themselves outside the 
society’s normative system. There was a shift in attitudes towards peasant society’s 
institutions. The level of conflict grew, and social fragmentation followed in the wake 
of social change. The social problems – and crime – increased. The level of conflict 
grew, and social disorganization followed in the wake of social change. By mid cen-
tury, as the influx of people pushed up the numbers living on the fringes of society, 
Sundsvall was well on the way to being the most crime-ridden city in the country. It 
was on such a scale that was a social problem in its own right, albeit one shared with 
other northern Swedish and Finnish lumber towns. Significant deviations from the 
national crime pattern were thus the result when Sweden’s rural proletariat began to 
move north to the new industrial regions. Later developments in the second half of 
the century turned local communities into tinderboxes, with serious conflicts between 
the propertied and the marginalized, and between locals and incomers. 

The poor were thought to be a threat because of their mobility, whether geo-
graphical or in social networks – and this despite the ever increasing social depri-
vation in a society where socio-economic and cultural security were the privilege 
of a few. In response to these challenges, local communities first tried to cling to 
the norms on which traditional life was based, yet the older ways of maintaining 
order were much worse now. Meanwhile, public order problems were on the rise; 
dramatically, in some places. The overcrowding in Sweden’s cities and mill towns 
forced people onto the streets – streets which, like the slums on the outskirts, were 
hotbeds of violence and drunkenness. The working class were very much part of the 
public life, and stood for a very high proportion of the violence, thefts, and public 
order crimes in the second half of the century. Along with modernization, public 
order issues thus became important for local communities, with many wishing 
that things might improve. The judiciary and the Established Church, however, 
had a credibility problem, at least as far as the working class were concerned, for 
these institutions no longer served as the social arenas where interpersonal bonds 
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were made. New forums were needed to tackle the huge social problems that had 
followed the remodelling of society.

In the nineteenth century, many felt that social problems should be solved where 
they were thought to arise, in the private sphere. But it was also at the local and 
individual level as much as any that collective protest first took shape, and went on 
to reverberate upwards throughout the system. The civil society became an important 
vehicle for popular discontent and demands for action. Associations helped build 
communities in the lumber towns, and became shared arenas for people from diffe-
rent backgrounds; they created a collective identity, generated social bonds, exercised 
informal control, and even pushed for changes to the official modes of control. In 
Sundsvall, the civil society began to push for greater government regulation of the 
social sphere, prompted by their interest in reducing disorder, violence, and social 
exclusion in their communities. Whenever rural-based associations set about this, 
they were often more successful than their counterparts in urban areas, where city 
councils tended to be dominated the increasingly powerful bourgeoisie.

At the national level, too, the 1870s saw the liberals showing signs of a cautious 
resistance to the government’s hostility to dealing with social issues. In the 1880s 
and 1890s, the social liberal line coalesced and increasingly took the initiative. Some 
called for social issues to be taken into account in public business, and for social 
problems to be ‘socialized’. It was felt the government should pursue a more active 
social policy, and a more far-reaching one, for the state was increasingly seen as an 
essential factor in managing modern society’s high crime rates.

Around 1900, the once sharp boundary between the private and public spheres began 
to blur. Local authorities across Sweden were gradually drawn into the public sphere, 
becoming part of the ‘public sector’. The concept of the state broadened, not only 
because of ideological changes at the national level, but also because it was demanded 
from below. This was the time, as for example Bo Rothstein has shown, that elements 
of corporatism were increasingly common in local political life, while the voluntary 
sector became an ever stronger political force.  Having earlier rarely succeeded with 
their complaints, lacking the means to channel what power they had, voluntary orga-
nizations in the Sundsvall region appear to have been far more successful around and 
after 1900, when they became a well-integrated part of the local community and its 
political bodies – although generally speaking it was their elites, and not the rank 
and file, who gained the foothold in local government. Having been in opposition, 
they now found themselves in effect in government, both nationally and locally.

The rise of Sweden’s popular movements can perhaps be read as a protest against 
society’s vertical hierarchy, but equally it was a protest against disorder and insta-
bility in a new and still unorganized society. The vitality of civic life did much to 
create the all-important social bonds, as Putnam has shown, and its various activities 
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bound individual workers to the wider community. The voluntary organizations kept 
people off the streets and out of the pubs. They and the trades unions tried to fun-
damentally change the behaviour of the working class, instilling in them such ideals 
as a work ethic, self-control, and temperance. The workers, in the words of Ronny 
Ambjörnson, were to be made to be conscientious. As the civil society recognized 
and began to tackle social problems, it spawned a new code of morality. Many of the 
associations’ members were incomers, and the popular movements helped stabilize 
areas with large migrant populations by establishing new structures of control and 
trust. There was another side to this, though, as Kenneth Strömberg has shown: the 
early temperance movement, for example, had major problems with members relap-
sing or leaving. The effectiveness of informal control can be questioned, as can the 
degree of active participation by the vast majority of the associations’ membership. 
Also, class society’s vertical hierarchy was recreated in the voluntary sector. The divi-
sion of the membership into an elite and a passive majority suited the organizations’ 
incorporation into political life, depending as it did on general representation and 
not direct participation. The voluntary sector was thus just as important in other, 
perhaps more indirect, ways, and not only because it evoked a degree of interpersonal 
trust in its membership.

From their position outside political life, the voluntary organizations were the 
first to exert real pressure on the local authorities, and in time they were incorpora-
ted into the public administration and local government. This has been analysed in 
detail by Rothstein, among others. Many leading social democrats and liberals had 
their roots in the labour and temperance movements. They held positions in trades 
unions, they were key members of co-operatives and self-improvement groups, and 
as an elite they began to be visible in public politics in the early twentieth century. 
When the Swedish state ‘changed direction’, and the relationship between the private 
and public spheres altered, it was largely this group who were behind the change, 
they being sympathetic to the idea of the state as an organizer of society.

The new social policies were not only concerned with materialities, but sought 
spiritual improvement too. Reforms that had no educational element were considered 
ineffective, and after 1900 the government’s disciplining impulses were acted on in 
collaboration with local government bodies, many of which included representatives 
from the voluntary sector. A stronger Swedish state thus encountered little competi-
tion from civil society, and the conflicts between an expansive socio-political state and 
a vibrant civil society so often seen in international research are not to be found in 
Sweden. People put their trust not only in the state, but also in the voluntary sector 
that had become such a well-incorporated element in it. The thesis emphasizes the 
interaction between the voluntary sector, local government, and the Swedish state 
in a single, complex process of social discipline, which led to the formation of a new 
edifice of social control and trust – and the reorganization of crime-ridden com-
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munities such as Sundsvall. It should, however, not be thought that those party to 
this interaction exerted a constant influence, however. For much of the nineteenth 
century, the local authorities’ relationship with one another and with the state was 
hardly harmonious. Due largely to economic circumstance, the boroughs were often 
wary of greater government intervention – unlike the rural local authorities, which 
tended to welcome it.

The more stable socio-economic setting at the turn of the last century, which 
extended to Sundsvall and other lumber towns, encouraged people to generate and 
maintain social capital. Sundsvall’s teething troubles as a young industrial city were 
over, and it was well on its way to a responsible and calmer maturity. There was a 
sense that the ideal society was within their grasp, and all they needed to build it 
were diligent, trustworthy, and conscientious citizens. Greater demands were placed 
on people’s standards of behaviour, the rules for what was acceptable were tightened, 
and tolerance of those who deviated from the norm dwindled. Anything felt to be 
offensive or disturbing was to be swept away. It was no longer the working class per 
se who were thought to be the danger, but any and everyone who deviated from the 
norm – and most of them had weak social bonds and were found at the bottom of 
society. At the same time, levels of crime fell. In the interwar period, this norma-
lization and individualization process culminated in the establishment of a variety 
of disciplining institutions and state intervention to legislate people’s private lives. 
The boundary between the private and public spheres continued to shift and blur. 
Self-regulation was the aim at every point in this closely knit construct, and a new 
relationship developed between individual and society. All that was done, was done 
for the ‘benefit of society’ as a whole. This period, with its strong social controls and 
trust mechanisms, probably saw the lowest number of fatal violent crimes in Swe-
dish history. Other forms of violent crime were equally rare, as were robberies and 
public order crimes. And this despite the 1930s being a time of high unemployment, 
economic depression, and appalling housing conditions.

Finally, I would like to emphasize the similarities between the history of crime in 
Sweden and, for example, the US or the UK. Britain’s and America’s early industriali-
zation were in many areas a period of weakened social bonds, and of greater violence 
and disorder. After a while, however, the situation stabilized, and crime rates began 
to drop again. When industrial societies ceased to be ‘frontier communities’ at the 
forefront of industrialization, and instead became more mature communities, crime 
levels fell as people’s commitment to their communities was renewed. Whether it 
was Muncie, Boston, Philadelphia, Columbus, the Black Country, or Sundsvall, the 
picture is much the same. This development, which ran alongside the nineteenth 
century’s proletarianization, industrialization, and urbanization, is ample evidence 
of the degree of social disorganization, with the destruction of interpersonal bonds 
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seen particularly in masculine environments such as the mining and forestry districts. 
When society’s socio-economic base altered, it spelled the end of one social model 
without directly replacing it with another; society’s control structures and older inter-
group relationships disintegrated and new groups remained excluded, with rising 
levels of crime as a result. Without significant changes to society, no major alteration 
in crime patterns should be expected. Moreover, the fragmentation of many  Western 
societies in the nineteenth century brought a short-term rise in crime. In some pla-
ces it was noticeable because the murder rate rose; elsewhere, it was theft, public 
order offences, and assaults. Over time, however, urbanization and industrialization 
mitigated many of the social problems, acting as a valve on a pressure cooker, which 
without it threatened to explode. Industrial societies that thirty or fifty years before 
had faced considerable social challenges were now much calmer. The industrial and 
urban society of the 1920s and 1930s stood out for its low levels of crime. These 
interwar decades saw the introduction of more precise disciplining and normaliza-
tion techniques. The disciplinary society reached its peak, and the criticism of public 
interference in people’s private lives fell silent. Never before had those who broke 
society’s norms been subject to such drastic normalizing techniques, designed to 
cleanse the body politic of vermin.
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kapitalism”, i Thorsten Nybom & Rolf Torstendahl (red.), Byråkratisering och maktfördelning 
(Lund 1989) s. 85–101. Av hans periodiseringsfaser, baserat på de tyska historikerna Hans-Ulrich 
Wehler och Jürgen Kockas forskning, är särskilt de två första de intressanta för denna studie. 
De tyska studierna har också betonat statens förändrade roll under, med ett begrepp lånat av 
Rudolf Hilferding, ”Organisierte Kapitalismus”. 

 20 Perioden kännetecknas av begränsad mekanisering, och komplicerade tekniska produkter pro-
ducerades för hand. Arbetarnas skicklighet var därför mycket viktig, och arbetsgivaren hade all 
anledning att slå vakt om den så kallade ”arbetararistokratin”. Arbetsdelningen innebar stora 
skillnader mellan olika skikt av arbetare, och den industriella administration och klasskampen 
var föga utvecklad. Arbetstagarorganisationerna hade endast just börjat växa fram och tjäns-
temännen var ännu oorganiserade. Den stora andelen industriarbetare var okvalificerade, och 
de lägre arbetarskikten utgjordes av den stora massan av arbetarna. Arbetet för denna stora 
majoritet var hårt och monotont, såväl i de stora industristäderna i England som i de kraftigt 
växande sågverksstäderna i Västernorrland eller i textilindustrins Norrköping. Ekonomin var 
”klassisk liberal” och förlitade sig på marknadskrafterna. Staten höll sig på sin kant, det var 
”manchesterliberalismens tid”, se vidare Torstendahl (1989) s. 86ff. 
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 21 Den kraftiga teknologiska utvecklingen i slutet av 1800-talet kom djupt att påverka industri-
samhället. En effektiv arbetsdelning infördes på många håll, och ”standardiseringen” fick djup-
lodande följder för arbetets sociala organisation. Industrierna växte i storlek som en konsekvens 
av de tekniska landvinningarna. En ny relation mellan stat och industri uppkom, och staten fick 
ett större intresse för industrin. Ett nytt statsbegrepp kom i dager, först i Tyskland och England 
och sedan över Europa. Resultatet ”blev en liberal-demokratisk interventionism organiserad 
genom statlig byråkrati”. Klasskampen hårdnade, arbetarna organiserade sig i hög utsträckning 
och den tidigare splittrade, eller i alla fall tydligt skiktade, arbetarklassen blev ett mer homogent 
kollektiv genom bland annat de tekniska framgångarna och arbetsdelningens större införande. 
Den följande fasen, ”participatorisk kapitalism”, från 1930-talet fram till 1970-talet, innefat-
tar dels en än mer involverande statsmakt i ekonomin och i det sociala livet, dels en försvagad 
klasskamp, se Torstendahl (1989) s. 88ff. 

 22 Svenbjörn Kilander, Den nya staten och den gamla. En studie i ideologisk förändring (Stockholm 
1991) s. 210. I sitt resonemang återknyter Kilander till Torstendahls fasindelning av kapitalis-
men där den andra fasen, den organiserade kapitalismens tid, alltså bl.a. innefattar en mer aktiv 
statsmakt än tidigare. Även idéhistorikern Roger Qvarsell betonar maktförskjutningen under 
1800-talets andra hälft från staten till det borgerliga samhället. Han menar att detta uttryck 
för ”manchesterliberalism” bl.a. syntes i statens minskade ambitioner för fattigvård, något som 
ändrades i början av 1900-talet då ”statspatriarkalismen” kom tillbaka, vilket visade sig i den 
iver med vilken den ”nya” staten försökte bota ”de sociala sjukdomarna i samhällskroppen”, se 
Roger Qvarsell, ”Socialmedicinen och den sociala ingenjörskonsten”, Nordisk medicinhistorisk 
årsbok (1995) s. 125–148. 

 23 Staten har på ett sätt alltid varit aktiv, ex. på juridikens eller militärens område. Nu, menar 
Kilander, blev områden som tidigare betraktats som enskilda och privata en del av samhälls-
kroppen. Frågorna församhälleligades, och privata intressen, ex. på det kommunala området, 
fick ge vika för detta församhälleligande, se Kilander (1991). 

 24 Kilander (1991) s. 212ff. Se också Niilo Kauppi, American Historical Review, vol. 97, nr 5 (1992) 
s. 1546f. Historikern Nils Edling menar att Torstendahl m.fl. överbetonat den nya industrielitens 
inflytande på statsmakten, och att det i ”Norrlandsfrågan” i själva verket var den expanderande 
skogsindustrins politiska motståndare som hade tolkningsföreträdet, se Nils Edling, ”Staten, 
Norrlandsfrågan och den organiserade kapitalismen”, Historisk Tidskrift nr 2 (1994); se även Nils 
Edling, ”Den organiserade kapitalismen: recension av Svenbjörn Kilander, Den nya staten och 
den gamla: En studie i ideologisk förändring”, Häften för Kritiska Studier vol. 24 (1991). Vidare 
menar Edling även att Kilander ”systematiskt underskattar statens aktivitet under decennierna 
före 1890”, se Edling (1996) s. 22 och s. 375. Framförallt negligeringen av bönderna och deras 
inflytande på statsutvecklingen kring sekelskiftet 1900 utgör föremålet för Edlings kritik. Edling 
hävdar sammanfattningsvis alltså att statsmakten var mer autonom än vad som hävdats i resone-
manget om ”den organiserade kapitalismen”. Även andra historiker som har diskuterat den nya 
och mer interventionistiska staten har förlagt skiftet i statsuppfattning till mitten av 1800-talet. 
Se t.ex. Jenny Björkman, Vård för samhällets bästa. Debatten om tvångsvård i svensk lagstiftning 
1850–1970 (Stockholm 2001) s. 21; samt Nilsson (1994), särskilt s. 268–274. Nilsson betonar 
blandningen mellan den allmänna och enskilda sfären snarare än den strikta uppdelningen dem 
emellan, och han menar att hela uppdelningen i en fasmodell måste ifrågasättas. 

 25 Civilt samhälle har givits olika betydelser i forskningen. Ofta har begreppet syftat till att inne-
fatta sociala föreningar, organisationer och rörelser utanför staten, marknaden eller familjen. 
Detta är också hur Putnam vanligtvis väljer att definiera begreppet, och även den som valts i 
denna avhandling. För en utförligare begreppsdiskussion, se Robert Putnam, Den fungerande 
demokratin, medborgarandans rötter i Italien (Stockholm 1997); Robert Putnam, Den ensamme 
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bowlaren – Den amerikanska medborgarandans upplösning och förnyelse (Stockholm 2001); Dieter 
Gosewinkel & Jürgen Kocka, ”Editors’ Preface”, i Lars Trägårdh (red.), State and Civil Society 
in Northern Europe. The Swedish Model Reconsidered (New York 2007) s. XIIff.; Lars Trägårdh, 
”The Civil Society Debate in Sweden. The Welfare State Challenged”, i Lars Trägårdh (red.), 
State and Civil Society in Northern Europe. The Swedish Model Reconsidered (New York 2007) s. 
9–36. 

 26 Begreppet socialt kapital, ett av de mest trendiga från 1990-talet, har djupa rötter inom samhälls-
vetenskaplig forskning. Putnam själv hänvisar exempelvis till forskning av Pierre Bourdieu och 
James S. Coleman. Men flera forskare menar att begreppet kan föras tillbaka till samhällsvetare 
och filosofer som Locke, de Tocqueville, Marx, Weber, Tönnies, Durkheim, Kornhauser samt 
Almond och Verba. Betydelsen av tillit och civil organisation kan också återknytas till Georg 
Simmel, som menade att ”trust is one of the most important synthetic forces within society”, se 
Kenneth Newton, ”Trust, Social Capital, Civil Society, and Democracy”, International Political 
Science Review, vol. 22, nr 2 (2001) s. 202. För en diskussion om begreppets historia se, förutom 
Newton (2001) exempelvis James Farr, ”Social Capital, A Conceptual History”, Political Theory, 
vol. 32, nr 1 (2004), främst s. 7. 

 27 Putnam (1997). Begreppet ”trust” brukar för svensk del vanligtvis översättas med tillit, eller 
ibland förtroende. Efter att studerat regionaliseringen i Italien fann Putnam att orsaken till att 
demokratins olika institutioner fungerade så olika effektivt berodde på det civila samhället. 
Norra Italien skilde sig tydligt från södra delen i fråga om institutionell effektivitet (hur väl 
institutionerna svarar på samhällsmedborgarnas krav, och hur väl de använder de begränsade 
resurserna effektivt så att kraven tillgodoses), ekonomisk tillväxt och kriminalitet. Putnam 
menar att det är det sociala kapitalet som skapar en fungerande demokrati. Med andra ord är 
det inte demokrati och ekonomisk tillväxt som skapar medborgaranda, utan medborgaranda 
som skapar ekonomisk tillväxt och demokrati. Putnam förnekar inte betydelsen av exempelvis 
socioekonomiska faktorer (som framhållits av t.ex. Seymour Lipset och Robert A. Dahl) för att 
förklara en demokratis effektivitet, men menar alltså istället att socialt kapital ger ekonomisk 
tillväxt som i sin tur ger effektiv demokrati. Putnam använder i Bowling Alone begreppen fysiskt 
kapital, humankapital och socialt kapital. Fysiskt kapital ses som materiella tillgångar, medan 
humankapital är utbildning och kunskap. Återigen visar dock Putnam på vikten av socialt kapital 
för en fungerande demokrati, se Putnam (2001).

 28 Putnam (2001) s. 302–346. Putnam menar att en ökning av brottsligheten inträffade i samband 
med moderniseringsprocessens inledande fas i såväl Italien som USA. De horisontella relatio-
nerna mellan människor som fanns i agrarsamhället försvann under en inledande period av högt 
förändringstryck. Därefter omskapades de genom det omfattande föreningslivet. Resultatet, 
bland mycket annat, blev en sjunkande kriminalitet då nya tillitsband etablerades. 

 29 Putnam (2001) s. 323ff. Putnam menar att denna teori delvis förklarar skillnaderna i dödligt våld 
mellan olika delar av USA. Delstater med större socialt kapital har färre mord än de delstaterna 
med lägre socialt kapital. Samtidigt leder tillgång till socialt kapital till ekonomisk tillväxt, vilket 
i sin tur kan motverka brottslighet. Anledningen till detta är att socialt kapital formar spontant 
samarbete och social kontroll. Medborgargemenskapen kännetecknas av hög grad av samarbete, 
förtroende, medborgerligt engagemang och trivsel, medan avsaknad av medborgaranda istäl-
let leder till social desorganisation och kriminalitet. I områden där det sociala kapitalet saknas 
förstoras effekterna av fattigdom och arbetslöshet. Putnam menar – om man ser fattigdom 
och andra faktorer som kan tänkas underblåsa brottsligheten som konstanta – att samhällen 
löper större risk för kriminalitet och våld om de är karaktäriserade av: (a) anonymitet och glesa 
bekantskapsnätverk bland invånarna, (b) fritt kringdrivande tonårsgrupper och dålig kontroll 
över offentliga platser, (c) svag föreningsorganisering och lågt deltagande i lokala aktiviteter.
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 30 För fler exempel analyser av socialt kapital och kriminalitet, se Richard Rosenfeld, Steven 
Messner & Eric Baumer, ”Social Capital and Homicide”, Social Forces vol. 80 nr 1 (University 
of North Carolina Press 2001) s. 283–310; Steven F. Messner, Eric P. Baumer & Richard Ros-
enfeld, ”Dimensions of Social Capital and Rates of Criminal Homicide”, American Sociological 
Review, vol. 69, nr 6 (2004) s. 882–903; Lena Y. Zhong, Communities, Crime and Social Capital 
in Contemporary China. Crime Prevention in Two Chinese Communities (Cullompton 2008); 
Daniel Lederman, Norma Loayza & Ana María Menéndez, ”Violent Crime: Does Social Capital 
Matter?”, Economic Development and Cultural Change, vol. 50, nr 3 (2002) s. 509–539; Kraig 
Beyerlein & John R. Hipp, ”Social Capital, Too Much of a Good Thing? American Religious 
Traditions and Community Crime”, Social Forces, vol. 84 nr 2 (2005) s. 995–1013. Se även 
kapitel 9. 

 31 Se Putnam (2001) s. 22ff.; Beyerlein (2005) s. 995–1013; Simon Szerter, Health and Wealth. Stu-
dies in History and Policy (Rochester 2005); Michael Woolcock och Deepa Narayan, ”Social 
Capital: Implications for Development Theory, Research, and Policy”, The World Bank Research 
Observer, vol. 15, nr 2 (2000).

 32 Jämför för svensk del diskussionerna om arbetarklassens skötsamhet, se främst Ronny Ambjörns-
son, Den skötsamme arbetaren - idéer och ideal i ett norrländskt sågverkssamhälle 1880–1930 
(Stockholm 2001). Det finns också ett flertal etnologiska undersökningar som tar fasta på 
den självdisciplinering och det skötsamhetsideal som Ambjörnsson ger uttryck för, exempelvis 
Håkan Berglund-Lake, Livet äger rum. Försörjning och platstagande i norrländska sågverkssamhäl-
len (Uppsala 2001). Även Björn Horgby, som tidigare i Den disciplinerade arbetaren. Brottslighet 
och social förändring i Norrköping 1850–1910 (Stockholm 1986) kopplat den lägre brottslighe-
ten hos arbetarklassen till ett disciplineringsperspektiv närmar sig dessa tankar i Egensinne och 
skötsamhet. Arbetarkulturen i Norrköping 1850–1940 (Stockholm 1993). 

 33 Bo Rothstein, Sociala fällor och tillitens problem (Stockholm 2004). Även om Rothstein medger 
att Putnams resonemang på makronivå är mycket starkt menar han att det på mikronivå, dvs. 
individnivå, inte går att finna belägg för ett kausalt samband mellan organisationsdeltagande och 
ökad tillit. Det finns även organisationer som knappast kan tillskrivas ha förtroendeskapande 
som ett av sina främsta mål. De organisationerna har istället till uppgift att skapa misstroende 
och bygger sin verksamhet på ”särskiljandets logik”. Detta har dock noterats redan av Putnam, 
som exempelvis omnämnt den katolska kyrkan som en för det sociala kapitalet negativ organisa-
tion. Att det finns en mörk bild av det sociala kapitalet förnekas således inte av Putnam. Roth-
stein återknyter även till Gunnar Heckschers syn på svensk statsförvaltning som ”försumpad” 
i början av 1800-talet, men menar att bl.a. demokrati, folkskola och välfärdsstat återetablerade 
tilliten till staten, se Rothstein (2004) s. 185. Se också Lars Trägårdh (red.), Tillit i det moderna 
Sverige. Den dumme svensken och andra mysterier (Stockholm 2009) s. 11. 

 34 Rothstein (2004) s. 165ff. 
 35 Den förändrade statsmakten i början av 1900-talet blir således den främsta förklaringen till 

det sociala kapitalets pånyttfödelse hos Rothstein. Genom denna statsmakt utövades social 
kontroll och etablerades nya normer, se Rothstein (2004) s. 172ff. och s. 219ff. Rättvisa poli-
tiska institutioner ges av Rothstein en bred definition: De ska vara generella och det politiska 
systemet ska vara i avsaknad av diskriminering och korruption i den offentliga förvaltningen, 
den förda politiken ska sträva efter att skapa social och ekonomisk jämlikhet. Rothstein menar 
att Putnam bortser ifrån vikten av en aktiv socialpolitik i sin analys. Kanske är det så att det 
sjunkande sociala kapital som Putnam fann i sin amerikanska studie snarare har att göra med 
ökad socioekonomisk ojämlikhet under perioden? I så fall skulle det vara väsentligare att ändra 
den förda ekonomiska politiken än att stärka det civila samhället, enligt Rothstein. Se också Bo 
Rothstein & Dietlind Stolle, ”Introduction: Social Capital in Scandinavia”, Scandinavian Politi-
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cal Studies vol. 26, nr 1 (2003) s. 4ff. För likartad kritik se också till exempel Newton (2001) s. 
211 eller Dietlind Stolle, ”Bowling Together, Bowling Alone: The Development of Generalized 
Trust in Voluntary Associations”, Political Psychology, vol. 19, nr 3 (1998) s. 497–525, särskilt 
s. 500–501.

 36 Se exempelvis Trägårdh (2009); Lars Trägårdh, Susanne Wallman Lundåsen, Dag Wollebæk & 
Lars Svedberg, Den svala svenska tilliten. Förutsättningar och utmaningar (Stockholm 2013).

 37 Travis Hirschi, Causes of Delinquency (New Jersey 2009); Jerzy Sarnecki, ”Den ökande sociala 
kontrollen och brottsutvecklingen”, i Lotta Pettersson & Tove Pettersson (red.), Kontrollens varia-
tioner (Lund 2012) s. 322. Sarnecki betonar ”att förklara frånvaro av brott med social kontroll 
är en av de vanligaste teoretiska ansatserna inom kriminologin. Ytterst få moderna kriminologer, 
både de som utvecklar egna teorier och de som bygger sin empiri på andras teoretiska ansatser, 
bortser från kontrollteorier i allmänhet och Hirschis (1969) teori om sociala band i synnerhet.” 
Sarneckis menar också att Hirschis sociala band- och självkontrollteori är fullt förenlig med 
Foucaults syn på disciplineringsprocessen, se Jerzy Sarnecki, Brottsligheten och samhället (Lund 
2010) s. 322f. 

 38 Emile Durkheim 1897, citerad ur Jerzy Sarnecki, Introduktion till kriminologi (Lund 2009) s. 
218. Durkheim menade att kraftiga och snabba samhällsförändringar kan leda till en uppluckring 
av det rådande normsystemet och till högre kriminalitet. Denna uppluckring av normsystemet 
kallar Durkheim för anomi, se även Emile Durkheim, Självmordet (Lund 1983); samt Frank P. 
Williams III & Marilyn D. McShane, Criminological Theory (New Jersey 2004) s. 97. 

 39 Hirschi (2009). Kontrollteoretiker som Hirschi förespråkar uppfostrings- och integrationspolitik 
före straffpolitik, eftersom det är föga troligt att strängare påföljder etablerar starkare sociala 
band hos individen. Snarare kan det ha motsatt verkan. Hirschi påminner om att hans band till 
exempelvis Durkheim ofta betonats men också att: ”[t]he early sociologists in this country were 
openly moralistic […] Many explicitly assumed that crime results from the failure of society to 
tame and control man’s animal nature. Theirs were essentially control theories”, se Hirschi (2009) 
s. xv och s. 225. Hirschis resonemang på individnivå har sedan applicerats av Ruth Kornhauser 
på makronivå, se: Ruth R. Kornhauser, Social Sources of Delinquency: An Appraisal of Analytical 
Models (Chicago 1978). 

 40 Hirschi (2009) s. xvii. Även bland historiker är det vanligt att den sociala kontrollen i ett sam-
hälle teoretiskt delas upp i olika nivåer. Den formella kontrollen utgörs av det offentliga rätts-
väsendet som domstolar och polisväsendet. Den semiformella nivån består av andra offentliga 
institutioner, som barnavårdsnämnder, nykterhetsnämnder, skola och kyrka, och den informella 
kontrollen av vänskaps-, släkt- och familjeband. Definitionen av social kontroll är då mycket 
bred och innefattar ”alla de processer, genom vilka samhället och dess undergrupper påverkar 
individer ’att anpassa sig efter gruppnormer’”. Se Eva Österberg, ”Kontroll och kriminalitet i 
Sverige från medeltid till nutid. Tendenser och tolkningar”, Scandia vol. 57, nr 1 (1991) s. 82f. 
samt Anders Berge, Medborgarrätt och egenansvar. De sociala försäkringarna i Sverige 1901–1935 
(Stockholm 1995) s. 18. Begreppet social kontroll som sådant är problematiskt. Flera historiker, 
exempelvis Björn Horgby betonar detta. Horgby visar på att kontroll kan ses som en allmän 
socialisation (d.v.s. skapandet av beteenden hos en människa, som får denna att följa kollektivets 
beteenden) eller som korrigerande verksamhet (d.v.s. en reaktion mot avvikande beteende), se 
Horgby (1986) s. 13ff. Begreppet har också kritiserats för att vara allomfattande. Man menar då 
att begreppet blir så vagt att allt ses som kontroll, och att alla olika relationer och institutioner 
ses som kontrollörer. 

 41 Hirschi (2009) s. 16ff. samt Sarnecki (2009) s. 218f. Trots det stora genomslag Hirschis teori 
fick utvecklade han senare, tillsammans med Michael Gottfredson, ett delvis nytt synsätt på 
brottslighet. Det perspektivet betonar att individers brottslighet kan förklaras utifrån deras 
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självkontroll. Självkontrollen grundläggs i barndomen och uppväxten. Teorin har fått betyd-
ligt mindre genomslag än hans sociala band-teori, se Michael Gottfredson & Travis Hirschi, A 
General Theory of Crime (Stanford 1990).

 42 Jämför exempelvis med Putnams resonemang om ”bonding” och ”bridging” socialt kapital, eller 
med Foucaults diskussion om självkontrollens betydelse i det moderna samhället.

 43 Robert E. Park, ”The City: Suggestions for the Investigation of Human Behavior in the Urban 
Environment”, i Robert E. Park & Ernest W. Burgess, The City (Chicago 1968) s. 25. Durkheim 
och hans anomibegrepp fick stort genomslag på den amerikanska sociologiska brottsforskningen 
i Chicagoskolan. När de biologiska och medicinska teorierna om brottslighetens orsaker fick 
ett uppsving i Europa under 1920- och 1930-talet tog den amerikanska forskningen alltså en 
annan riktning. 

 44 Ernest W. Burgess, ”The Growth of the City. An Introduction to a Research Project”, i Robert 
E. Park & Ernest W. Burgess, The City (Chicago 1968) s. 47–62. Burgess delade in staden i 
fem olika socioekonomiska zoner. Studiet av brottslighetens rumsliga fördelning, eller ”brottens 
geografi”, inom staden är anledningen till att man använder termen socialekologiska skolan. 
Begreppet social desorganisation gjordes sedan känt av hans kolleger McKay och Shaw.

 45 Sarnecki (2009) s. 149ff.; Williams (2004) s. 59ff.
 46 Sarnecki (2010) s. 51ff.; Williams (2004) s. 59ff. Chicagoskolans teoretiker var influerade av 

de tidiga europeiska sociologerna, främst då av den tyska och franska, och inte av den ita-
lienska kriminologiska skolan. Parks mörka syn på staden är till exempel influerade av Georg 
Simmels arbeten. Tesen om anomi och social desorganisation har haft ett oerhört inflytande 
på forskningen. Donald Sutherland utvecklade till exempel sin teori om differentiella asso-
ciationer utifrån synen att brottslighet kan hänföras till social desorganisation, och Robert 
K. Merton var, när han utvecklade sin egen teori om anomi, starkt inspirerad av Durkheims 
tankar. Ytterligare en ”rationell teori”, som också kan hänföras till Chicagoskolan genom 
socialekologi och social desorganisation, är rutinaktivitetsteorin. När social förändring stör 
eller ändrar vardagslivet kan social desorganisation inträda, hävdar kriminologerna Lawrence 
Cohen och Marcus Felson. De menar att för att ett brott ska begås behövs det en motiverad 
förövare, ett lämpligt objekt och frånvaro av en kapabel väktare, men också att det räcker att 
en av ovanstående tre faktorer saknas för att brottet inte ska begås. Förutom de tre brottsalst-
rande faktorerna ovan fokuserar Cohen och Felson på samhällsförändringar som kunde leda till 
social desorganisation. Brottslighetens omfattning i samhället relateras således till exempelvis 
socioekonomiska, politiska eller ideologiska förändringar. Utan större samhällsförändringar 
ska man därför inte heller förvänta sig några dramatiska förändringar i brottslighetens volym 
eller karaktär, menar de. Kriminologen Jerzy Sarnecki har betonat att Cohen och Felsons 
resonemang liknar tankegångar hos forskare som betonat tillfällesstrukturen för uppkomsten 
av kriminella handlingar. Han föreslår själv en förenklad version där deras tre förutsättningar 
för att ett brott ska kunna begås reduceras till endast två, nämligen tillfällesstruktur (lämpligt 
objekt och avsaknad av kapabla väktare) och kontrollstruktur (motiverade förövare och även 
här avsaknad av kapabla väktare). Den sociala kontrollen omfattar då hos Sarnecki både den 
direkta kontrollen och den indirekta, internaliserade kontrollen – också kallad självkontroll, 
se Sarnecki (2012) s. 321–349; Williams (2004) s. 63, 96ff. och s. 237ff.; Sarnecki (2009) s. 
224; Sarnecki (2010) s. 90.

 47 Anthony Giddens, Sociologi (Lund 2003) s. 194f.
 48 Giddens (2003) s. 194.
 49 Sarnecki (2009) s. 57ff. 
 50 Sarnecki (2009) s. 57ff.
 51 Se Eva Österberg, ”Brott och rättspraxis i det förindustriella samhället. Tendenser och tolkningar 
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i skandinavisk forskning”, Historisk Tidskrift nr 2 (1993) s. 205; Hanns von Hofer, Brott och straff 
i Sverige. Historisk kriminalstatistik 1750–2010. Diagram, tabeller och kommentarer (Stockholm 
2011) s. 3 och s. 6.

 52 J.J. Tobias, Crime and Industrial Society in the 19th Century (London 1967).
 53 V.A.C. Gatrell, ”The Decline of Theft and Violence in Victorian and Edwardian England”, i 

V.A.C. Gatrell, Bruce Lenman & Geoffrey Parker, Crime and the Law - The Social History of 
Crime in Western Europe since 1500 (London 1980). 

 54 Ett sådant metodologiskt angreppssätt innebär, med Österbergs ord, att de förändringar man 
finner i lagföringssiffrorna analyseras utifrån ”dubbla tolkningsperspektiv”. Lagföringsföränd-
ringen analyseras utifrån frågan om det är en faktisk förändring av människors beteende som 
ägt rum, eller om ”endast” en förändring av den offentliga kontrollapparatens effektivitet eller 
inriktning inträffat, se Eva Österberg, ”Våld och våldsmentalitet bland bönder. Jämförande 
perspektiv på 1500- och 1600-talens Sverige”, Scandia, vol. 49, nr 1 (1983) s. 13.

 55 Jag delar den slutsats som flertalet kriminalitetshistoriker kommit fram till, och som av Jan 
Sundin sammanfattats med orden: ”bland historiker som sysslat med rättens praxis och brotts-
utveckling över tid är det dock en ganska stor enighet om att det ofta är nödvändigt att använda 
kvantitativa mått, om än med stor medvetenhet om problemen. Det är viktigt att veta om det 
begåtts ett enda eller tusentals brott av en viss typ om året. Likaså bör man veta ur vilka sociala 
grupper de flesta lagöverträdarna rekryterades, hur stor den kvinnliga andelen var, hur många 
som dömdes till olika typer av straff, osv. Statistiska metoder är nödvändiga, för att man skall 
kunna ta ställning till uppgifternas tillförlitlighet. Däremot rör sig lokala studier ofta med 
relativt små befolkningar, vilket gör att resultaten inte blir ’signifikanta’ i statistisk mening, till 
exempel för att mäta samband mellan brottstal och konjunkturer.” Sundin fortsätter därefter 
resonemanget med att kvantitativa uppgifter är viktiga för att spåra mönster i historien och för 
att göra generaliseringar, se Jan Sundin, För Gud, staten och folket- brott och rättskipning i Sverige 
1600–1840 (Stockholm 1992) s. 438. 

 56 Även flera andra historiker betonar värdet av att kombinera olika källmaterial, se exempelvis 
Österberg (1993) s. 201–226; Dag Lindström, ”Oärliga mästare och kivande makar: ett och 
annat om rättskipning, kriminalitet och normsystem i 1500-talets Norden”, Historisk Tidskrift 
nr 4 (1994) s. 513–554.

 57 Respektive materialtyp kommer att behandlas när det är aktuellt i de följande kapitlen.
 

2. Forskningsdiskussionen
 1 Karl Marx, Klasstriderna i Frankrike 1848–1850 (Stockholm 1971) s. 22. Se även Sven-Åke 

Lindgren, Om brott och straff. Från sociologins klassiker till modern kriminologi (Lund 1998) s. 
45. 

 2 Den samlade samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningen om brottslighet är minst 
sagt omfattande. Att ge en helt samlad och rättvis bild över forskningens progression, där alla 
forskares verk och resultat från skilda discipliner och länder inkluderas, är omöjligt. Målet för 
denna forskningsbakgrund är istället att samla några av de viktigaste resultaten från den histo-
riska forskningen, och komplettera med de väsentligaste bidragen från andra närliggande fält, 
som sociologi, statsvetenskap och kriminologi. I denna diskussion har tonvikten lagts vid den 
internationella forskningen, eftersom den svenska brottshistoriska forskningen om tiden cirka 
1850–1940 dels är tämligen begränsad, dels i huvudsak har sysslat med andra frågor än huvud-
problemet här; brottslighetens förhållande till moderniseringsprocessen. Denna forskningsdis-
kussions ambition är således att analysera diskussionen bland forskare gällande huvudproblemet 
för avhandlingen. 
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 3 Ted Robert Gurr, ”Historical Trends in Violent Crime: A Critical Review of the Evidence,” 
Crime and Justice nr 3 (1981) s. 295–353. 

 4 Eric A. Johnson & Eric H. Monkkonen (red.), The civilization of Crime: Violence in Town and 
Country since the Middle Ages (Urbana 1996). 

 5 Manuel Eisner, ”Modernization, self-control, and lethal violence: The Long-term Dynamics 
of European Homicide Rates in Theoretical Perspective”, British Journal of Criminology nr 41 
(2001) s. 618–638; Manuel Eisner, ”Long-Term Historical trends in Violent Crime”, Crime 
and Justice vol. 30 (2003) s. 83–142.

 6 Peter King, ”The Impact of Urbanization on Murder Rates and on the Geography of Homicide 
in England and Wales, 1780–1850”, The Historical Journal, vol. 53 (2010) s. 671–698; Peter 
King, ”Urbanization, Rising Homicide Rates and the Geography of Lethal Violence in Scotland, 
1800–1860”, The Journal of the Historical Association, vol. 96 issue 323 (2011) s. 231–259.

 7 Durkheim (1983), särskilt kapitel 5 i del 2 samt del 3. Se även Lindgren (1998) s. 25 samt 
avhandlingens föregående kapitel. Anomibegreppet användes och omtolkades sedan av Robert 
Merton i hans strainteori på 1930-talet. Även sociologen Elwin H. Powell menade att Durkheims 
anomibegrepp förklarade den brottslighet han fann i Buffalo, New York för åren 1854–1956. 
Stadens storlek eller urbaniseringen själv var inte av betydelse för brottsligheten. När brottsta-
len var som högst åren 1866–76 var befolkningstillväxten låg. Samma fenomen gällde också 
förhållandet mellan industrialisering och brottslighet i Buffalo. Istället menade Powell att de 
höga brottslighetstalen berodde på anomi, som uppstått av att den institutionella ordningen 
försvagats eller rent av kollapsat, som till exempel under åren efter inbördeskriget, se Elwin H. 
Powell, ”Crime as a Function of Anomie”, The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police 
Science vol. 57, nr 2 (1966) s.161–171. 

 8 Ferdinand Tönnies, Community and association (London 1974). Se även Lindgren (1998) s. 
40ff. Begreppen översätts ofta till svenska med termerna ”gemenskap” respektive ”samhälle”. 

 9 Om trasproletariatets sociala situation i Marx och Engels uttolkning, se Marx (1971); Friedrich 
Engels, Den arbetande klassens läge i England. Från egna iakttagelser och autentiska källor (Göte-
borg 1983); Karl Marx & Friedrich Engels, Det kommunistiska manifestet (Stockholm 1970). Se 
även Lindgren (1998) s. 45. Trasproletariatet bestod, menade de, av t.ex. vagabonder, avskedade 
soldater, ficktjuvar, bedragare, sutenörer, lumpsamlare, tiggare och bordellägare. 

 10 Georg Simmel, Hur är samhället möjligt (Stockholm 1981) s. 195ff.; Lindgren (1998) s. 65ff. 
 11 Exempelvis Robert Park, som studerat för Simmel i Berlin, och Ernest W. Burgess menade båda 

på 1920-talet att anledningen till att de amerikanska städerna var så kraftigt drabbade av kri-
minalitet berodde på att moderniseringen slagit sönder de traditionella sociala banden, och att 
staden blivit en tummelplats för fattiga. Så snart framgång nåddes tenderade medborgarna att 
flytta ut från storstadens fattigare delar, och nya fattiga flyttade in. Se kapitel 1 för utförligare 
diskussion om Park och Burgess forskning, samt Park (1968) och Burgess (1968). 

 12 Marshall B. Clinard, ”The Process of Urbanization and Criminal Behavior”, American Journal 
of Sociology, vol. 48, nr 2 (1942) s. 202–213.

 13 Roger Lane, Policing the City: Boston 1822–1885 (Cambridge 1967) s. 160. Se även Roger Lane, 
”Urban Police and Crime in Nineteenth-Century America”, Crime and Justice, vol. 2 (1980) s. 
1–43.

 14 Roger Lane, Violent Death in the City: Suicide, Accident, and Murder in Nineteenth Century Phi-
ladelphia (Cambridge 1979) s. 116. Lane har därefter visat på mordtalens uppgång efter 1950-
talet, och att mordtalen i början av 1990-talet var lika höga som 60 år tidigare (9,3 mord per 
100 000 invånare år 1933 mot 9,5 år 1993), se Roger Lane, ”Murder in America: A Historian’s 
Perspective”, Crime and Justice, vol. 25 (1999) s. 191–224. 

 15 Lane (1980) s. 28. Lane ser polisväsendets utbyggnad som ett svar på minskad acceptans för 
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brott, och inte som ett svar på ökad brottslighet. Brott som faktisk ökade var ordningsbrott 
som fylleri, medan både stöld- och våldsbrott gick ned. Med mindre viktiga brott att fokusera 
på fick polisen istället övervaka ordningen, och göra arresteringar för fylleri. Trenderna beskrivs 
därför som svar på moderniseringen, och 1870 som ett brytningsår. Skolor och arbetsplatser 
disciplinerade sina studenter och anställda. Befolkningen lärde sig ordning och disciplin, vilket 
ledde till självkontroll. Se även Lane (1979). 

 16 J.J. Tobias, Urban Crime in Victorian England (New York 1972) s. 37.
 17 Gattrell (1980) s. 238ff. 
 18 Douglas Hay, ”Crime and Justice in Eighteenth- and Nineteenth-Century England”, Crime 

and Justice, vol. 2 (1980) s. 45–84.
 19 David Phillips, Crime and Authority in Victorian England: The Black Country 1835–1860 (London 

1977).
 20 Howard Zehr, Crime and the Development of Modern Society (London 1976) s. 132 och s. 139. 

Se också Howard Zehr, ”The Modernization of Crime in Germany and France, 1830–1913”, 
Journal of Social history, vol. 8, nr 4 (1975). Frankrikes kriminalitetsutveckling har även stude-
rats av exempelvis sociologerna Abdul Lodhi och Charles Tilly. De i sin tur finner heller inget 
samband mellan brott mot person och moderniseringen av Frankrike. Däremot finner de ett 
samband mellan egendomsbrott och urbana miljöer. Lodhi och Tilly menar att sammankopp-
lingen mellan å ena sidan våld, brottslighet och oro och å andra sidan urbana miljöer, saknar 
stöd. Istället hävdar de att det är ett samband människor vill se. Se Abdul Lodhi & Charles Tilly, 
”Urbanization, Crime, and Collective Violence in 19th-Century France”, American Journal of 
Sociology, vol. 79 nr 2 (1973) s. 296. 

 21 Louis Chevalier, Labouring Classes and Dangerous Classes (London 1973).
 22 Louise Shelley, Crime and Modernization. The Impact of Industrialization and Urbanization on 

Crime (Carbondale 1981) s. 27. 
 23 Gurr (1981) s. 313. Kurvan visar mord per 100 000 invånare i England från 1200-talet till det 

sena 1900-talet. Varje prick representerar den beräknade mordgraden för en enskild stad eller 
county, i perioder från några år till flera decennier. Gurrs kurva bygger på olika historikers 
forskning. Notera de kraftiga skillnaderna som denna forskning visar på (se exempelvis London 
på 1200–1300-talet eller att Bristol hade mindre mord på 1200-talet än vad flera städer hade 
runt år 1700). Notera även alla avvikande kurvor (så kallade mottrender). För perioden 1900 
och framåt är mottrenderna tydliga men även tidigare förefaller det ha funnits gott om sådana. 
Notera även den till synes kraftiga uppgången efter 1950. 

 24 Gurr (1981) s. 341f., se även s. 295 och s. 301.
 25 Gurr (1981) s. 343. Se även Ted Robert Gurr, Peter N. Grabosky & Richard C. Hula, The 

Politics of Crime and Conflict. A Comparative History of For Cities (London 1977). Gurrs syn 
på den långsiktiga utvecklingen fick stort genomslag i den brittiska och europeiska historiska 
debatten genom två artiklar av brittiska historiker: Lawrence Stone,”Interpersonal Violence in 
English Society, 1300–1980”, Past and Present, nr 101 (1983); samt J. A. Sharpe, ”The History 
of Violence in England: Some observations”, Past and Present, nr 108 (1985). 

 26 Eric Monkkonen, Murder in New York City (Berkeley 2001) s. 153. Som en av de ledande 
internationella kriminalitetshistorikerna är Monkkonen flitigt publicerad, se till exempel Eric 
Monkkonen, The Dangerous Class: Crime and Poverty in Columbus, Ohio 1860–1885 (Cambridge 
1975); Eric Monkkonen, Police in Urban America 1860–1920 (Cambridge 1981); Eric Monk-
konen, ”A Disorderly People? Urban Order in the Nineteenth and Twentieth Centuries”, The 
Journal of American History, vol. 68 (1981); Eric Monkkonen, ”Toward an Understanding of 
Urbanization: Drunk Arrests in Los Angeles”, Pacific Historical Review, vol. 50, nr 2 (1981); Eric 
Monkkonen, ”From Cop History to Social History: The significance of the Police in American 
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History”, Journal of Social history, vol. 15 (1982); Eric Monkkonen, ”America becomes urban. 
The Development of U.S Cities and Towns 1780–1980”, University of California Press (1988); 
Eric Monkkonen, ”History of Urban Police”, Crime and Justice, vol. 15 (1992). 

 27 John D. Hewitt & Dwight W. Hoover, ”The Effects of Modernization on Crime in Middletown, 
1845–1910”, Law and Human Behavior, vol. 6, nr 3/4 (1982) s. 323.

 28 Hewitt & Hoover (1982) s. 313–325.
 29 Marja Taussi Sjöberg, Brott och straff i Västernorrland 1861–1890 (Umeå 1981).
 30 Petersson (1983).
 31 Horgby (1986). Samme författare diskuterar problematiken även i Horgby (1993). I den senare 

betonas även arbetarklassens egna skötsamhetsprojekt. Hantverkarkulturen som särskild bråkig 
diskuteras även av ekonomhistorikern Lars Magnusson i en studie över det förindustriella Eskil-
stuna, se Lars Magnusson, Den bråkiga kulturen. Förläggare och smideshantverkare i Eskilstuna 
1800–1850 (Stockholm 1988). Frågan om (tids)disciplinering av arbetskraften berörs av Lars 
Edgren, Lärling, gesäll, mästare. Hantverk och hantverkare i Malmö 1750–1847 (Lund 1987).

 32 Sundin (1992) s. 225f. Se också Jan Sundin, ”Current trends in the History of Crime and Cri-
minal Justice: Some conclusions with Special Reference to the Swedish Experience”, Historical 
Social research, vol. 15 (1990). Sundin pekar på en långsiktig nedgång av våldet i Sverige under 
1800- och början av 1900-talet, samtidigt som stölderna låg kvar på en låg nivå. För en statistisk 
översikt av den svenska brottsutvecklingen, se von Hofer (2011). 

 33 Ambjörnsson (2001). Detta synsätt liknar det som statsvetaren Putnam presenterat (se kapitel 
1). Jämför även med den syn som de tidiga sociologerna Durkheim och Tönnies förmedlade, 
och kanske främst då med den sistnämndes begreppspar Gemeinschaft – Gesellschaft.

 34 Johan Söderberg, Civilisering, marknad och våld i Sverige 1750–1870. En regional analys (Stock-
holm 1993), citat s. 254. Söderberg pekade även på hur formaliseringen av relationerna i ett 
skriftligt samhälle minskade ärans betydelse, och därför minskade även antalet konflikter i form 
av trätor och våld. Man gick till tings istället. En utförlig diskussion om civiliseringsbegreppets 
värde har sedan förts mellan å ena sidan Dag Lindström och å andra sidan Johan Söderberg och 
Arne Jarrick, där den förstnämnde vid flera tillfällen riktat kritik mot Söderberg och Jarricks 
forskning och användning av civiliseringsbegreppet, se exempelvis ”Debatt Civiliseringsproces-
sen – en konstruktion?”, Historisk Tidskrift, nr 2 (2004) s. 261–290. Begreppets användning i 
historisk brottsforskning diskuteras även av Eva Österberg, exempelvis i Österberg (1991). 

 35 Eric A. Johnson, Urbanization and Crime. Germany 1871–1914 (Cambridge 1995). 
 36 Johnson (1995) s. 158f. Urbaniseringens betydelse för nedgången av den grövre brottsligheten 

betonas även av kriminologen A.R. Gillis. För Frankrikes räkning finner Gillis, precis som flera 
av de föregående forskarna, en minskning av de grova vålds- och stöldbrotten, men en uppgång 
för de ringa vålds- och stöldbrotten. Denna utveckling relaterar han till den utbyggda poliskåren 
och till den avskräckningseffekt den hade. Staten hade under perioden en önskan att kontrol-
lera de farliga klasserna. I en senare artikel menar Gillis att det urbana livet ledde till att våldet 
riktades mot den egna personen istället för mot andra, och att det urbana samhället därmed 
blev fredligare än det föregående, se A.R. Gillis, ”Crime and State Surveillance in Nineteenth-
Century France”, American Journal of Sociology, vol. 95, nr 2 (1989); samt A.R. Gillis, ”Literacy 
and the Civilization of Violence in 19h-Century France”, Sociological Forum, vol. 9 nr 3 (1994). 

 37 Johnson (1995) s. 143.
 38 Johnson (1995) s. 145ff. Om Johnson skulle tagit med efterkrigsåren hade han möjligtvis fått ett 

delvis annat resultat. En granskning av statistiken som presenteras, se bl.a. s. 152–155, väcker 
också tvivel om hans tolkning – att den synliga ökningen av brottsligheten (han anger själv siffran 
20 % ökning, betydligt mer i vissa städer om man studerar stöld och våld) endast är skapad av 
myndigheterna – är korrekt. Däremot förefaller det som om Tyskland, kanske p.g.a. den starka 
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kontrollstruktur med en stark polisstat som där utvecklades, i ett europeiskt sammanhang hade 
låg brottslighet. Frågan är även om inte tyska städer, vilket dock Johnson själv påpekar (s. 161), 
tidigt var välordnade. En ordning som kom till svenska, brittiska, och amerikanska städer först 
en bit in på 1900-talet. Det finns således skäl att även beträffande brottslighet diskutera om inte 
Tyskland slog in på en ”särskild väg”. Liknande resonemang finns i Vincent McHale & Eric A. 
Johnson, ”Urbanization, Industrialization, and Crime in Imperial Germany: part 1–2”, Social 
Science History, vol. 1, nr 1–2 (1976–77); Eric A. Johnson, ”The Roots of Crime in Imperial 
Germany”, Central European history, vol. 15 nr 4 (1982), samt i Eric A. Johnson, ”Cities Don’t 
cause Crime: Urban-Rural Differences in Late Nineteenth- and Early Twentieth-Century Ger-
man Criminality”, Social Science History, vol. 16, nr 1 (1992). Den senare artikeln är i stort sett 
en direkt föregångare till boken ovan från 1995.

 39 Johnson & Monkkonen (1996) s. 7. Eva Österberg, som riktat kritik mot Elias teser vid flera 
tillfällen, använder sig av Elias som en ”teoretisk inspiration” att diskutera utifrån, medan andra 
av forskarna är mer rigida i användandet av civilisationsteorin. Den holländske historikern Peter 
Spierenburg har exempelvis i flera artiklar och böcker propagerat för civiliseringsperspektivet, se 
t.ex. Pieter Spierenburg, A History of Murder: Personal Violence in Europé from the Middle Ages to 
the Present (Cambridge 2008) samt Pieter Spierenburg (red.), Violence in Europe: Historical and 
Contemporary Perspectives (New York 2009). Civilisationsteorins brister har diskuterats även av 
svenska historiker, se exempelvis Dag Lindström, ”Homicide in Scandinavia: Long-Term Trends 
and Their Interpretations”, i Spierenburg (2009). Heikki Ylikangas visar på den avvikande fin-
ländska utvecklingen, då landet upplevde en ökning av morden under 1800- och 1900-talet. 
Den finska utvecklingen komplicerar för de historiker som försöker förklara mordutvecklingen 
i Europa utifrån civilisationsteorin, se till exempel Heikki Ylikangas, ”Major Fluctuations in 
Crimes of Violence in Finland: A Historical Analysis”, Scandinavian Journal of History, nr 1 
(1976). 

 40 Eisner (2003) s. 104f. Se även Steven Pinker, The Better Angels of Our Nature. Why Violence has 
Declined (New York 2011). 

 41 Eisner (2003) s. 106. I flera länder i väst har mordtalen gått upp efter andra världskriget, detta 
trots en fortsatt industrialisering och urbanisering. Detta är en del i en väsentlig kritik mot 
tesen. De långa linjer som ritas upp av civilisationsteoretikerna missar ofta sådana ”mottrender”. 
Andra grova brott kan också ha stigit markant, se vidare diskussionen i föreliggande avhandlings 
kapitel 3. För respektive lands ”mordsiffror”, se Eisner (2001) s. 622–629. 

 42 King (2010) s. 671–698; King (2011) s. 231–259.
 43 King (2010) s. 681ff.
 44 King (2010) s. 686.
 45 King (2010) s. 696.
 46 King (2011) s. 237.
 47 King (2011) s. 258, se även s. 244.
 48 King (2010) s. 694. Se även King (2011) s. 251ff. Ytterligare en intressant studie som betonar 

städer som ”högkriminella” är ekonomerna Edward L. Glaeser & Bruce Sacerdote, ”Why is 
there more crimes in Cities?”, Journal of Political Economy, vol. 107, nr 56 (1999) s. 225–258. 
De frågar sig varför stora städer har så mycket högre kriminalitet än småstäder och landsbygd, 
och menar att förklaringen dels ligger i faktorer som mindre kontroll, dels i att vissa sociala 
förhållanden – som många ensamhushåll (eller med deras ord ”female-headed households”) – 
är vanligare i städerna. Den framtida forskningen, menar de, bör undersöka frågan om städer 
attraherar ”kriminella” människor, eller om städer skapar dem. 

 49 King (2010) s. 697. Även andra engelska historiker har betonat de stora skillnaderna i brottslig-
het inom England, och visat att brott främst var ett storstadsfenomen, se t.ex. John Briggs m.fl., 
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Crime and Punishment in England: An introductory History (New York 1996). För ytterligare 
studier om Englands modernisering och brottslighet se A.P. Donajgrodzki (red.), Social Control 
in Nineteenth Century Britain (London 1977); David Gillis, Crime, protest, community and police 
in nineteenth-century Britain (London 1982); J. Carter Wood, Violence and crime in nineteenth-
century England: The Shadow of our refinement (London 2004); Clive Emsley, Hard Men: Vio-
lence in England since 1750 (London 2005). För en lite längre tidsperiod se också, förutom de 
tidigare citerade, David Taylor, Policing and Punishment in England 1750–1914 (Basingstoke 
1998). Tydligt är att den brittiska forskningen visar på betydande kriminalitetsvariationer över 
tid, men också mellan engelska städer vid samma tidpunkt.

  

3. Från straff- till kriminalpolitik
 1 Nils Herman Quiding, Slutliqvid med Sveriges lag i fyra böcker uppgjord af Nils Nilsson, Arbetskarl 

(Malmö 1871–76) s. 165f. Den utopiske socialisten, författaren och juristen Quiding (1808–
1886) analyserar bl.a. förhållandet mellan stad och landsbygd, och han beskriver storstäder som 
London och Paris som ”giftiga svampar på samhällsväsendets ädla träd”. 

 2 Petersson (1983); Frans Lundgren, Den isolerade medborgaren. Liberalt styre och uppkomsten av 
det sociala vid 1800-talets mitt (Lund 2003); Per Wisselgren, Samhällets kartläggare. Lorénska 
stiftelsen, den sociala frågan och samhällsvetenskapens formering 1830–1920 (Stockholm 2000). Se 
även Björkman (2001), som undersöker hur statliga ingrepp i den privata sfären legitimerades 
och hur synen på sjuka och tvångsvård förändrades under perioden. Även Roddy Nilsson har i 
flera framställningar studerat den sociala frågan och 1800-talets sociala problem, se t.ex. Nils-
son (2003); I Nilsson (2008b) tas ett översiktligt grepp på den sociala frågan under 1800-talet. 
Nilsson berör även ämnet då han analyserar fängelsets historia i Nilsson (1999). Han visar där 
att synen på fängelset successivt förändrades i takt med att de högt ställda förväntningarna som 
dåtidens debattörer hade på systemet inte infriades. Fängelset omvandlades istället; från att 
ha syftat till att vara en humanitär, uppfostrande och rehabiliterande institution till att bli ett 
system för kontroll och disciplinering. 

 3 Nilsson (2008b) s. 142; Wisselgren (2000) s. 36; Petersson (1983) s. 2ff. 
 4 Se exempelvis Nilsson (2003) eller Nilsson (2008b).
 5 Petersson (1983) s. 17ff.
 6 Carl af Forsell, Statistik öfver Sverige, grundad på offentliga handlingar, andra upplagan (Stock-

holm 1833) s. 308. Se även Lundgren (2003) s. 63. Om Forsell, se Henrik Höjer, Sveriges argaste 
liberal: Carl af Forsell. Officer, statistiker och filantrop (Stockholm 2007).

 7 Citerad ur Lundgren (2003) s. 63. Originalet är Claes Livijn, ”Reflexioner om antalet af brotts-
lingar och korrektionister, orsakerna dertill, och fängelsernas beskaffenhet”, Sveriges Statstidning 
14/7–20/10 1836. 

 8 Citerad ur Lundgren (2003) s. 63. Originalet är Claes Livijn, ”Reflexioner om antalet af brotts-
lingar och korrektionister, orsakerna dertill, och fängelsernas beskaffenhet”, Sveriges Statstidning 
14/7–20/10 1836. Flera forskare hävdar att Livijn producerade huvudtankarna till kronprins 
Oscar I, Om straff och straffanstalter (Stockholm 1840). Livijn är precis som många andra debat-
törer vid denna tid svårplacerad ideologiskt, men han tenderade, precis som Oscar I, att bli 
mer konservativ över tid. Även Geijer ska ha läst manuskriptet till Oscars ”Gula boken” innan 
utgivning, se Nilsson (1999) s. 185. För en diskussion om patriarkalismen se exempelvis Hilding 
Pleijel, Hustavlans värld. Kyrkligt folkliv i äldre tiders Sverige (Stockholm 1970); Börje Harnesk, 
”Patriarkalism och lönearbete”, Historisk Tidskrift, nr 106 (1986) s. 326–355; Hilding Pleijel, 
”Patriarkalismens samhällsideologi” (replikskifte mellan Hilding Pleijel och Börje Harnesk), i 
Historisk Tidskrift, nr 107 (1987) s. 221–238; Börje Harnesk, Legofolk. Drängar, pigor och bönder 
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i 1700- och 1800-talets Sverige (Stockholm 1990); Peter Aronsson, ”Hustavlans värld – Folklig 
mentalitet eller överhetens utopi?”, i Christer Ahlberger och Göran Malmstedt (red.), Västsvensk 
fromhet. Jämförande studier av västsvensk religiositet under fyra sekler (Göteborg 1993). 

 9 Nilsson (1999) s. 150ff. och s. 180ff. Då Fångvårdsstyrelsen blev statligt ämbetsverk 1835 fick 
den då nyligen utnämnde ordföranden Claes Livijn istället titeln ”generaldirektör”. Löwenhielm 
och Åkerhjelm bar båda titeln ”ordförande”. Löwenhielm diskuterade straffproblematiken i Tan-
kar om Corrections-Systemet och Fångvården (Stockholm 1826) och i Om Communal-styrelsen och 
Penitentiär-systemet (Stockholm 1839); Åkerhjelm diskuterade frågan i Några Upplysningar och 
Betraktelser rörande Fångvården i Sverige under en sednare tid, och det korrektionella Fångvårds-
systemet i allmänhet (Stockholm 1836). 

 10 Samuel Laing, A Tour in Sweden in 1838: Comprising observations on the moral, political, and 
economical state of the Swedish nation (London 1839); Lundgren (2003) s. 103. Laings yttrande 
kom att användas av politiker och andra debattörer under lång tid som argument för mer disci-
plineringsåtgärder. Laing såg med förvåning på att det traditionella svenska samhället uppvisade 
sämre ”moralförhållanden” än det industriella Storbritannien eller de stora europeiska städerna. 
Laings kritik över de svenska förhållandena bör, som Lundgren betonat, ses om en liberal kri-
tik mot de rådande politiska förhållandena i Sverige, men hans bild över de svenska sociala 
omständigheterna kom ofta att användas av konservativa debattörer. Förhållandena skulle lät-
tast förbättras, enligt Laing, med ökad politisk och ekonomisk frihet, se även Lundgren (2003) 
s. 103. 

 11 Carl Jonas Love Almqvist, Svenska fattigdomens betydelse, (Stockholm 1914) s. 9–11. Skulden 
till de miserabla förhållandena förlade Almqvist till lagstiftaren då han ansåg att den omoderna 
lagstiftningen alstrade förseelser och brott. 

 12 Gustaf Ekenmark, Läsning för det oerfarna och mindre upplysta folket, samt varning till landets 
ungdom för dryckenskap, flärd, brott och fattigdom, äfvensom för ingåendet af obetänksamma ägten-
skap (Stockholm 1843) s. 3–23. 

 13 Magnusson (2008) s. 99.
 14 Erik Gustaf Geijer, ”Fattigvårds-frågan” (1839), i Erik Gustaf Geijer, Samlade skrifter. Förra 

afdelningen. Sjette bandet (Stockholm 1853) s. 113. Väl i det liberala lägret var Geijer skeptisk 
till statsingripanden för att lösa situationen, se Petersson (1983) s. 35, 39f. och s. 48. Om Geijer, 
se även Wisselgren (2000) s. 28ff.

 15 Erik Gustaf Geijer, ”Om vår tids inre samhällsförhållanden” (1845), i Erik Gustaf Geijer, Sam-
lade skrifter (1853) s. 321. Geijer hade företagit flera resor i England (1809–10) och Tyskland 
(1825 och 1846) och då själv skådat konsekvenserna av den tidiga industrialiseringen på nära 
håll. En lösning han förespråkade för att lösa industrialismens avigsidor var en aktivare stat och 
”associationsprincipen”, se Wisselgren (2000) s. 36, samt Magnusson (2008) s. 120f. Se också 
Torkel Jansson, Adertonhundratalets associationer. Forskning och problem kring ett sprängfullt 
tomrum eller sammanslutningsprinciper och föreningsformer mellan två samhällsformationer c:a 
1800–1870 (Uppsala 1985) s. 22ff. 

 16 Geijer (1845), i Geijer (1853) s. 118–120. För Geijers syn på Laing, se också Lundgren (2003) 
s. 104. Geijer efterlyste en ”mer omfattande samhällsbildning” för att lösa problemen. Tidigare 
hade Geijer dock betonat att de försök till lösningar som gjorts inte verkade hjälpa, se Geijer 
(1839), i Geijer (1853) s. 322f. 

 17 Carl Adolph Agardh, Arbetsklassens förändrade ställning orsaken till tilltagandet af vanvårdade 
barn. Tal hållet vid Wermländska föreningens för vanvårdade barn första sammanträde den 16 mars 
1846 (Karlstad 1846) s. 15ff. Agardh, som var föreningens ordförande, hade redan 1837 talat 
om behovet av stabila patriarkala relationer. Sådana verkade, enligt honom, modererande på 
motsättningarna i samhället och lade grunden för en välordnad och framgångsrik utbredning av 
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upplysningen. Bondeståndets ställning och det agrara storhushållet var ett välfungerande system 
för folkupplysning, menade Agardh. Problemen fanns i städerna, där det saknades motsvarande 
patriarkala relationer. I städerna samlades ”landsbygdens demoraliserande element till ’öppna 
sår’”, och därför krävdes olika ”moraliska inrättningar”. Lundgren har visat att Agardh betonade 
hur städerna samlade och förstärkte den nya tidens alla negativa konsekvenser. Om Agardh, se 
Lundgren (2003) s. 204ff., samt Petersson (1983) s. 47f. 

 18 Agardh (1846) s. 7.
 19  Agardh (1846) s. 7, 9 och s. 14. Jämför Petersson (1983).
 20 Carl Fredrik Holmer, Om Pauperismen, dess orsaker och botemedel: anmärkningar, hvilka med 

Philosophiska Facultetens tillstånd och under inseende af Historiarum Professorn Ebbe Samuel 
Bring skall för Doctors-graden i Philosophien offentligen försvaras af Carl Fredrik Holmer, E.O. 
Bataljons-Predikant vid Smålands Kong. Husar-Regimente, uti Carolinska Academien den 19 Junii 
1847 (Lund 1847) s. 2. 

 21 Holmer (1847) s. 6ff. 
 22 Carl Raab, Om statkarls-systemet i Sverige (Stockholm 1847). Raab såg hos statkarlsfamiljerna, 

till skillnad från hos jordtorparna, en bristande religiositet och menade att ”[d]et är från detta 
tillvexande slödder de, på sednare tider, i så stor progression tilltagande brotten emanera”, se 
Raab (1847) s. 14. En mer genomgripande reform krävdes därför för att rädda samhället undan 
den rörliga befolkningen, enligt Raab. För en utförligare behandling av Raab, se Petersson (1983) 
s. 50ff. 

 23 Christian Naumann, Om straffrättstheorien och penitentiärsystemet (Lund 1849) s. 39f. Se även 
Lundgren (2003) s. 80–81. 

 24 Carl Wilhelm Bergman, Den sociala frågan (Stockholm 1848) s. 3f. Inte bara brottslighet utan 
också andra sociala problem som dryckenskap, okyskhet samt barn- och kvinnoarbete präglade 
de engelska industristäderna, enligt Bergman. 

 25 Bergman (1848), s. 8f. Bergman gick emot de konservativa och religiösa som enligt honom 
strävade efter att återställa äldre former av både det religiösa och industriella livet, något som 
Bergman menade var omöjligt. Inte heller trodde han att liberalernas näringsfrihet, frihandel och 
folkskolor skulle göra jobbet, utan istället måste lösningen sökas i åtgärder av de förhållanden 
som skapat två skilda klasser i samhället. Privategendom och konkurrens ansåg Bergman skulle 
avskaffas, och han var influerad inte bara av Engels utan även av franska och tyska socialister 
och samhällsdebattörer. Om Bergman, se även Petersson (1983) s. 55. 

 26 Lundgren (2003) s. 9ff. och Nilsson (1999) s. 199. 
 27 Jonas Larsson Kraus, Att odla ett samhälle. Råby räddningsinstitut och 1840-talets sociala ingen-

jörskonst (Uppsala 2009). 
 28 1846 kom också en ny näringsfrihetsförordning, som var ett första steg att upphäva skråorganisa-

tionen, då skråväsendet på landsbygden avskaffades (näringsfrihetsförordningen 1864 avskaffade 
den obligatoriska skråtillhörigheten även i städerna). Denna näringsfrihetsförordning bör dock 
inte i första hand ses som ett försök att uppfostra befolkningen och lösa den sociala frågan, utan 
som ett tecken på de liberal-kapitalistiska strömningarna vid denna tid. Försvarslöshetsstadgan 
och fattigvårdsförordningen gav kommunerna ett större ansvar för de fattiga. Vidare kan införan-
det av den nya försvarslöshetsstadgan och fattigvårdsförordningen ses som att man uppfattade att 
1833 års försvarslöshetsstadga hade varit verkningslös för att lösa problemen med lösdriveri och 
brottslighet. För en vidare diskussion om försöken att lösa den sociala frågan under 1840-talet, se 
Petersson (1983) s. 60–69. Lundgren (2003) menar att den svenska samhällsdebatten ändrades 
högst markant på 1830- och 1840-talen. En framstegstanke slog igenom och många såg positivt på 
den nya tiden. Han förlägger också ”uppkomsten av det sociala” till årtiondena strax före mitten 
av 1850-talet. Samtidigt måste de moral-konservativa och religiösa inslagen i såväl fängelsernas 
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som folkskolans aktiviteter anses ha varit betydande. Man satte även fortsättningsvis stor tilltro 
till det gamla samhällets disciplinerande mekanismer, dock delvis i ny dräkt.

 29 En av dessa var den starkt konservative och moderniseringsfientlige riksdagsledamoten Leonhard 
Rääf, som var kritisk till alla de försök som gjordes under 1840-talet för uppfostra medborgarna. 
Orimliga förväntningar knöts enligt honom till cellfängelser, folkskolor, bildningscirklar, tid-
ningar och allmänna val. Istället borde man utveckla nya kropps- och skamstraff, menade Rääf. 
Om Rääf, se Lundgren (2003) s. 9.

 30 Petersson (1983) s. 59f. och s. 260, se även Wisselgren (2000) s. 32. Wisselgren anknyter till 
Peterssons resonemang om revolutionsrädslan hos överklassen. Faran var hela tiden att de egen-
domslösa skulle resa sig och göra revolution. 

 31 Se kapitel 5 för det dödliga våldets utveckling. Historiker brukar betona den sociala frågans 
uppkomst som en agrarfråga, men redan under denna tid är det alltså tydligt att många av 
samtidens ledande debattörer i Sverige kopplade den samman med urbanisering och industriliv. 
Samtidigt blev den sociala frågan kanske än mer synlig och uppmärksammad just i och med 
överflyttningen av den till städerna. Jämför Petersson (1983), där debatten i huvudsak handlar 
om landsbygdens pauperisering, eller Nilsson (2008b) s. 142. Petersson menar exempelvis att 
den sociala frågan på 1870-talet ändrade karaktär och alltmer ”präglas av industriarbetarens 
problem”, se Petersson (1983) s. 69. Kopplingen till industri och städer görs dock som visats 
ofta betydligt tidigare även i Sverige. 

 32 Wisselgren (2000) s. 43f.;Lundgren (2003) s. 184. 
 33 1850/51 Bondeståndets protokoll 5: s. 321; samt 1850/51 Motioner Bd. 1, s. 487. Flera andra 

ledamöter från samma stånd förenade sig bakom Swartlings motion.
 34 1850/51 Motioner Bd. 1, s. 487.
 35 1850/51 Motioner Bd. 1, s. 487–490; Bondeståndets protokoll 5: s. 321; Utskottet: samling 4, 

avdelning 1, nr 166, s. 18–19. I Swartlings förslag skulle arbetshusen drivas av kommunerna, 
och finansieras till 1/3 av ett statligt bidrag (utan återbetalningsskyldighet), och till 2/3 av ett 
statligt lån.

 36 O.J. Hultgren, Om pauperismen. Bidrag till Sveriges fattigvårds-lagstiftnings historia (Stockholm 
1855) s. 3.

 37 Hultgren (1855) s. 3ff. (citat s. 4). För en utförligare behandling av Hultgren, se Petersson 
(1983) s. 75ff. 

 38 Hultgren (1855) s. 23ff.
 39 C.A. Agardh och C.E. Ljungberg, Försök till en statsekonomisk statistic öfver Sverige. Andra delen. 

Andra häftet (Karlstad 1856) s. 4ff. Se även Petersson (1983) s. 69ff. 
 40 Agardh (1856) s. 8.
 41 Agardh (1856) s. 8 och s. 106f.
 42 Agardh (1856) s. 7. 
 43 1856/58 Motion Pr. 1, 120. Allmänna Besvärs- och Ekonomi-Utskottets Betänkande: samling 

8, nr 30.
 44 1856/58 Motion Pr. 1, 120. Allmänna Besvärs- och Ekonomi-Utskottets Betänkande: samling 

8, nr 30.
 45 1856/58 Allmänna Besvärs- och Ekonomi-Utskottets Betänkande: samling 8, nr 30.
 46 1856/58 Allmänna Besvärs- och Ekonomi-Utskottets Betänkande: samling 8, nr 30. Exempelvis 

menade man att hemortens fattigkassa fick försörja fru och barn, medan den nya orten fick lida 
av arbetarens kriminalitet.

 47 1856/58 Ridd. och Adeln III, s. 350ff. Även Carl Raab, flitig åsiktsmaskin om pauperismen, 
yttrade sig i adelns kammare, och förespråkade att bolagen skulle bereda religions- och sedlig-
hetsvård åt sina arbetare. 
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 48 1856/68 Borgareståndet II, s. 164ff. (citat s. 170). 
 49 1859/60 Allmänna Besvärs- och Ekonomi-Utskottets Betänkande avd. 8, nr 64. Utskottet 

behandlade samtidigt en motion av bondeståndets Anders Andersson från Värmland på lik-
nande tema. Andersson menade även han att arbetsvandrarna drabbades av lättja, med följd 
att de hamnade i superi och föll fattigvården till last. Då arbetarna använde upp hela sin för-
tjänst drabbade beteendet även deras fruar och barn hemmavid, som hamnade hos fattigvården 
och blev ett än större lass för de skattebetalande bönderna. Skillnaden mellan Anderssons och 
Sundvallsons motioner förefaller vara att den sistnämnda fokuserade på personer som i stort sett 
saknade fast bostad, medan Andersson fokuserade på personer ur allmogen som gjorde kortare 
sommarvandringar för arbete.

 50 1859/60 Motion Bg. bil. 441.
 51 1859/60 Allmänna Besvärs- och Ekonomi-Utskottets Betänkande avd. 8, nr 64.
 52 1859/60 Borgareståndets protokoll: 3, s. 604ff.
 53 Gustaf Knut Hamilton, Om arbetsklassen och arbetare-föreningar (Lund 1865) s. 38ff. och s. 46ff. 

Om Hamiltons diskussion av den sociala frågan se även Kilander (1991) s. 71ff., där Kilander 
påvisar att Hamilton ansåg att staten inte fick ingripa i samhällets enskilda sfär för att lösa arbe-
tarfrågan och med den behäftade problem. Se även Claes Peterson, ”Äganderätt, avtalsfrihet 
och fördelning av företagens vinster - vinstandelssystemet i svensk 1800-talsdebatt”, Juridiska 
fakultetens skriftserie, nr 3 (Stockholm 1984). 

 54 Hamilton (1865) s. 39.
 55 Hamilton (1865) s. 81ff. och s. 123.
 56 Om nödåren, se exempelvis Marie Clark Nelson, Bitter Bread. The Famine in Norrbotten 1867–68 

(Uppsala 1988).
 57 1868 AK I: s. 232.
 58 1868 FK I: s. 231.
 59 1868 FK I: s. 238. Efter sin tid i industrialismens Sundsvall hade Wallenberg goda erfarenheter 

av Norrland och norrlänningar. 
 60 1868 AK I: s. 224 (Key). Vid samma riksdag föreslogs av biskopen Lars Landgren i första kam-

maren åtgärder i form av arbetsinrättningar mot det stora antalet lösdrivare, som hade vuxit 
i antal på grund av nödåren. Landgren såg en fara att de svenska städerna skulle sluta som 
Englands, där enligt honom hela kvarter var fyllda med människor som levde i vilda äktenskap 
och där barnuppfostran inte existerade. Förutom att skydda den arbetande befolkningen mot 
lättjan och vanarten syftade han till ”att söka lyfta proletärbefolkningen ur sin förnedring, att 
skaffa undervisning åt den talrika ungdom, som nu ströfvar omkring landet såsom vilda djur, 
och vänja den vid en kristlig samhällsordning”, se 1868: Landgren FK I: s. 269. Även friherre 
C.A. Raab föreslog en ändring av fattigvårdslagstiftningen för att möta hotet från pauperismen, 
se 1868: Raab FK I: s. 279f.

 61 1869 AK III: s. 524 (Bergström).
 62 1869 AK III: s. 545 (Hedlund).
 63 Petersson (1983) s. 65.
 64 Petersson (1983) s. 64f., se även Kilander (1991). 
 65 Se Mikael Sjögren, Fattigvård och folkuppfostran. Liberal fattigvårdspolitik 1903–1918 (Stock-

holm 1997) s. 24f.; Nilsson (2003) s. 112. Om att argumentationen för patriarkalismen delvis 
förändrades, se Harnesk (1990).

 66 Se exempelvis Nilsson (1999).
 67 Se exempelvis Sjögren (1997); Petersson (1983). När fattigdom och ”den farliga klassen” betrakta-

des talades t.ex. i England redan under 1600-talet om ”deserving and undeserving poor”, se John 
Miller, Cities divided. Politics and religion in English provincial towns, 1660–1722 (Oxford 2007).
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 68 Se även Nilsson (2008b); Kilander (1991).
 69 Magnusson (2008) s. 100f.
 70 1875 MAK nr 1. Ehrenborg motionerade om lagstiftning som avsåg arbetare som tog anställ-

ning vid arbetsföretag bortom hemorten. I tidens anda avslogs motionen. Man kan här ana 
att den oro skånska och andra godsägare kände även kunde bero på att industriarbete normalt 
betalade bättre än lantarbete. 

 71 1875 MAK nr 1.
 72 1875 MAK nr 1. Legostadgan (tjänstehjonsstadgan eller legohjonsstadgan) reglerade förhål-

landet mellan husbonden och hans anställda på landsbygden. Den sista kom 1833, och gällde 
fram till 1926 då den avskaffades.

 73 1875 AK III 24, s. 6–16. Åtgärderna som utskottet nämnde var bl.a. inskränkning i tillgången 
på alkoholdrycker samt ökad religionsvård och folkundervisning. 

 74 1875 AK III 24, s. 16–29. Exempelvis Kyrkoherden Albert Staaf menade att utskottet och 
motionären var överens om att arbetarnas frihet var för stor att lämna ett arbete, men han kunde 
inte se hur den skulle kunna begränsas. Lantbrukaren Ola Jönsson i Kungshult såg det som 
”nödvändigt att vid våra större industriela anläggningar en polisstyrka anställes, som vakar öfver 
ordningen derstädes och håller arbetarne i styr, när de icke sjelfve vilja göra det.” Folkskolläraren 
och organisten Jöns Rundbäck ansåg att det var en av de viktigaste sociala frågorna, men han 
kunde inte förstå hur prästerskapet skulle kunna hålla koll på kringflyttande arbetare. Andra i 
kammaren var av samma åsikt, och menade att det var omöjligt för hemkommunen att ”kunna 
följa den kringvandrander arbetaren på alla hans irrfärder”. Vidare påpekades i kammaren att 
husbonden var förpliktad att vara såsom en fader för sina underhavande, något som inte gällde 
de större arbetsföretagen.

 75 Se exempelvis debatten om hemfridsbrotten år 1875, där den lösa arbetskraften vid olika 
industrier återigen ansågs orsaka brott och annan social oro, se 1875 FK II:29, s. 1ff. Det är 
inte alltid enkelt att hänföra olika ledamöter till olika ideologiska beteckningar, vilket särskilt 
gäller tiden före 1866. Tvåkammarriksdagens införande kom dock att förändra det politiska 
landskapet tydligt. Även om en liberal gruppering uppstod i andra kammaren dominerades den 
av jordbruksrepresentanter. De förespråkade vanligtvis i konservativa termer vikten av religion 
och patriarkal ordning, samt var emot ett ökat statligt socialt engagemang. Denna uppfattning 
delade de ofta med flera ämbets- och industrimän i första kammaren. Se även Nilsson (2008b) 
s. 156. 

 76 Se exempelvis 1884 MAK nr 114 samt AK:s tillfälliga utskottes utlåtande nr 9 (saml. 8 avd. 2,2, 
nr 9) där debatten återigen handlar om de problem som orsakades av att arbetare tog anställning 
bortom hemorten. Två år tidigare, 1882, hade Greve Erik Sparre (landshövding för Älvsborgs 
län 1858–1886) önskat lösa arbetarfrågan för att motverka socialism och ”läka samhällskrop-
pen”. Som landshövding i ett län med talrik arbetarbefolkning var Sparre väl medveten om 
alla de problem som arbetarna orsakade, och även om det hot som de utgjorde. En strid stod 
mellan de som förespråkade statlig inblandning, och de som önskade att staten höll sig undan, 
menade Sparre: ”Utskottet säger mycket rigtigt i sitt betänkande, att rörande denna fråga gjort 
sig gällande ’två grundskiljaktiga åsigter, som utomlands häftigt bekämpa hvarandra och af 
hvilka den ena strängt håller på den enskildes rätt och tillbakavisar all inblandning af staten i det 
fria aftalet; den andra åter, för att underhjelpa arbetarens ställning, icke tvekar att på frihetens 
bekostnad tillerkänna statsmyndigheterna både rätt och skyldighet att ordna förhållandet mellan 
arbetsgifvare och arbetstagare’. Ja, mine Herrar, detta är fullkomligt sant, och det var samma 
grundskiljaktiga åsigter, som här om dagen delade oss i frihandlare, det vill säga anhängare af 
’laissez-aller’-politiken och manchester-ekonomien, å ena sidan, samt, protektionister å den 
andra. Förhållandet är fullkomligt enahanda. Å ena sidan säger man: vi önska en fullkomlig 
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frihet, vi vilja icke veta af någon statens inblandning i det enskilda aftalet, å den andra: vi måste 
skydda arbetarne, vi kunna icke lemna dem åt sitt öde”, se 1882: AK III:29, s. 1–3. 

 77 Carl Boberg, Tankar och reflexioner i den sociala frågan: tvänne föredrag, hållna i Immanuelskyrkan 
i Stockholm (Stockholm 1892) s. 3ff. 

 78 Boberg (1892) s. 7ff. (citat s. 10).
 79 Exempelvis argumenterade Georg Brandes för diktarens uppgift att ingripa i samhällsutveck-

lingen, och Engels hävdade att han uppövat sin ”socialvetenskapliga blick” genom skönlitteratur 
och att han lärt sig mer genom att läsa Balzac än av ”alla den tidens professionella historiker, 
ekonomer och statistiker tillsammans”, se Wisselgren (2000) s. 63. Om den samtida litteraturens 
belysning av olika sociala förhållanden, se Jakob Christensson, ”Inledning”, i Jakob Christensson 
(red.), Signums svenska kulturhistoria. Det moderna genombrottet (Stockholm 2008), s. 11 och 
s. 18; Wisselgren (2000) s. 63, 80ff., 196ff. och s. 238; Roger Qvarsell, Utan vett och vilja. Om 
synen på brottslighet och sinnessjukdom (Stockholm 1993) s. 144f.; Alf Kjellén, Sociala idéer och 
motiv hos svenska författare under 1830- och 40-talen I-II (Stockholm 1937/1950); Magnusson 
(2008) s. 133; Nilsson (2008b) s. 156f. För en utförligare diskussion om fascinationen, eller 
besattheten, med landsbygden decennierna omkring sekelskiftet 1900, se t.ex. Edling (1996) 
eller Per Fransson, Landskapet som lärobok - regionalitet och medborgarfostran i Jämtland kring 
sekelskiftet 1900 (Lund 2010). 

 80 För vidare diskussion se t.ex. Robert Andersson Robert & Roddy Nilsson, Svensk kriminalpolitik 
(Malmö 2009) eller Qvarsell (1993).

 81 Andersson & Nilsson (2009); Qvarsell (1993).
 82 Exempelvis i riksdagens första kammare år 1876 menade grosshandlaren och nykterhetsmannen 

Carl Oskar Berg att fylleriet ökat kraftigt efter nödåren och att ”det är på krogen, som många af 
våra unge män af arbetarklassen uppfostras till samhällets olycksbarn”. Den konservative greven 
Henning Hamilton instämde men framhöll stadslivet själv som förödande: ”jag tror orsaken 
dertill vara att söka icke blott i superiet utan deruti att lifvet på landet i allmänhet är mindre 
förorenande än i städerna, der mycket folk är samladt och tillfälle gifves att hemta dåliga exem-
pel”, se 1876 FK II:23, s. 13ff. samt även Lennart Johansson, Staten, supen och systemet. Svensk 
alkoholpolitik och alkoholkultur 1855–2005 (Stockholm 2008) s. 77ff. Särskilt problemen med 
den rörliga arbetskraftens fylleri- och ordningsproblem i Norrland var ett återkommande inslag 
i riksdagsdebatterna, och kritiken växte mot städernas profitering på lasten, se exempelvis 1876 
Treffenberg och Larsson AK IV: 40, s. 22–24; 1877 Adelsköld FK I:13, s. 13–15; 1877 Farup 
AK II:20, s. 4; 1877 Hjelm AK II:20, s. 16–17; 1877 Treffenberg AK II:20, s. 41. Även i 1880- 
och 1890-talets motioner om rusdrycker är det tydligt att slagsidan är riktad mot arbetarklas-
sens superi, och arbetarna sågs som ”den bränvinsförbrukande klassen”, för att låna ett uttryck 
från nykterhetsmannen och Fångvårdsstyrelsens generaldirektör Sigfrid Wieselgren (1897 FK 
II:16, s. 28). För en mer utförlig diskussion om alkoholpolitiken och nykterhetsdebatten under 
1800-talet, se Johansson (2008).

 83 Johansson (2008) s. 38ff., särskilt s. 46–48, 55 och s. 64. Husbehovsbränningen hade förbju-
dits genom ett beslut i 1853/54 års riksdag. Johansson tolkar nykterhetsrörelsens betydelse för 
beslutet som överdriven av tidigare forskning, och menar istället att den tekniska och ekono-
miska utvecklingen inom brännvinsbränningen gjort den småskaliga husbehovsbränningen 
olönsam. När reformen genomfördes 1855 var koncentrationen av bränningen till de större 
fabrikerna egentligen redan ett faktum. Förbudet var inte bara en seger för nykterhetsrörelsen 
således, utan även för det privata fabriksbränneriet. Samtidigt menar Johansson att uppgifterna 
om brännvinskonsumtionen före husbehovsbränningens avskaffande är kraftigt överskattade. 
Uppgifterna är vanligtvis baserad på nykterhetsmannen Sigfrid Wieselgrens skrifter, och de är 
källkritiskt mycket problematiska. Se Johansson (2008) s. 19ff. 
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 84 Sam Willner, ”Alkoholpolitik och hälsa hos kvinnor och män”, i Jan Sundin (red.), Svenska 
folkets hälsa i historiskt perspektiv (Stockholm 2005).

 85 Johanson (2008) s. 80ff.
 86 Skrivelse från Utskänkningsbolagens förtroendenämnd 26 september 1903, se Johansson (2008) 

s. 80ff. (citat s. 82). 
 87 Nilsson (1999) s. 247ff. Kritiken mot fängelset kom samtidigt som fängelsesystemet stod 

inför en massiv utbyggnad i Sverige och etablerades som den främsta strafformen. Kritiken 
var i två former, dels en konservativ kritik som betonade vikten av vedergällning, avskräck-
ning och skam, dels en mer liberal kritik som betonade vikten av fler och andra uppfostrings-
metoder. För lösdrivare avvecklades successivt kronoarbetskåren i slutet av 1800-talet, och de 
tvångsarbetsdömda överfördes till stationära anstalter fr.o.m. 1880-talet. 1885 års lösdriverilag 
(som ersatte 1846 års försvarslöshetsstadga) flyttade också fokus från bristande laga försvar 
(avsaknad av kapital eller arbete) till vad man ansåg vara asocialt beteende. Genom detta blev 
det ”onormala” beteendet det som skulle åtgärdas eller normaliseras, se Nilsson (1999) s. 258 
och s. 281, samt Nilsson (2008b) s. 153. Redan i en avhandling från 1866 argumenterade 
nationalekonomen, juristen och politikern Carl Gustaf Hammarskjöld för behovet av andra 
statliga ingripanden än fängelse mot lösdrivare. Han frågade sig om staten de facto hade rätt 
att ingripa mot lösdrivares beteende och kom fram till att ”(d)et är icke en sednare tiders 
uppfinning, att lösdrifvares lefnadssätt är för samhället skadligt. Den insigten kan spåras 
långt tillbaka i tiden […] Historiskt är således till fullo erkändt, att staten bör ingripa emot 
lösdrifveri och tiggeri.” Han förespråkade därför anstalter för lösdrivare istället för att sätta 
dem i fängelse, se C G Hammarskjöld, Om lösdrifvare och deras behandling, företrädesvis enligt 
svensk lag (Uppsala 1866) s. 1ff. och s. 92. 

 88 1800-talet innebar en tydlig utbyggnad av olika institutioner i Sverige, dock från väldigt blygsam 
skala och betydligt mindre än vad som skulle komma under mellankrigstiden. Institutionerna 
drevs ofta genom donationer och avgifter av olika filantropiska föreningar, som till exempel Prins 
Carls Uppfostringsinrättning i Stockholm och Råby Räddningsinstitut. Den första institutionen 
som fick statsbidrag var åkerbrukskolonin Hall, inrättad 1876, se Nilsson (2003) s. 251. 

 89 Mats Kumlien, Uppfostran och straff. Studier kring 1902 års lagstiftning om reaktioner mot ung-
domsbrott (Lund 1997) s. 223ff. När exempelvis lagen angående verkställande av straffarbete 
och fängelsestraff i enrum (”verkställighetslagen”) antogs 1892 fördes också fram krav på mer 
individualisering av fångvården, se 1892 FKII:26, s. 14ff.

 90 Björkman (2001) s. 128.
 91 1889 MAK 166. Se också Björkman (2001) s. 130f. 
 92 Se Knut Olivecrona, ”Om förbättringsanstalten i Val-d’Yèvre”, i Tidskrift för lagstiftning, lag-

skipning och förvaltning (1868), senare publicerad som Knut Olivecrona, Åkerbrukscolonien eller 
förbättringsanstalten i Val-D’Yèvre (Stockholm 1873); Knut Olivecrona, Om orsakerna till återfall 
till brott: och medlen att minska dessa orsakers skadliga verkningar (Stockholm 1872); samt Knut 
Olivecrona, Åkerbruks-kolonien i Mettray (Stockholm 1873). Olivecrona menade att 1864 års 
lag gjort frihetsstraffet till det förnämsta straffmedlet, och att det syftade till att förändra brotts-
lingens onda vilja och moraliskt förbättra honom samt att avskräcka andra. Olivecrona kom 
dock med kritik mot fängelset. Han hävdade att det var klokare att försöka uppfostra de unga 
brottslingarna till nyttiga samhällsmedlemmar, och hänvisade till alla de försök som gjorts för 
unga brottslingar i Frankrike genom dess ”vackra” anstalter. Hans syn på förbättringsanstalter 
blev mycket uppmärksammade, och de franska anstalterna kan ses som förebilder för den 1875 
inrättade åkerbrukskolonin Hall utanför Södertälje. 

 93 Särskilt jordbruksarbete framhölls, som så ofta, som särskilt nyttigt för den kriminelle ungdo-
men. Olivecrona menade att ”[e]n förbättringsanstalt för unga brottslingar bör vara belägen på 
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landsbygden, fullkomligt afskild ifrån beröringen med någon stad och det rörliga lifvet derstä-
des”, se Olivecrona (1872) s. 38. 

 94 Redan vid Riksmötet 1844/45 hade kyrkoherden i Slaka föreslagit räddningsanstalter för ung-
domar inom varje provins, och i en motion i andra kammaren 1873 lyfte folkskolläraren Carl 
Erik Hjelm frågan om unga brottslingar. Året innan hade han argumenterat för att folkskolans 
ändamål skulle vara att ”uppfostra ungdomen till sannt religiösa, sedliga, tänkande, kunniga, 
borgerligt gagnande samhällsmedlemmar, som älska sitt fädernesland och hafva sinne för husliga 
dygder”. I 1873 års motion såg han, precis som flertalet riksdagsmän vid denna tid, brottslig-
het som en ”moralisk sjukdom” som samhället borde avhjälpa genom ”förbättrade skolor och 
vårdanstalter”. I första kammaren liknade generaldirektören i Fångvårdsstyrelsen Gustaf Fridolf 
Almqvist ungdomsbrottsligheten och vanarten med ”ett ogräs” som skulle fortsätta sprida sitt 
gift om inget gjordes, och han kopplade fenomenet främst till städerna. Ämbetsmannen och 
förre justitiekanslern Nils Samuel von Koch ansåg att om uppfostringsinrättningar skulle byggas 
så måste de förläggas bortom städerna då ”det förädlande inflytandet af umgänget med naturen 
städse visat goda frukter.” Hjelms motion kom att avslås, precis som de flesta andra som berörde 
brottslighet, dryckenskap och uppfostran vid denna tid. Problemet höll de flesta som uttryckte 
sig i frågan med om, och så också om lösningen i moralisk och religiös fostran, men mer anstalter 
och vård och en än aktivare stat på det sociala området var det ännu på 1870-talet inte tal om. 
Se 1873 MAK nr 177; 1873 FK III: s. 34–36; Även 1896 Andra kammarens Tillfälliga utskotts 
(nr. 1) utlåtande nr 9, s. 6. (saml. 8, avd. 2, nr 9 s. 6). 

 95 1896 MAK nr 123. Med hjälp av statistik från Fångvårdsstyrelsens årsberättelser backade Berg 
upp detta påstående. Antalet straffarbetsfångar under 20 år hade enligt Berg ökat från 28 stycken 
år 1850 till 315 stycken år 1894. Fängelsestraffet hade inte heller hjälpt på dessa vagabonderande 
och vanartade barn, utan snarare hade det haft ett fördärvligt inflytande, menade Berg. Berg 
inriktade sin mission mot tre grupper som kunde komma ifråga för omhändertagande: min-
deråriga förbrytare, vanartade barn samt sedligt försummade barn. 1902 års uppfostringslagar 
behandlas utförligt i Kumlien (1997). Även Kumlien betonar den tydliga koppling som gjordes 
i den samtida debatten mellan denna ”nykriminella” grupp och det moderna samhället. 

 96 1896 AK:s Tillfälliga utskotts (nr. 1) utlåtande nr 9. (saml. 8, avd. 2,2, nr 9), s. 25–26. I utskot-
tet behandlas motionen mycket grundligt, och det framgår av utskottets behandling av den 
att det redan finns ett ”förbättringshem för unga brottslingar” (åkerbrukskolonin Hall), 10 
räddningshem för vanartade barn (det första inrättat 1840 i Råby, de andra mellan 1847 och 
framåt, varav det sista ”snarast träda i verksamhet”), samt i alla fall tre stycken ”skolkarehem”. 
Som Roddy Nilsson har visat var det vanligt att de olika fångvårdspredikanterna omkring 
1890 betonade den stora tillväxten av unga fångar, vars brottslighet man vanligtvis relaterade 
till urbaniseringen och industrialiseringen. I konservativa och patriarkala termer talade predi-
kanterna om de konsekvenser moderniseringen fått för arbetarungdomars och arbetarklassens 
dryckenskapslast, njutningsbegär, uppfostran, sedlighet, religiositet och familjeliv. Ett exempel 
från 1887 talar om: ”att hvad de folkrika städerna såsom drägg från sig avsöndra måste icke vara 
angenämnt, är lätt att tänka; men verkligheten öfvergår vida blotta föreställningen härom”, se 
Nilsson (1999) s. 345ff. 

 97 1896 Riksdagens skrivelser nr 37. Regeringen (KM:t) följde riksdagen och tillsatte den s.k. 
tvångsuppfostringskommittén, eller som den snart kom att kallas ”ligapojkskommittén”, under 
ledning av den djupt konservative riksdagsmannen och biskopen Gottfrid Billing. 1902 antogs 
sedan de s.k. uppfostringslagarna. Se vidare kapitel 4 samt Kumlien (1997). 

 98 Någon helt strikt renodlad ”manchesterliberal” tid har dock knappast funnits. Exempel på 
”statlig intervention” under denna tid finns t.ex. i alkohol- eller skogspolitiken, som exempelvis 
i Norrlandslagen eller i de lån som gavs till särskilda näringar, som skogsindustrin, för att de 
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inte skulle gå omkull. Även den statliga nödhjälpen under nödåren är exempel på en stat som 
inte förhåller sig helt ”laissez-faire”. 

 99 Se Svenbjörn Kilander, ”Staten byter ansikte – om statsuppfattning och samhällssyn i sekelskif-
tets Sverige”, i Kenneth Abrahamsson och Dick Ramström (red.), Vägen till Planrike. Om stat, 
sektor och sammanhang (Lund 1983).

 100 Även den nya strafflagen antogs 1864 för att börja gälla 1865. Redan 1810/11 hade beslut fattats 
som innebar att 1734 års lag skulle förnyas. Trots detta dröjde det till 1864 innan en ny straff-
lag godkändes av riksdagen, och fram till dess fortsatte små ändringar att inarbetas i de dittills 
gällande förordningarna, vilket enligt Christian Häthén gjorde att man förlorade enhetlighet 
och genomarbetad systematik. Den svenska strafflagen var då i förhållande till andra europe-
iska länders ålderdomlig och primitiv. Häthén menar att 1864 års strafflag var resultatet av en 
längre tids urholkning av det gamla regelsystemet vilket gjorde att en ny strafflag var oundviklig. 
Christian Häthén, Stat och straff. Rättshistoriska perspektiv (Lund 2004) s. 205–207. 

 101 Jansson (1985) s. 12. 
 102 Se också Nilsson (2003) s. 13.
 103 När Gustaf Steffen år 1889 utnämnde ”den industriella arbetarfrågan” till den mest ”brännande 

af alla de ekonomisk-politiska spörsmålen” hade den alltså diskuterats livligt i närmare 50 år. 
Detta trots att jordbruksarbetarna ofta levde under ännu sämre förhållanden än industriarbetarna, 
och trots att jordbruket under hela 1800-talet var en större näring än industrin. De ständigt 
växande städerna och industrisamhällen gjorde säkerligen problemet mer synligt, och många 
debattörer var också själva stadsbor. Precis som de flesta andra debattörer alltsedan åtminstone 
1830-talet var Steffen konfunderad över den dubbelhet som det kapitalistiska systemet förde 
med sig: ”Här äro vi sålunda en underlig motsägelse på spåren: i de trakter, hvarest det nutida 
arbetssättet nått sin högsta utveckling, och hvarest det användes ifrigast samt tjänar till fram-
ställande af de mest häpnadsväckande massor förnödenheter, är befolkningens flertal visst ej 
välmående – ehuru det arbetar öfvermåttan långa dagsvärken – utan tvärtom djupt sjunket i 
fattigdom och elände.” Gustaf Steffen, Den industriella arbetarfrågan (Stockholm 1889) s. 5 
och s. 8. Se även Wisselgren (2000) s. 29 och s. 180. Om Steffen och hans urbaniseringskritik, 
se Kilander (2008) s. 39f.

 104 Nilsson (2008b) s. 155ff. Samma moralistiska syn kan för övrigt ses i det frivilliga välgörenhets-
arbetet. Fattigdom, nöd, superi och kriminalitet ansågs orsakade av brister hos individen, varför 
uppfostran och moralisk förbättring blev lösningen. Både i Sverige och ute i Europa bildades 
under 1800-talets sista decennier särskilda stiftelser för att förena vetenskap och politik och för 
att på så sätt hjälpa till att lösa den sociala frågan. Detta var föreningar ”för” arbetare, inte ”av” 
arbetare. Exempel på sådana organisationer är t.ex. Lorénska stiftelsen i Sverige, Fabian Society i 
England eller Verein für Socialpolitik i Tyskland, se Wisselgren (2000) s. 53ff. 

 105 Förhållandet mellan samhällsvetenskap och naturvetenskap har av Jenny Björkman uttryckts 
som: ”Under 1800-talets andra hälft fick medicinvetenskap alltmer karaktär av samhällskun-
skap och samhällsvetenskapen präglades i sin tur av den framgångsrika naturvetenskapen”, se 
Björkman (2001) s. 28. Läkarnas inflytande växte lavinartat, och den nya vetenskapen påverkade 
den politiska debatten mot uppfostran, tvångsvård och ökad statlig intervention. Vetenskaperna 
skulle vara ”samhällsförbättrare”. 

 106 Under 1890-talet publicerades i Sverige ett antal studier där den italienska skolans kriminalan-
tropologi introducerades. I en artikel från 1886 diskuteras vad som författaren kallar de nyare 
positivistiska och socialistiska riktningarna inom kriminalrätten. Artikeln utgör dock en kritisk 
granskning av den nya italienska (positivistiska) skolan, och författaren är, precis som de klas-
siska juristerna, kritisk till att den ej tar hänsyn till om någon fri vilja fanns bakom brottet; se J. 
Kreüger, ”Några ord om de nyare positivistiska och socialistiska riktningarna inom kriminalrät-

Svedin for print.indd   238 2015-05-18   14:09



239noter

ten”, i Christian Naumann (red.), Tidskrift för lagstiftning, lagskipning och förvaltning (1886). 
Något senare, under 1890-talet, presenterades flera avhandlingar och studier som var inspirerade 
av Lombrosos italienska skola. Se t.ex. Axel Johan Ekdal, Om rättsmedicinska undersökningar 
rörande sinnesbeskaffenheten hos för brott tilltalade personer (Lund 1893); eller Ernst Kallenberg, 
Om återfall i brott (Lund 1893). I Fredrik Sundgren, Om brott och brottslingar: strödda kriminal-
antropologiska uppsatser (Stockholm 1897) riktas uppmärksamhet mot Lombrosos forskning. 
Författaren menar att tron på ”organiska egendomligheter” hos förbrytarna går tillbaka flera 
tusen år. Även skönlitteraturen tog intryck av denna nya skola. Gustaf af Geijerstam skrev flera 
böcker på brottstemat där biologiska och medicinska förklaringar delades med sociologiska (se 
exempelvis ”Fadermord” i Kronofogdens berättelser, eller samlingarna Förbrytarnoveller och Fat-
tigt folk). Även August Strindberg blev influerad av Lombrosos idéer om brottslighet. I novellen 
”En brottsling” i Skärkarlsliv (1888) märks detta genom att den brottsliga kvinnan tillskrivs till 
de typiska dragen hos Lombrosos förbrytartyp. 

 

4. Från bråkiga arbetare till samhällsfarliga individer
 1 Presidenten i Svea Hovrätt, Ivar Afzelius, i inledningstalet vid kriminalkongressen i Stockholm 

1911. Protokollen är utgivna genom August Wirén, Förhandlingar vid kriminalkongressen i 
Stockholm den 28, 29 och 30 augusti 1911 (Stockholm 1912) s. 9. 

 2 Qvarsell (1993) s. 108; även flera andra forskare betonar kriminalantropologin och den medi-
cinska kriminologins ökade inflytande vid denna tid, se t.ex. Andersson & Nilsson (2009) s. 
35. 

 3 Hjalmar Branting, ”Revision af vårt straffsystem!”, Socialdemokraten 21/5 1900. Se också Qvar-
sell (1993) s. 138ff. Branting fortsatte: ”Vi ha knappt haft i Sverige inom allmän kännedom 
ett så typiskt fall. Nordlund kommer från ett fattigt, men af allt att döma godt hem, han har 
aktningsvärda föräldrar och bröder – det är omöjligt att om honom komma med den stereotypa 
sats, som just vi socialister må noga akta oss att taga kraften ifrån genom att använda både i tid 
och otid: ’det är samhällets skuld’.”

 4 Se Qvarsell (1993) s. 138ff.; ”Samhället och brottslingen”, Socialdemokraten 1/6 1900. 
 5 För vidare diskussion av de kriminologiska skolorna, se kapitel 3, samt t.ex. Andersson & Nils-

son (2009) eller Qvarsell (1993). 
 6 Medikaliseringen av brottslighet gjordes utifrån en rad olika vetenskaper, där allmänmedicinska, 

antropologiska, psykiatriska, biologiska och psykologiska perspektiv blandades. Rättspsykiatrin 
strävade efter en syn på mentala sjukdomar och psykisk ohälsa som en blandning av medicinskt-
biologiska, psykologiska och sociala fenomen. Rättspsykiatriker tog därför naturligtvis intryck 
i varierande utsträckning av den italienska- och av den sociologiska skolans kriminologi. En 
rättspsykiatriker som Olof Kinberg betonade t.ex. ofta de biologiska förklaringarna, medan hans 
student och medarbetare Gunnar Inghe var en anhängare av den sociologiska kriminologin, se 
Qvarsell (1993). 

 7 I detta kapitel har främst Roger Qvarsells och Jenny Björkmans forskning använts för att visa på 
rättspsykiatrins ökade inflytande samt på hur gränsen för tvångsvård ändrades under 1900-talets 
fyra första decennier, se Qvarsell (1993); Qvarsell (1995); Björkman (2001). Behandlingen av 
sinnessjuka brottslingar analyseras av Lars Garpenhag, Kriminaldårar. Sinnessjuka brottslingar 
och straffrihet i Sverige, ca 1850–1930 (Uppsala 2012). Den svenska alkoholpolitikens historia 
återfinns bland annat i Johansson (2008). 1902 års uppfostringslagar redogörs utförligt för i 
Kumlien (1997). Den liberala fattigvårdens moral- och folkuppfostrande ambitioner diskuteras 
i Sjögren (1997). Tre tongivande liberaler som alla var med och ändrade gränserna för statliga 
ingripanden diskuteras av Marika Hedin, Ett liberalt dilemma. Ernst Beckman, Emilia Broomé, G 
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H von Koch och den sociala frågan 1880–1930 (Stockholm 2002). Liberalernas förändrade syn på 
socialpolitik och statlig intervention analyseras även av Shamal Kaveh, Det villkorade tillståndet. 
Centralförbundet för Socialt Arbete och liberal politisk rationalitet 1901–1921 (Stockholm 2006). 
Det finns således en rad forskning som direkt eller mer indirekt berör frågor om brottslighet och 
om den förändrade synen på statsmaktens möjligheter, rättigheter eller skyldigheter att agera 
strax före och efter sekelskiftet 1900. 

 8 Robert Tigerstedt, ”Ett föredrag i nykterhetsfrågan”, Dagny 1901:5. Föredraget hölls vid KFUM 
19/9 1900. Att arbetaren, till skillnad från den bildade människan, inte kunde behärska sig själv 
eller sin njutningslystnad visades, menade Tigerstedt, i att ”dryckenskapen hand i hand med de 
ökade arbetslönerna börjat tillväxa i en oroväckande grad”, se Dagny 1901:5 s. 113. 

 9 1908 MAK nr 82 och nr 83. Nr 82 av lantmannapartiets Per Zimdahl. Nr 83 av lantmanna-
partiets Jöns Jesperson.

 10 1908 FK II:29, s. 25ff; AK II:30, s. 2ff.
 11 1908 AK II:30, s. 15ff. 
 12 August Wirén, ”Till frågan om brottslighetens sociala orsaker”, Social Tidskrift (1907) s. 359. 
 13 Wirén (1907) s. 441. Wirén argumenterade för att det fanns en tydlig koppling mellan vissa 

yrkeskategorier och brottslighet, där allehanda arbetaryrken var kraftigt överrepresenterade.
 14 August Wirén, S.S.U.H:s studiehandbok häfte 3. Alkohol och brottslighet (1910) s. 146. Wiréns 

skrifter kom att åberopas i riksdagsdebatterna om alkoholfrågans lösning av bland andra nykter-
hetsmannen och högerpolitikern Karl Johan Ekman. Visserligen var det ”landsbygdens söner” 
som var mest brottsligt benägna tillstod Ekman, men detta berodde på att de flyttade till städer 
och fabriksorter, se 1911 FK I:6, s. 25f. Se även 1911 FK I:14 s. 41f. 

 15 Wirén (1910) s. 148ff. Wirén skulle återvända till sambandet mellan alkohol och brottslighet 
ett flertal gånger. Exempelvis i en artikel (”Alkohol och brott. Grundlinjer”) införd i Nyköpings 
länstidning 1910, konstaterade han det nära sambandet mellan alkoholism och kriminalitet, och 
betonade hur svårt det var att nå de unga arbetarna med nykterhetsarbetet, särskilt på grund av 
deras arbetsvandringar. Han föreslog därför ”förädlade folknöjen”, som läsestugor, bibliotek och 
föreläsningar för att lösa problemet. Wirén hämtade stöd hos den välkände tyske psykiatrikern 
och kriminologen Gustav Aschaffenburgs forskning, vars bok Brottet och dess bekämpande fick 
stort inflytande även på den svenska debatten efter utgivningen på svenska 1911. Aschaffenburg 
menade att: ”[s]tora städer utöva på goda grunder en utomordentligt stor dragningskraft på för-
brytare och arbetsovilligt slödder; de finna där en lämpligare plats för sin ljusskygga verksamhet, 
de kunna lättare stifta bekantskap med likasinnade kamrater och kunna lättare rädda sig och sitt 
byte undan förföljelse. Också storstadsnöjena locka; och just dessa nöjen, som ständigt bjudas i 
alla möjliga former, framför allt prostitutionen och alkoholexcesserna, äro en oändligt stor fara 
för den karaktärssvage. Han dukar mycket lättare under för frestelsen att förgripa sig på annans 
egendom i det rörliga livet i en stor stad än under de enkla förhållandena på landsbygden”, se 
Gustav Aschaffenburg, Brottet och dess bekämpande. Inledning till kriminalpsykologi för läkare, 
jurister och sociologer (Stockholm 1911) s. 62. Boken utgavs på tyska redan 1903, men översattes 
till engelska först två år efter den svenska översättningen, som gjordes av Olof och Julia Kinberg, 
se Qvarsell (1993) s. 75. 

 16 1912 FK III:28, s. 66f. I debatten, som hölls med anledning av en motion om dödsstraffets 
avskaffande, ansåg Thyrén att dödsstraffet var oväsentligt för brottslighetens volym och art. 
Istället var det tre saker som påverkade brottsligheten, nämligen folkseden, polisväsendet/lag-
stiftningen samt industrialiseringsgraden. Om Thyrén, se Christian Häthen, Straffrättsvetenskap 
och kriminalpolitik: De europeiska straffteorierna och deras betydelse för svensk strafflagstiftning 
1906–1931 (Lund 1990); eller Kjell-Åke Modéer, Johan C.W. Thyrén, legendarisk lundaprofessor 
(Lund 1983). 
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 17 1914 MFK nr 33; MAK nr 197. I första kammaren av högermannen, juridikprofessorn och 
sedermera statsministern Ernst Trygger med flera, och i andra kammaren av tidigare statsminis-
tern och högerledaren Arvid Lindman. Socialdemokraten och psykiatern Alfred Petrén delade 
inte motionärernas åsikt att alla brott ökat utan pekade på flera tillfredsställande bilder, men 
han tog tillfället i akt att propagera för behovet av fler kriminalasyler och för att rättspsykiatrin 
borde få ett ökat inflytande i Sverige, se 1914 FK II:38, s. 34ff.

 18 1914 FK II:38, s.16.
 19 1914 FK II:38, s. 49. Även i andra kammaren diskuterades livligt om brottsligheten ökat och 

sedligheten blivit mindre. Majoriteten av yttrande ledamöter instämde i att den sedliga utveck-
lingen inte hållit jämna steg med den materiella, och en ledamot ansåg att det i storstäderna 
kommit fram en särskild gatubefolkning som ”är retlig, munvig och högröstad”, se 1914 AK 
III:48, s. 25. 

 20 1914 Lagutskottet: saml. 9 avd. 1 nr 14, citat s. 12. Lagutskottet behandlade motionen mycket 
noggrant, och fann att brottsutvecklingen var nära sammankopplad med industrialismen. 
Utskottet menade att detta var ett gemensamt drag för länder som genomgått samma ”moderna” 
utveckling som Sverige, då detta framåtskridande ”ej sällan medfört ökad brottslighet och 
nedgång i sedligt hänseende”. Utskottet betonade särskilt hastigheten i den industriella omda-
ningen i Sverige, vilket upplöst hemliv och familjeband. Även Carl Lindhagen, som var en av 
två utskottsledamöter som reserverade sig, instämde i lagutskottets åsikt att industrialiseringen 
var orsaken till den stigande kriminaliteten. 

 21 1915 MFK nr 1. Thyrén; 1915 FK II:50, s. 6ff. Flera ledamöter yttrade sig i liknande ordalag 
som året innan. Från andra kammaren hördes åter röster att brottslighetens ökning borde hän-
föras till den brytningstid som man ansåg att landet, på grund av industrialiseringen, befann 
sig i, se 1915 AK III:56, s. 18f. Lagutskottet åberopade, precis som föregående år, ett utlåtande 
från det stora folkmöte som hållits med anledning av ”en oroväckande urartning på det sedliga 
området” i Östermalms kyrka år 1913, se 1915 Lagutskottets utlåtande nr 21 (saml. 9 nr 21). 

 22 1916 FK 42, s. 50f. Flera av de båda kamrarnas ledamöter betonade, med stöd av lagutskottet, 
att det sociala var sämre förr, men att sedligheten då var bättre och brotten färre. Brottsligheten 
hade således ökat trots förbättrade sociala villkor, menade man, och borde därför ses som ett 
resultat av moderniseringen, se bl.a. 1916 AK II:44, s. 39ff. Under världskrigets sista år debat-
terades fortsatt flitigt problemet med ”ungdomens förvildning” och behovet av ”karaktärsda-
ning”, dock med få resultat i direkt lagstiftning. Exempelvis 1918 och 1919 diskuterades i olika 
motioner bl.a. nöjeslivet på landsbygden. Motionärerna strävade efter att stoppa flykten till 
städerna och såg en risk att städernas skuggsidor skulle breda ut sig över landsbygden om inget 
gjordes, se främst 1918 MFK nr 125 och MAK nr 290; 1919 MAK nr 11, 25, 299 och 300.

 23 1920 MFK nr 184. Se också avhandlingens inledande citat i kapitel 1. 
 24 1920 FK III:30, s. 13ff.
 25 1920 MFK nr 184, samt 1920 FK III:30, s. 13ff.
 26 1920 FK: andra tillfälliga utskottets utlåtande nr 25. 
 27 Bror Gadelius, ”Om brott och straff”, Allmänna Svenska läkartidningen nr 25 (Stockholm 1906). 

Även om den kanske främsta skiljelinjen i debatten gick mellan läkare och jurister förekom det 
att jurister bytte sida. Friherre Georg Stjernstedt var en av dessa. 1909 argumenterade han i en 
skrift mot vedergällningskravet och för att återfallsförbrytare skulle interneras på obestämd tid, 
se Georg Stjernstedt, Vårt straffsystem. Till upplysning och diskussion (Stockholm 1909). Bland 
andra Frey Svensson uppskattade att Stjernstedt som jurist intog en helt naturvetenskaplig håll-
ning och inte föreslog någon ”hybridversion”. Om förhållandet mellan jurister och medicinare, 
se Qvarsell (1993), särskilt s. 183ff. 

 28 Exempelvis Frey Svensson vände sig mot den klassiska rättsuppfattningen att samma brott 
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skulle ge samma straff utan att man tog hänsyn till vem som begått brottet. Han förordade 
”statsuppfostran” i allmänna anstalter för olika grupper. Ungdomsbrottslingarna skulle t.ex. 
delas in efter sin ”uppfostringsbarhet”, och de mindervärdiga ”avsöndras från de till synes 
friska”. Huvuduppgiften skulle vara att ”uppfostra till samhällelighet” som han uttryckte det, 
och inte som förr att vedergälla eller avskräcka. I sitt resonemang betonade han betydelsen av 
förebyggande åtgärder, genom vilka de sociala brottsorsakerna som fattigdom, trångboddhet 
och alkoholism byggdes bort, men även vikten av livstidsinternering för opåverkbara. Se Frey 
Svensson, Frihet, ansvar och bestraffning (Stockholm 1908) citat s. 47, samt Frey Svensson, ”Brott 
och straff”, Social handbok (Stockholm 1908), citat s. 95. Svensson återkom sedan till ämnet fler 
gånger, t.ex. i Den straffrättsliga tillräkneligheten (Stockholm 1909). Olof Kinberg kom i slutet av 
1900-talets första decennium in i den kriminalpolitiska debatten. Stödd av Lombrosos tankar 
om predestinerade vaneförbrytare argumenterade Kinberg bland annat för individuell interne-
ring med hjälp av obestämda straffdomar och för en kraftig utökning av den rättspsykiatriska 
undersökningen. Se Olof Kinberg, Brottslighet och sinnessjukdom. En kritisk studie över det rättsliga 
förfaringssättet i Sverige rörande för brott tilltalade personer av tvivelaktig sinnesbeskaffenhet samt 
över behandlingen av kriminella sinnessjuka (Stockholm 1908); Olof Kinberg, Alfred Petrén och 
Thure Petrén, Kriminalpolitiska riktlinjer och förslag (Stockholm 1909). Den mycket produktive 
Kinberg diskuteras utförligt av Qvarsell (1993). Foucaults uttalande om en psykiatrisering av 
straffrätten är hämtat från Garpenhag (2012) s. 85.

 29 Liberala reformivrare grundade 1901 Social tidskrift och 1903 Centralförbundet för Socialt Arbete. 
Ernst Beckman blev CSA:s förste ordförande och von Koch redaktör för tidskriften. Med dessa 
organ blev möjligheten större att föra ut krav på en aktivare socialpolitik som bröt med den 
klassiska liberalismens syn på statsintervention.

 30 Wirén (1912), citat s. 9. Det är von Liszts berömda yttrande som Hovrättspresident Ivar Afzelius 
citerar. Från 1912 höll den svenska kriminalistföreningen regelbundna årsmöten. Diskussionen 
om brottens individuella och sociala orsaker var också ämnet för en artikelserie i Socialdemokra-
ten 1913. Artikelserien var föranledd av att man uppfattade att en ”förbrytarepidemi” drabbat 
landet. Flera av skribenterna betonade att det inte handlade om en epidemi, men exempelvis 
Kinberg förordade i sitt bidrag livslång internering av samhällsfarliga förbrytare. Andra skri-
benter var bl.a. Alfred Petrén, Frey Svensson, och Viktor Almqvist, chef för Fångvårdsstyrelsen 
1910–1927. Artikelserien ”Brott och straff”, Socialdemokraten 2/9–19/9 1913. Se även Qvarsell 
(1993) s. 161f.

 31 De starkare rösterna för ett ”naturvetenskapligt betraktelsesätt” fick bland annat den konser-
vative lundaprofessorn och biskopen Gottfrid Billing i riksdagens första kammare att reagera. 
Billing menade att psykiatrin tenderade att finna allehanda ursäkter för brottsligt beteende, 
samt att allt tal om fysisk degeneration gjort att folket fostrades till att skylla ifrån sig, se 1908 
FK II:31, s. 45ff. Denna debatt gällde 1908 MAK nr 138, som föreslog en lagbestämmelse att 
medicinalstyrelsen skulle höras angående sinnesbeskaffenheten hos tilltalad, som blivit dömd 
till döden eller livstids straffarbete. Om Billing, se även Qvarsell (1993) s. 192.

 32 G. H. von Koch, Hem och anstalter för lösdrifvare (Stockholm 1907). Bland brott som han menade 
att lösdrivarna var särskilt vanliga utövare av märks mordbrand, stöld, mordförsök och våldtäkt. 
Dessutom alstrade lösdrivarna barn, spred dåliga anlag och utgjorde en skräck för befolkningen 
på många håll. von Koch var en flitig socialpolitisk debattör, framför allt i den av honom grun-
dade Social Tidskrift och i den närliggande Social handbok. Kriminalpolitiska frågor där olika 
typer av individualpreventiva åtgärder av en socialpolitiskt aktiv stat diskuterades var vanliga 
debattämnen hos von Koch. Tvångsvård av luffare, alkoholister och andra samhällsfarliga var 
därför vanliga förslag från honom..

 33 1914 MAK nr 194. Motionärerna – lantbrukaren och nykterhetsmannen Albert Mossberg, 
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lantbrukaren och banmästaren Carl Jansson och hyttmästaren Julius Söderblom – beräknade 
de nationalekonomiska kostnaderna för lösdriveriet efter von Kochs Hem och anstalter för lös-
drivare, och man föreslog tvångsinternering av dem på särskilda kolonier, där de genom arbete 
skulle fostras till samhällsnyttiga medborgare.

 34 Kumlien (1997). Redan 1864 års strafflag gjorde det möjligt att döma till allmän uppfostrings-
anstalt, men det fanns inga anstalter i offentlig regi före Bona öppnades 1905, se Larsson Kraus 
(2009) s. 236.

 35 1902 FK III:29, s. 58ff; Kumlien (1997) s. 36. 
 36 Kumlien (1997). Diskussionen om ungdomskriminalitet i moderniseringens spår var inte unik 

för Sverige, utan en liknande debatt förekom i de flesta länder i Västeuropa.
 37 Se bl.a. Jonas Frykman, Dansbaneländet. Ungdomen, populärkulturen och opinionen (Stockholm 

1988).
 38 Garpenhag (2012). Garpenhag menar att: ”[d]e kriminella patienterna och de farliga kunde 

vara en och samma, men var det inte av nödvändighet. På så vis kunde också den tidigare så 
självklara gränsen mellan brottslingar och andra patienter luckras upp och bli mindre skarp. 
Ett viktigt inslag i detta var att psykiatriska termer på ett annat sätt än tidigare integrerades i 
problemformuleringarna”, se s. 133. Redan 1864 års strafflag hade tydligare kriterier för straff -
frihet än tidigare lagstiftning. 

 39 Qvarsell (1993); Björkman (2001); Garpenhag (2012). 
 40 Björkman (2001) s. 170. Under 1910-talet skulle Alfred Petrén flitigt diskutera frågan om 

tvångsvård, bland annat i en motion i Första kammaren 1913. Petrén föreslog att särskilda 
statsanstalter skulle se till att samhället undvek ”psykisk smitta”, se 1913 FK III:30, s. 6; 1913 
MFK nr 150 samt 1913 FK Lagutskottets utlåtande nr 31 s. 8. I diskussionerna om sedlig urart-
ning under kriget återkom Petrén till sin mission, och förordade rättspsykiatrisk undersökning 
för alla som begått eller försökt begå vissa typer av brott. Många brott skulle då förekommas 
”då alla de sinnessjuka och psykiskt abnorma brottslingarna blevo utgallrade och definitivt 
oskadliggjorda genom anbringande å hospital eller kriminalasyl”, se 1914 FK II:38, s. 37. I en 
riksdagsdebatt från 1917 framkommer Petréns individualpreventiva kriminologiska syn tydligt, 
se 1917 FK I:16, s. 21f. Petrén utarbetade 1917, tillsammans med von Koch, en motion om 
förstärkt skydd för samhället gentemot farliga återfallsförbrytare. Samhällets behov av skydd 
skulle vara avgörande i fråga om statens straffande verksamhet, menade motionärerna, och det 
var hög tid att även vuxna fick den uppfostringsbehandling som redan tillkommit ungdomen, 
se 1917 MFK nr 82. Motionen blev en grund till 1927 års förvarings- och interneringslagar.

 41 Se Johansson (2008) s. 125 ff. men även Björkman (2001) för en fördjupad diskussion om det 
tidiga 1900-talets alkoholpolitik.

 42 Björkman (2001) s. 177ff.
 43 Björkman (2001) s. 181f. I riksdagen diskuterades samtidigt om inte fyllerilagen var en ”klass-

lag”, då man menade att beivrandet av förseelsen särskilt kom att drabba arbetarklassen. 
 44 Björkman (2001) s. 182ff.; Johansson (2008) s. 179ff. Beslut om intagning togs av länsstyrelsen 

efter anhållan från lokal nykterhetsnämnd. Lagen var nära kopplad till lösdriverilagen (det var 
delvis därför man tidigare ansett den räcka). De mest svårbehandlade skulle skickas till tvångs-
arbetsanstalter. Se också riksdagsbehandlingen av 1922 Proposition nr 235 och MFK nr 81 
samt av 1931 Proposition nr 164 och MFK nr 239 (av Alfred Petrén). I materialet framkommer 
tydligt hur antalet anstaltsintagna ständigt ökade under 1920-talet. Bland annat kostnaderna 
gjorde att tvångsvårdsinstrumentet inte kunde byggas ut i önskvärd takt, se t.ex. 1917 MFK nr 
80 och framför allt 1918 MFK nr 35 samt 1922 Proposition nr 235 och 1922 MFK nr 81. 

 45 Johansson (2008) s. 180. Farlig alkoholist var en person som var farlig för annans personliga 
säkerhet eller riskerade sitt eget liv. Dålig försörjare var en person som utsatte fru och barn för 
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vanvård, och en parasiterande alkoholist var en person som låg fattigvård eller familj till last. 
Motbok och inköpsbegränsningar infördes 1917. 

 46 1917 MFK nr 80 och framför allt 1918 MFK nr 35 samt 1922 Proposition nr 235 och 1922 
MFK nr 81. I debatten 1918 och 1922 är konservative greve Spens den främste kritikern mot 
förslaget. Motionen 1918 är bakgrunden till det lagförslag riksdagen antog 1922 om behand-
ling av alkoholister, som alltså innebar en utvidgning av 1913 års lag. Motionärerna betonade 
återigen att det inte var frågan om straff utan uppfostrande verksamhet. Petrén satte stor tilltro 
till behandlingen, och menade att 1/3 av de intagna blev botade och ytterligare 1/3 förbättrade. 
Kategoriseringsinstrumentet var ytterst väsentligt för denna framgång, menade han, och det var 
nödvändigt att avskilja oförbätterliga från de förbättringsbara. 

 47 Olof Kinberg, Om s.k. lösdrivare och deras behandling. Social-medicinsk studie (Stockholm 1924) 
s. 30. 

 48 Olof Kinberg, ”Diskussion om förslaget till steriliseringslag”, Förhandlingar vid svenska krimi-
nalistföreningens möte i Stockholm den 28 februari 1930 (Stockholm 1930) s. 5.

 49 Olof Kinberg, Aktuella kriminalitets-problem i psykologisk belysning (Stockholm 1930) s. 367, se 
också s. 352f., där Kinberg bl.a. menar att ”de företeelser inom samhällslivet som vi äro vana 
att beteckna såsom yttringar av det ’sociala framåtskridandet’, i stort sett tendera till en rasför-
sämring”.

 50 Olof Kinberg, Varför bli människor brottsliga? Kriminalpsykologisk studie (Stockholm 1935) s. 
65ff.

 51 Citerad ur Gunnar Broberg & Mattias Tydén, Oönskade i folkhemmet. Rashygien och sterilisering 
i Sverige (Stockholm 2005) s. 37. Citatets återfinns ursprungligen i Herman Lundborg, Ras-
biologi och rashygien (Stockholm 1922). Statens institut för rasbiologi (SIFR) grundades 1921 
med Lundborg som chef. Motionen som föranledde institutet skrevs av socialdemokraten Alfred 
Petrén och bondeförbundets Nils Wohlin 1920. Flera ledande partiföreträdare från höger till 
vänster ställde sig bakom motionen. Med ”degeneration” menades vanligtvis ”försämring” eller 
”urartning”. Se vidare Broberg & Tydén (2005) s. 33ff. 

 52 Broberg & Tydén (2005) s. 15, 48 och s. 145. 
 53 Anderson & Nilsson (2009) s. 71ff. 
 54 Förhållandet mellan juristerna och läkarvetenskapen kan framstå som konfliktfyllt, men sam-

tidigt är det viktigt att påminna om att detta sällan märktes under domstolsprocesserna, utan 
domstolarna dömde ofta efter läkarnas råd, se Garpenhag (2012) s. 31, 115 och s. 194.

 55 Föreningens styrelse, Förhandlingar vid svenska kriminalistföreningens ordinarie årsmöte i Stockholm 
1928 (Stockholm 1929) s. 20. Kinberg beskrevs för övrigt av den socialdemokratiske justitiemi-
nistern Karl Schlyter, på vilken han utövade stort inflytande, som ”den nordiska kriminologins 
nestor och obestridde mästare”, se Andersson & Nilsson (2009) s. 79. 

 56 Björkman (2001) s. 186f. Kvinnorna fick sedan sin egen bottenanstalt vid Landskrona tvångs-
arbetsanstalt. Alkoholisterna var dock ofta lösdrivare och föll också under lösdriverilagen, och 
de kvinnliga lösdrivarna var ofta prostituerade. Dessa drogs till staden genom sin nöjeslystnad 
och tjänade mycket pengar genom sitt oordentliga leverne, menade flera debattörer. Prostitu-
erade som inte samarbetade kunde dömas för lösdriveri till tvångsanstalter. Målet var där att 
lära dem lantligt arbete så att de skulle återfå sin kärlek till landsbygden, varifrån en majoritet 
ansågs komma. Fram till 1918 fanns reglementering i flera städer. De prostituerade utsattes för 
kontroll av läkare och polis. Lösdriverilagen användes mot prostituerade som inte samarbetade 
och följde den uppsatta reglementeringen. 

 57 Björkman (2001) s. 187.
 58 Björkman (2001) s. 189f.
 59 Andersson & Nilsson (2009) s. 47ff. och s. 80ff. 1924 blev barnavårdsnämnder obligatoriskt 
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i lag. 1935 kom lagen om särskilda ungdomsfängelser för personer 18–20 år, vilket innebar 
ytterligare särbehandling av kriminella ”unga vuxna”. 

 60 1927 Proposition nr 10; 1927 FK II:17, s. 32. 
 61 Andersson & Nilsson (2009) s. 53ff. och s. 70ff. 1937 reviderades lagarna, och utvidgades till 

att omfatta fler.
 62 Andersson & Nilsson (2009) s. 53ff. 1922 motionerade Petrén och von Koch om behovet av 

en steriliseringslag. Lagförslaget kom att debatteras flitigt under många år, och den inflytelse-
rika rättspsykiatrin med bland annat Kinberg slöt upp bakom förslaget. Efter många ändringar 
antogs lagen slutligen 1934. Syftet var att motverka degeneration och att rashygieniskt rensa 
den svenska folkstammen från icke önskvärda element. Steriliseringstanken kom inte bara att 
riktas mot vad man kallade asociala (t.ex. utvecklingsstörda och psykiskt sjuka) utan även mot 
avvikare och brottslingar, t.ex. diskuterades ”vissa arbetsskygga individer” som ”prostituerade, 
vagabonder m.fl.” av den svenska befolkningskommissionen 1935, och Socialstyrelsen 1939 tog 
upp ”svåra alkoholmissbrukare, oförbätterliga lösdrivare och svårt kriminella”, se Andersson & 
Nilsson (2009) s. 77ff., samt även Broberg & Tydén (2005) s. 60. De straffriförklarade ökade 
i antal, och personer som begått mindre grova brott straffriförklarades i högre utsträckning än 
tidigare. Man ansåg uppenbart det värt att sätta igång en byråkratisk process även för tämligen 
triviala förseelser, vilket visar hur allvarligt man såg på ”samhällsparasiterna”. De straffria satt 
längre, och det var inte säkert att de fullt friska blev utskrivna om de inte var ”skötsamma”. 
Gränsen mellan brottslighet och asocialitet försköts således, se t.ex. Garpenhag (2012). 

 63 Karl Schlyter, Avfolka fängelserna. Tal å Auditorium den 5 december 1934 (Stockholm 1935). Se 
också Qvarsell (1993) s. 308f. Schlyter var präglad av von Liszts sociologiska skola, men hade 
också tagit till sig juristernas kritik av att individualprevention blivit för kraftigt betonat under 
de sista decennierna. Under 1930-talet börjar också tydlig kritik mot rättspsykiatrins inflytande 
på rättsväsendet komma, se Qvarsell (1993). 

 64 Föreningens styrelse, Förhandlingar vid svenska kriminalistföreningens möte i Stockholm 1935 
(Stockholm 1935) s. 3–11, särskilt s. 4. 

 65 Hedin (2002) s. 15ff. Se även Kilander (1991). Vanligtvis brukar denna omorientering beskrivas 
med begreppet socialliberalism, vilket innebär en omorientering från den ”klassiska” liberalis-
men bland annat i synen på statens agerande på det sociala området. Även andra begrepp, vilket 
Hedin påtalar, har dock använts för att beskriva denna ideologiska omorientering. Hedin visar 
hur Ernst Beckman i ett tal år 1890 beskrev det sociala området som en blandning av självhjälp, 
samhällshjälp och statshjälp, men att Beckman själv vid denna tid inte kunde ge ett entydigt svar 
hur denna kombination skulle se ut. I forskningen har den nya typen av liberalism vanligtvis 
beskrivits som mer statsvänlig än tidigare. För en utförligare diskussion om Ernst Beckman och 
av den ”nya” liberalismen, se Hedin (2002). 

 66 På kriminalitetsområdet grundades Svenska kriminalistföreningen 1912, och flera av de mer 
framträdande medverkandena var också verksamma i riksdagen eller i forum som Social Tidskrift 
eller CSA. Dessa ”sekelskiftestecken”, eller den något senare Socialstyrelsen (grundad 1913), påvi-
sar – tillsammans med den kravliberalism som folkskolemän som Ernst Beckman eller Fritjuf 
Berg stod för – den nya tidens anda. Inom de liberala sorteringarna betonades statens ökade 
samhällsroll vid denna tid. Många konservativa höll fast vid att förorda gamla moralinstitutioner 
som lösningsförslag, och socialdemokratin var fortfarande förhållandevis politiskt svag i början 
av 1900-talet, se även Qvarsell (1995) s. 125–148. 

 67 Även konservativa grupperingar uttryckte sig i termer av värdiga och ovärdiga fattiga och strä-
vade efter att ”samhällets bottensats” skulle försvinna, se Sjögren (1997) s. 100ff.

 68 Citerad ur Sjögren (1997) s. 9. Originalet är G.H. von Koch, Ur en socialarbetares liv. Minnen 
av G.H. von Koch. Accession 1980/131. Kungliga biblioteket, Stockholm.
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 69 Berge (1995).
 70 Se även Hedin (2002) s. 39ff. 
 71 Se framförallt Yvonne Hirdmans resonemang i Att lägga livet till rätta (Stockholm 1989). 
 72 Björkman (2001). Björkman diskuterar bl.a. vad Bryan S. Turner kallat för ”Foucaults para-

dox”. Visserligen kan reformerna ses i termer av disciplinering och social kontroll, men många 
reformer hade ”goda” skäl och syftade till att förbättra de socioekonomiska förhållandena för 
fattiga, se Björkman (2001) s. 140.

 73 För en utförligare diskussion om kriminalpolitikens individualpreventiva strävanden under första 
halvan av 1900-talet se främst Björkman (2001); men även exempelvis Andersson & Nilsson 
(2009) eller Qvarsell (1993). 

 

5. Brottsligheten i Sverige
 1 Boberg (1892) s. 13.
 2 Lundgren (2003) s. 86; se även för en diskussion om samhällsstatistik Karin Johannisson, Det 

mätbara samhället. Statistik och samhällsdröm i 1700-talets Europa (Stockholm 1988).
 3 Lundgren (2003) s. 88ff. 
 4 Mellan 1830 och 1840 är statistiken tämligen knapphändig. 1841 förbättrades statistiken och 

informationen utökades. År 1857 blev kriminalstatistiken en del av BiSOS (serie B i Bidrag 
till Sveriges Offentliga Statistik) och statistiken förbättrades ytterligare. Fr.o.m. 1912 övergick 
BiSOS B i Sveriges officiella statistik (SOS), vilket sedan gäller under hela perioden fram till 
1940. Statistikföringen förändras dock ibland över denna tid, vilket kan komplicera vissa jäm-
förande studier man kan önska göra. 

 5 För den samtida statistikbehandlingen se exempelvis K.F. Johansson, Om brott och fångvård i 
Sverige, statistiska uppgifter och anteckningar (Stockholm 1866); Gustav Sundbärg, Sveriges land 
och folk. Historisk-statistisk handbok (Stockholm 1901); Ludvig Widell, ”Återfall i brott. Enligt 
den svenska kriminalstatistiken för åren 1881–1900”, Statsvetenskaplig Tidskrift (1903); Ludvig 
Widell, ”Bidrag till svensk kriminalstatistik”, Statistisk Tidskrift (1904); Ludvig Widell, ”De olika 
arterna af förbrytelser. Enligt den svenska kriminalstatistiken” (del 1), Statsvetenskaplig Tidskrift 
(1904); Ludvig Widell, ”De olika arterna af förbrytelser. Enligt den svenska kriminalstatistiken” 
(del 2), Statsvetenskaplig Tidskrift (1905); Otto Grönlund, ”Om brottsligheten i Sverige och 
Norge under kristiden”, Statsvetenskaplig Tidskrift (1925); Se även Otto Grönlund, ”Bidrag till 
svensk kriminalstatistik under 1900-talet”, Statsvetenskaplig Tidskrift (1945). 

 6 Se även kapitel 1 och de där refererade studierna av Jan Sundin, Eva Österberg och Dag Lind-
ström. Se även Peterson (1983) s. 89. För att ta ett konkret exempel; en markant uppgång av 
tingsbehandlingen av stölder i slutet av 1860-talet är säkerligen inte resultatet av en statistisk 
slump utan uppgången kan istället relateras till socioekonomiska förändringar.

 7 Österberg (1991) s. 67.
 8 Se även kapitel 1. 
 9 Se även kapitel 1; samt von Hofer (2011) s. 3ff.; Österberg (1983) s. 13. 
 10 von Hofer (2011) s. 3.
 11 Se kapitel 3 och 4, samt von Hofer (2011) s. xf. och s. 186f. Enkelheten försämrades på så sätt 

att samma brott kunde resultera i olika påföljder. 
 12 Översikten är hämtad från von Hofer (2011) s. 189ff. och s. 208.
 13 En kontroll av von Hofers uppgifter genom en granskning av mord/dråp, misshandel och dylika 

brott, fylleri samt stöld/snatteri genom Statistisk årsbok för tiden 1841–1940 (indelad i fem-
årsperioder) ger samma volymer och utvecklingslinjer. Jag har i avhandlingen valt att redovisa 
brottsligheten i antalet dömda per 10 000 invånare. De svenska städerna under undersöknings-
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perioden var vanligtvis små, och en redovisningsenhet som t.ex. per 100 000 invånare blir för 
stor för en stad med exempelvis endast 10 000 invånare. Dock är jag tvingad att redovisa vissa 
tabeller, som direkt hämtats från von Hofer, i enheten per 100 000 invånare. 

 14 Alla resonemang och undersökningar i kapitlet gäller i procent av befolkningen och redovisas 
i lagföringar/10 000 inv. 1864 års strafflag trädde i bruk 1865 och den gällde sedan under hela 
den här aktuella perioden, självklart modifierades den dock över tid. För att kunna relatera den 
svenska utvecklingen till diskussionen om vilken grund det finns för att egentligen kunna tala 
om brottlighetens, eller i alla fall våldets, civilisationsprocess, har tidsspannet utökats där det 
varit möjligt och nödvändigt.

 15 Att den totala brottsligheten ser ut att öka beror i huvudsak på att brotten mot specialstraffrätten 
ökat. Exempel på centrala specialstraffrättsområden är trafikbrottslagen, varusmugglingslagen, 
narkotikastrafflagen och skattebrottslagen. Fler lagar och regler – fler brott. 

 16 Om civilisationsteorin, se kapitel 2. 
 17 von Hofer (2011) s. 15ff. och s. 184. Ytterligare en viktig parameter är den kraftiga ökningen 

av unga mördare/dräpare. Under 35-årsperioden 1913–47 dömdes 2 ynglingar mellan 15–17 
år, mot 171 ynglingar under perioden 1973–2007. 

 18 von Hofer (2011) s. 58. 
 19 von Hofer (2011) s. 59.
 20 von Hofer (2011) s. 72. Särskilt för ungdomar har ökningen efter 1960, och särskilt från början 

av 1990-talet, varit väldigt påtaglig. 
 21 Se von Hofer (2011) s. 56ff. Dock gick alkoholkonsumtionen av allt att döma ned från omkring 

mitten av 1870-talet, medan de för misshandel lagförda personerna ökade från början av 1870-
talet fram till sekelskiftet 1900.

 22 von Hofer (2011) s. 56f. 
 23 von Hofer (2011) s. 62. Det ”kriminaliserade” våldets totala utveckling innebär att morden/

dråpen, rånen, våldtäkterna och misshandelsfallen viktats ihop i en serie. Denna serie visar på 
en signifikant ökning av våldet efter mitten av 1900-talet.

 24 von Hofer (2011) s. 84f.
 25 von Hofer (2011) s. 87f. och s. 108.
 26 von Hofer (2011) s. 131ff. 
 27 von Hofer (2011) s. 56ff. 
 28 Se exempelvis den diskussion om en ”skötsamhetskultur” som finns bland annat i Ambjörnsson 

(2001) eller i Horgby (1993). Se även Johansson (2008) eller Kenneth Strömberg, Vi och dom i 
rörelsen. Skötsamhet som strategi och identitet bland föreningsaktivisterna i Hovmantorps kommun 
1884–1930 (Växjö 2004). 

 29 Citatet anspelar på en forskningsantologi från 1996, se Johnson & Monkkonen (1996). För 
diskussionen bland historiker om industrisamhällets kriminalitet, se kapitel 2. 

 30 von Hofer (2011) s. IX och s. 152.
 31 Se kapitel 2 och de där refererade studierna av bl.a. Eric Johnson, Eric Monkkonen, Pieter 

Spierenburg, Manuel Eisner och Peter King. 
 32 Magnusson (2008) s. 100f. Se även Nilsson (1989) s. 139, 155 och s. 165.
 33 Lars Magnusson, Sveriges ekonomiska historia (Stockholm 1996) s. 301f.; Magnusson (2008) s. 

100ff.
 34 Magnusson (1996) s. 302. 
 35 Nilsson (1989) s. 9. Se även Bo Öhngren, ”Urbaniseringen i Sverige 1840–1920”, i Grethe 

Authén Blom (red.), Urbaniseringsprosessen i Norden (Trondheim 1977) s. 261. 
 36 Se exempelvis Larsson (1993) s. 15f. Räknar man befolkningen endast i stad och landsbygd 

kommer det att dröja till omkring 1960 innan de procentuella andelarna av befolkningen är 
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lika stora i stad respektive landsbygd. Tar man dock hänsyn till tätorter på landsbygden, som 
ofta uppstod på grund av industrialisering av landsbygden, utjämnas siffrorna mellan glesbygd 
och tätort tidigare, vilket Nilsson (1989) visat. 

 37 I kriminalstatistiken 1879–1912 delas brotten upp i grova brott, ringare brott, förseelser samt 
brott mot allmän lag i övrigt och mot författningar. Statistiken ändras 1913 då BiSOS övergår 
i SOS. För siffror, se bilaga 2.

 38 Se exempelvis BiSOS B avd. 2 (1878) s. VI.
 39 De ringare brotten och förseelserna är avsevärt vanligare förekommande i staden än på landet. 

Såväl 1880, 1890, 1900 och 1910 utgör landsbygdens del av dessa endast en bråkdel av städer-
nas. För exakta siffrorna se BiSOS B avd 2 (1880) s. IX; BiSOS B avd 2 (1890) s. IV; BiSOS 
B avd 2 (1900) s. IV; BiSOS B avd 2 (1910) s. II. I detta ska också betänkas att mindre städer 
eller tätorter på landsbygden med så kallad landsortsrätt redovisas till landsbygden. Det kan 
således misstänkas att industrialisering och tätortsbildande på landsbygden drar upp siffrorna 
för domsagorna. 

 40 Sjöberg (1981) s. 49. Se också forskningsdiskussionen i kapitel 2.
 41 Se exempelvis SOS Brottsligheten 1913/14 och 1935. Exempelvis 1913 var landsbygdens siffra 

8,7 %, 1915 9,8 %, 1922 11,6 %. Efter 1925 redovisas ej landsbygdens procentsats direkt i 
statistiken, men femårsperioden 1931–35 hade landsbygdens domsagor 24,8 % av städernas 
lagföringar (443 sakfällda per 100 000 på landsbygden och 1 785,6 sakfällda per 100 000 i 
städerna). Femårsperioden 1921–25 var motsvarande siffra 12,6 %. Ett typiskt landsbygds-
brott var åverkan, men även hemfridsbrott, barnamord, fosterfördrivning, våldtäkt, grövre 
sedlighetsbrott och mordbrand var ofta lika vanliga eller ibland vanligare på landet. Mellan 
1930 och 1940 sjönk också lagföringarna för ordnings- och våldsbrott i städerna, medan de 
ökade på landsbygden. Detta säkerligen på grund av att den offentliga kontrollapparaten 
byggdes ut på landsbygden. Se exempelvis SOS Brottsligheten 1913/14 s. 13; SOS 1915/16 
s. 14; SOS 1917/18 s. 13; SOS 1919/20 s. 16; SOS 1921/22 s. 11; SOS 1923–25 s. 9; SOS 
1935 s. 9; SOS 1940 s. 2 och s. 18.

 42 SOS Brottsligheten 1913–1940. Exempelvis hade landsbygden 16 % av städernas stöldbrott 1913 
och 25,5 % 1935. För misshandel under samma två jämförelseår var siffrorna 20,1 % respektive 
60,7 %. För fylleri 5,5 % respektive 21,2 % och för oljud och förargelseväckande beteende 14,3 
% respektive 41,2 %. Gapet mellan landsbygden och städerna minskade alltså över tid, samtidigt 
som förändringar skedde i den offentliga kontrollens riktning. 

 43 För samtliga uppgifter i denna stadsjämförelse, se bilaga 1–5. 
 44 Se bilaga 1, 2 och 3. 
 45 Se bilaga 1 och 5, samt Nilsson (1989) s. 318ff. 
 46 Magnusson (2008) s. 100ff. 
 47 Nilsson (1989) s. 278.
 48 Om man vill veta varför Jönköping uppvisar hög registrerad kriminalitet det året måste feno-

menet självklart underställas en lokal undersökning. I vilket fall sjönk lagföringarna i staden 
kraftigt efter 1865, att döma av de nedslag som gjorts. 

 49 Se exempelvis Thomas Sörensen, Det blänkande eländet, en bok om kronprinsens husarer i sekel-
skiftets Malmö (Malmö 1997).

 50 Se bilaga 3 och 4 för jämförelse för alla svenska städer med rådhusrätt för perioden 1926–30, 
1931–35 och 1939–40. 

 51 I kriminalitetshistoriska undersökningar brukar också soldater få höga jämförelsetal. Birgit Peters-
son har, som stöd för hypotesen, pekat på soldaternas socioekonomiska situation och leverne på 
slättbygderna i södra Skåne. Se Petersson (1983). Soldater och värnpliktiga som begick brott ute 
i samhället blev normalt föremål för civila rättegångar, och ställdes då inte inför militärdomstol. 
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Även om militärdomstolen i Karlskrona tas med i tabellen blir inte stadens kriminalitet väsentligt 
högre. 

 52 Se de statistiska uppgifterna i bilaga 1–4. 
 53 Se bilaga 1–4 samt Martti Lehti, ”Homicide Trends in Finland Estonia in 1880–1940: Con-

sequences of the Demographic, Social and Political Effects of Industrialization”, Journal of 
Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention, vol. 2, nr 11 (2001) s. 50–71. 

 54 Både Härnösand och Sundsvall räknas exempelvis av William-Olsson (1946) som en mångsidig 
stad på 1930-talet. För tillväxtkvartilerna, se Nilsson (1989) s. 318ff. 

 55 Se Christer Winberg, Hur Västsverige blev västsvenskt (Göteborg 2000); Söderberg (1993). 
Söderberg bygger sin indelning på emigrationsutredningen.

 56 Söderberg (1993); Heikki Ylikangas, Knivjunkarna: Våldskriminaliteten i Sydösterbotten 1790–
1825 (Helsingfors 1985); Dag Lindström, ”Regionala skillnader i det dödliga våldet: Sverige 
1750–1904”, i Annika Sandén (red.), Se människan. Demografi, rätt och hälsa – en vänbok till 
Jan Sundin (Linköping 2008); Lehti (2001) s.50–71. 

 57 Se Nilsson (2003) s. 57f. Skillnader mellan ett Öst- och Västsverige har även hävdats visa sig i 
exempelvis självmordstal, politisk orientering, anslutning till statskyrkan m.m. och diskuterats 
i termer av skillnad i civilisationsprocess, mentaliteter och social struktur. 

 58 Vad som exakt utgör ”väst” respektive ”öst skiljer sig mellan olika forskare, vilket även påpekats 
av Nilsson (2003) s. 57f. I en indelning efter Winberg skulle Stockholms stad samt Stockholms-, 
Uppsala-, Södermanlands-, Östergötlands län räknas till ”öst”, och Jönköpings-, Kronobergs-, 
Kalmar-, Hallands-, Göteborg och Bohus-, Älvsborgs- och Skaraborgs län till ”väst”, se Winberg 
(2000) s. 20.

 59 Se bilaga 6.
 60 För uppgifter se bilaga 1–4 och framförallt bilaga 6. Till Norrlandskuststäderna har räknats 

städerna från Gävle och norrut, d.v.s. kuststäderna i Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbot-
tens och Norrbottens län. Till ostkusten har räknats kuststäder från Södertälje till Ystad, och 
till västkusten har förts städer från Trelleborg till norska gränsen. Uppdelningen baseras till 
stor del på Öhngren (1977) s. 304ff. och där anförd litteratur, även om här har valts, av strikt 
geografiska orsaker, att placera Gävle till Norrlandskuststäderna. 

 61 Se bilaga 6. Nedslag har gjorts i 5 respektive 10 års intervaller. 
 62 Vilket visas om lagföringsstatistiken jämförs med dödsorsaksstatistiken. 
 63 Se t.ex. Jonas Liliequist, ”Violence, Honour and Manliness in Early Modern Northern Sweden”, 

i Mirkka Lappalainen & Pekka Hirvonen (red.), Crime and Control in Europe from the Past to the 
Present (Helsingfors 1999); von Hofer (2011) s. 32; samt Lindström (2009). Liliequist diskuterar 
det ofta uppfattade höga dödliga våldet i Sverige under 1500, och han visar på låga tal i flera norr-
ländska län under denna tid. Morden och dråpen övergick aldrig 4 stycken per 100 000 invånare, 
och ofta var de än färre. Lindströms visar i sin artikel, i vilken han även diskuterar civilisations-
teorins brister, att några enstaka mordfall på en ort under längre tid resulterat i höga siffror om 
man räknar om dem till dödligt våld per 100 000 invånare. Den finska mordutvecklingen kan 
inte heller förklaras med hjälp av civilisationsteorin, se till exempel Ylikangas (1976). 

 

6. Den samtida föreställningsvärlden
 1 HLA: Västernorrlands landskanslis arkiv E:VI:8 (Femårsberättelse för Skönsbergs municipal-

distrikt 1891–1895). 
 2 Lars-Göran Tedebrand, ”Inledning”, i Lars-Göran Tedebrand (red.), Sundsvalls historia del 1 

(Sundsvall 1996) s. 11; samt Lars-Göran Tedebrand, ”Människor och strukturer intill 1860”, i 
Lars-Göran Tedebrand (red.), Sundsvalls historia del 1 (Sundsvall 1996) s. 196.
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 3 Tom Ericsson, ”Välstånd och välmåga. Borgerskapet 1850–1900”, i Lars-Göran Tedebrand (red.), 
Sundsvalls historia del 2 (Sundsvall 1996) s. 137ff.; samt Inez Egerbladh, ”Boendemönster och 
segregation före och efter branden 1888”, i Lars-Göran Tedebrand (red.), Sundsvalls historia del 
2 (Sundsvall 1996) s. 155ff.

 4 Mauritz Nyström, ”I väntan på sin stora roll. Näringar och handelskapitalism 1624–1865”, i 
Lars-Göran Tedebrand (red.), Sundsvalls historia del 1 (Sundsvall 1996) s. 146–191; samt Jörgen 
Björklund, ”Tillväxt och differentiering. Näringslivet 1870–1940”, i Lars-Göran Tedebrand 
(red.), Sundsvalls historia del 2 (Sundsvall 1996) s. 7–65. 

 5 Tedebrand (1996b) s. 196ff.; samt Lars-Göran Tedebrand, ”Gamla och nya stadsbor efter 1860”, 
i Lars-Göran Tedebrand (red.), Sundsvalls historia del 2 (Sundsvall 1996) s. 101ff.

 6 Björklund (1996) s. 14f. Se även Maria Bergman, Constructing Communities. The establishment 
and demographic development of sawmill communities in the Sundsvall district, 1850–1890 (Umeå 
2009). 

 7 Tedebrand (1996c) s. 101ff.
 8 Tedebrand (1996c) s. 123ff. 
 9 Hans-Olof Jonsson, ”Fiskerskapet”, i Lars-Göran Tedebrand (red.), Sundsvalls historia del 1 

(Sundsvall 1996) s. 224; Tedebrand (1996c) s. 121ff.; Ericson (1996) s. 137ff.; samt Lars-Göran 
Tedebrand, ”Politik, väljare och valda efter 1888”, i Lars-Göran Tedebrand (red.), Sundsvalls 
historia del 2 (Sundsvall 1996) s. 254ff.

 10 Tedebrand (1996d) s. 259ff.
 11 Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårsberättelser 1851–55 Västernorrlands län. 
 12 RA: Sundhetskollegiums (Medicinalstyrelsens föregångare) arkiv E:5A vol. 21, Sundsvall O.D. 

Bagge 1851. 
 13 BiSOS H Femårsberättelse Västernorrland 1856–60 s. 6 och s. 39. Inkomsterna användes i 

huvudsak till fattigvården. 
 14 Medicinalstyrelsens arkiv E:5A vol. S och SK39. Årsberättelser från Provinsialläkare åren 1865 

och 1869. 
 15 BiSOS H Femårsberättelse Västernorrland 1871–75. På grund av alla ordningsproblem som 

sågverksindustrins arbetare orsakade hade Treffenberg efterfrågat kommunernas syn på alko-
hollagstiftningen och fylleriproblemet. I stort sett samtliga kommuner uttryckte en önskan om 
kraftiga inskränkningar av rättigheterna att sälja alkohol.

 16 BiSOS H Femårsberättelse Västernorrland 1871–75. Som belägg för sin argumentation anförde 
Treffenberg förhållandena vid sågverksindustrierna i norra Ångermanland. Där, menade han, 
bedrevs sågverken i huvudsak med ortens egna bofasta befolkning som anställda, och där upp-
visades inte samma problem som i de två i länet sydligare belägna sågverksdistrikten.

 17 Citerat ur Anders Brändström & Sören Edvinsson, ”Folkhälsans utveckling – tiden efter 1870”, 
i Lars-Göran Tedebrand (red.), Sundsvalls historia del 2 (Sundsvall 1996) s. 192.

 18 BiSOS H Femårsberättelse Västernorrland 1876–80.
 19 BiSOS H Femårsberättelse Västernorrland 1881–1885 och 1886–1890. 
 20 HLA: Kronofogdens i Medelpads östra fögderi arkiv G:XVI Femårsberättelse för Skönsmon 

1886–90. Enligt uppgift skriven av distriktets ”ordningsman”. Den skickades till kronofogden 
i Medelpads östra fögderi som underlag för hans berättelse, som i sin tur utgjorde ett av under-
lagen till landshövdingens berättelse. Som belägg för sina argument bifogade länsmannen en 
sammanställning över alla brott som begåtts i förstaden under den aktuella perioden. 

 21 HLA: Västernorrlands landskanslis arkiv E:VI Femårsberättelse för Magistraten i Sundsvall 1896–
1900. Se även Magistraten 1891–95. Även landshövding Ryding delade denna tanke. Fattigdom 
bland arbetarna ansåg han inte var ett skäl bakom brottsligheten, eftersom sågverksindustrins 
”arbetsgifvarne med omvårdnad och omtanke i möjligaste måtto tillgodose sina underlydande”. 
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Ryding menade att det var den rörliga befolkningen, som strömmade in söderifrån eller från 
Finland, som utgjorde de av domstolen sakfällda, se BiSOS H Femårsberättelser Västernorrland 
1891–95 och 1896–1900.

 22 RA: Medicinalstyrelsens arkiv E5A vol. 24, Sundsvall (Olof Söderbaum 1889). Se även hans 
kommande ämbetsberättelser, t ex 1891 (vol. 28) och 1892 (vol.30). Två år senare konstaterade 
samma provinsialläkare att fylleriet inte var i avtagande trots godtemplares och andra nykterhets-
samfunds strävanden. Enligt Söderbaum var många arbetare nyktra, och kanske till och med 
godtemplare, när arbetsförtjänsterna var som minst under vintern. Men under sommarhalvåret 
tilltog istället fylleriet, och detta fenomen hade Söderbaum uppmärksammat under 20 års tid. 
Dock delade han nykterhetsrörelsens kritik mot ölbryggerierna som genom sina ölutkörare 
översvämmade landsbygden med sina varor. Se RA: Medicinalstyrelsens arkiv E5A vol. 28, 
Sundsvall (Olof Söderbaum 1891). Se även samme stadsläkares ämbetsberättelser 1892 (vol. 
30), 1894 (vol. 34), 1896 (vol. 38) och 1897 (vol. 40). 

 23 RA: Medicinalstyrelsens arkiv E5A vol. 34 och 38, Alnö (Anders Lindwall 1894 och 1896). 
Provinsialläkaren Gustaf J. Windahl vid Vivstavarv delade synen att ölutkörarna ställde till 
mycket problem, men menade till skillnad från sina mera pessimistiska kollegor Söderbaum och 
Lindwall att huvuddelen av befolkningen var skötsam och nykter, och att kommunen faktiskt 
agerat genom att anställa poliser och hålla extra ting. Enligt honom vann nykterismen äntligen 
terräng och förhållandena förbättrades, se RA: Medicinalstyrelsens arkiv E5A vol. 34, 38, 40 
och 44, Vivstavarv (Gustaf J. Windahl 1894, 1896, 1897 och 1899). 

 24 HLA: Västernorrlands landskanslis arkiv E:VI Femårsberättelse för Magistraten i Sundsvall 
1896–1900; samt HLA: Kronofogdens i Medelpad östra fögderi arkiv G:XVI Femårsberättelse 
för Skön 1891–95 och 1896–1900. 

 25 Se till exempel Strömberg (2004) s. 30f. som visar att levnadsskildringarna varit föremål för 
strykningar och korrigeringar, samt att representativiteten bland arbetarna är tveksam. Ofta var 
det ett mer bildat skikt av arbetare som skrev dessa berättelser. Olika minneskildringar är även 
problematiska för att de är skrivna långt efter de aktuella händelserna som behandlas. 

 26 Mats Rehnberg (red.), Sågverksminnen (Stockholm 1948), se exempelvis s. 81, 68 och s. 96. Se 
också exempelvis Reinhold Olsson, Norrländskt sågverskliv under ett sekel (Stockholm 1949) s. 
119 och s. 137ff.

 27 Rehnberg (1948), se exempelvis s. 218. 
 28 BiSOS H Femårsberättelser Västernorrland 1901–05.
 29 HLA: Västernorrlands landskanslis arkiv E:VI Femårsberättelse för Medelpads östra fögderi 

1901–05. Även länsmannen i Timrå och Alnö kommun rapporterade om förbättrade förhål-
landena, vilket även han tillskrev nykterhetsföreningarnas verksamhet, se HLA: Kronofogdens 
i Medelpad östra fögderi arkiv G:XVI 1901–05 (länsmannen i Timrå/Alnö). 

 30 HLA: Västernorrlands landskanslis arkiv E:VI Femårsberättelse för Magistraten i Sundsvall 
1901–05.

 31 Sundsvalls kommunarkiv (SKA): Sundsvalls Stadsfullmäktige 1904 s. 74f. Om bostadshygie-
nism se t.ex. Sten O. Karlsson, Arbetarfamiljen och det nya hemmet. Om bostadshygienism och 
klasskultur i mellankrigstidens Göteborg (Linköping 1993).

 32 HLA: Västernorrlands landskanslis arkiv E:VI Femårsberättelse för Magistraten i Sundsvall 
1901–05.

 33 SKA: Sundsvalls Stadsfullmäktige 15/12 1908. Se även exempelvis 15/10 1909 och 16/10 1911. 
 34 SKA: Sundsvalls Stadsfullmäktige 24/1 1918, 15/11 1918 och 15/6 1921.
 35 SKA: Sundsvalls Stadsfullmäktige 15/8 1923.
 36 SKA: Sundsvalls Stadsfullmäktige 15/10 1923. Se även 15/5 1923, 20/6 1923 och 15/8 1923. 

För ytterligare exempel på den lokala diskussionen där just positionen som betydande indu-
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stristad framhålls som orsakande hög kriminalitet, se exempelvis 23/3 1925, 15/6 1928, 20/6 
1929, 19/6 1931, 17/4 1934, 17/5 1935, 16/7 1935 och 17/4 1936.

 37 För en utförlig diskussion om ”Sundsvallslitteraturen” se Ingeborg Nordin Hennel, ”Författare 
i sekelskiftets Sundsvall”, i Lars-Göran Tedebrand (red.), Sundsvalls historia del 3 (Sundsvall 
1997) s. 203–228, eller ännu hellre Örjan Torell, Den osynliga staden. En gestaltningsmodell hos 
Olof Högberg, Ludvig Nordström, Bertil Malmberg, Birger Sjödin, Karl Östman, Lars Ahlin och 
andra svenska författare fram till våra dagar (Umeå 2008). 

 38 Torell (2008) s. 238ff. Se också Karl Östman, Den breda vägen (Stockholm 1923); Karl Östman, 
”Nineve”, i En fiol och en kvinna (Stockholm 1912); Karl Östman, I Stenstad. Noveller och andra 
texter (Härnösand 2009); Karl Östman, Hunger. En bok om sågverksfolk och annat (Stockholm 
1916); Karl Östman, Pilgrimer (Stockholm 1909). Även hos den något tidigare verksamma 
författaren Alfhild Agrell är stadslivet det som fördärvar människan och det som gör välanpassade 
lantbor till missanpassade fyllerister och brottslingar. Fattigkvarteren i Sundsvall berörs även 
indirekt i Lars Ahlins litterära verk. I hans författarskap skapades där större sociala problem 
än på andra håll. Uppvuxen i arbetarkvarteren på malmarna ovanför Sundsvall såg han staden 
som en samlingsplats för ”lösa existenser”, en tillflyktsort för människor i samhällets utkant. 
Torell menar att även om Ahlin inte ska ses som Sundsvallsskildrare i första hand går han sitt 
författarskap tillbaka till ”den fond av egna upplevelser som kan lokaliseras i tid och rum till 
1920-talets Sundsvall”, se Torell (2008) s. 113, 246f. och s. 278.

 39 Se även Mats Franzén, ”Gatans disciplinering”, Häften för kritiska studier nr 5 (1982). 
 

7. Brotten och brottslingarna
 1 SKA: Sundsvalls Stadsfullmäktige protokoll 17/4 1900 (§10). Skrivelse till stadsfullmäktige, som 

inkommit efter ett offentligt möte i Elimkapellet 17/12 1899, om krav på bättre ordnande av 
ölförsäljningen i staden. 

 2 Före 1864 års strafflag kunde varje spark eller slag rendera en egen dom och bötesbelopp, vilket 
komplicerar en jämförelse av antalet ringa brott före respektive efter den nya lagens införande. 

 3 HLA: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Landskontorets arkiv EIb Verifikationsbok 1810 och 
1815 (Saköreslängderna för Sundsvalls stad). Kopior på saköreslängderna före branden 1888 har 
alltså återfunnits i länsstyrelsens arkiv för vissa år. Lönskaläge innebar att personen haft utom-
äktenskapligt sex. Utevaro innebar att personen varit frånvarande från domstolsförhandlingen. 
Fridsbrott är en samlingsbeteckning på brott mot en rad frider, som hem- eller marknadsfrid. 
Sabbatsbrott innebar att någon idkat näringsverksamhet eller arbete utan tillstånd på söndag 
eller annan högtidsdag mellan 06.00 – 21.00. 

 4 HLA: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Landskontorets arkiv EIb Verifikationsbok 1830.
 5 HLA: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Landskontorets arkiv EIb Verifikationsbok 1840.
 6 HLA: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Landskontorets arkiv EIb Verifikationsbok 1850.
 7 Citerad ur Björklund (1996) s. 20.
 8 HLA: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Landskontorets arkiv EIb Verifikationsbok 1860.
 9 För fylleribrottsligheten, se vidare nedan.
 10 Sjöberg (1981), se exempelvis s. 44ff. och s. 83.
 11 Dödsorsaksstatistiken redovisar antalet döda 1864–1900, med undantag av åren 1871–1874. 

Flest mord och dråp hade självklart Stockholm, men räknar man om siffrorna till dödligt våld 
i procent av befolkningen hamnar flera norrlandsstäder i topp. Elva städer i Sverige hade fler 
än 2 mord/100 000 invånare och år (beräknat på befolkningssiffrorna för år 1885). Av dessa 
ligger sju stycken i Norrland, och Sundsvall hamnar på 2,65 mördade och dräpta årligen per 
100 000 invånare. En sådan studie är dock inte statistiskt signifikant. Tveksamheter finns i sta-
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tistikföringen och i det fåtal mord som redovisas ger ofta höga siffror i procent då invånarantalet 
i många städer var lågt. 

 12 Se kapitel 8 för polisväsendets expansion i Sundsvall. Under den signifikanta industrialiserings- 
och urbaniseringsperioden 1860–1890 ökade dock inte ungdomsgruppen sin kriminalitet, se 
Sjöberg (1981) s. 106ff. och s. 136ff. Ungdomsbrottsligheten för Sundsvallsregionen diskuteras 
också av Lotta Vikström i till exempel Lotta Vikström, ”Mycket väsen för ringa ting: ungdoms-
brottens utveckling i Sundsvallsregionen 1840–1880”, Oknytt nr 27:1–2 (2006) s. 41–48; samt 
i Lotta Vikström, ”Ung och redan arresterad: unga individers brott och demografiska bakgrund 
i 1800-talets Sundsvallsregion”, Oknytt nr 27:3–4 (2006) s. 64–91.

 13 Städer som nådde minst 10 000 invånare senast år 1940 har undersökts. Detta innebär att även 
många, vid den aktuella tiden, mindre städer tagits med i denna jämförelse. Se bilaga 1 för 
samtliga uppgifter. 

 14 Se kapitel 5 samt bilaga 1 och 2.
 15 Brändström & Edvinsson (1996) s. 223. Till våldsam död räknade stadsläkarna olika former av 

våldsbrott, självmord och olyckor. 
 16 De höga talen i dessa städer förklaras främst av deras höga fylleri- och ordningsbrottslighet. 

Sundsvall har, efter Kungsbacka, näst mest ordningsbrottslighet i landet under perioden 1926–30, 
och tredje mest perioden 1931–35. Kungsbacka har även, tillsammans med Örnsköldsvik, mest 
fylleri- och ordningsbrottslighet 1931–35. Se bilaga 4. 

 17 Se Tobias (1972); Gattrell (1980). 
 18 Sjöberg (1981) s. 61.
 19 Petersson (1983) s. 94ff. och s. 132ff. samt Sjöberg (1981) s. 60ff. Även Petersson (1983) noterar 

den höga fylleribrottsligheten i norra Sverige, se s. 135 och s. 171. Regionala dryckeskulturer 
diskuteras i Johansson (2008) s. 67ff.

 20 Domböckerna med saköreslängder saknas för åren 1871–1888. En grov uppskattning över fyl-
leriet under dessa år kan ändå göras om man jämför diagram 7.2 med 7.8. En rimlig slutsats 
blir då att fylleri utgjorde en betydande del av den totala registrerade brottsligheten. Inget talar 
för att förhållandet skulle ha varit annorlunda under ”de saknade åren”. Under mellankrigstiden 
var antalet poliser i Sundsvall flest i landet i förhållande till folkmängd, vilket väl kan förklara 
de många fylleriarresteringarna under 1920- och 30-talet. Polisväsendet diskuteras i kommande 
kapitel.

 21 Samtidigt hade industriarbetarna i Sundsvall vanligtvis det bättre ekonomiskt än jordbruksarbe-
tarna i Sverige, se ex. Berglund-Lake (2001). Utvecklingen ur ett genus- och manlighetsperspektiv 
bör analyseras ytterligare. Hur förändrades värderingar och mentaliteter hos en befolkning i en 
stad som så hastigt förändrades socioekonomiskt? Hur skiljde sig normsystemet mellan olika 
klasser och kön, och hur gestaltades detta? Detta är frågor som förtjänar djupare analys, även 
om detta inte är platsen för det.

 22 Detta år saknar dock 40 stycken sakfällda titel i saköreslängden. Jämförelsen är gjord efter den 
indelning i samhällsklasser som folkrörelseprojektet använde sig av, och som i kriminalitets-
historisk forskning använts av bland andra Marja Taussi Sjöberg och Birgit Petersson. Även 
Tedebrand har delat in Sundsvalls befolkning efter denna kategorisering. Den huvudsakliga 
grunden till att denna indelning valts i föreliggande avhandling är att brottsligheten ska kunna 
jämföras både med befolkningens sammansättning överlag och med andra studier. 

 23 Några exempel för att belägga att ”utsocknes” dominerade bland de på tinget dömda: Av det 
fåtal fall av fylleriförseelser år 1850 kom 6 st. av de dömda från staden och 11 utifrån. År 
1870 hade 117 st. en angiven bostads- eller mantalsskrivningsort utanför staden, medan 69 st. 
antingen kom från staden eller saknade angiven bostads/mantalsskrivningsort. Detta förhållande 
förändrades dock tydligt. År 1890 var 849 st. av de dömda för fylleri hemmahörande utanför 
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staden, medan 155 st. var från staden eller saknade angiven bostadsort. Den år 1916 inrättade 
nykterhetsnämnden angav för år 1917 att 75 fylleriförseelser begåtts av i staden hemmahörande 
personer, medan 198 brott begåtts av personer som kom från annan ort. År 1918 hade 57 förse-
elser begåtts av personer från staden, medan 156 stycken begåtts av män och kvinnor med annan 
hemvist. De som var skrivna utanför staden fortsatte att dominera bland förövarna. Exempelvis 
år 1937 var 155 personer hemmahörande i Sundsvall medan 413 personer var skrivna på annan 
ort. Siffrorna som Nykterhetsnämnden och saköreslängderna anger över fylleriet i Sundsvall 
skiljer sig något åt, men skillnaden är försumbar. HLA: Länsstyrelsen i Västernorrlands län 
Landskontorets arkiv EIb Verifikationsbok (saköreslängderna för Sundsvalls stad år 1850 och 
1870); HLA: Sundsvalls Stad: Rådhusrättens och magistratens arkiv A1b Domböcker i brottmål 
1890 (saköreslängderna); SKA: Sundsvalls stadsfullmäktige (Nykterhetsnämndens årsberättelse) 
18/6 1918, 15/8 1919 samt 16/3 1937. Jämför Sjöberg (1981) s. 63. 

 24 Se diagram 7.6. 
 25 Med detta menas att polisväsendets storlek, organisation och effektivitet påverkar brottens antal 

i stor utsträckning.
 26 Se kapitel 6 och 8. Även i Njurunda ökade brottet tydligt mot slutet av 1800-talet, och det nådde 

då de högsta registrerade nivåerna, med som mest 42 fall år 1899, varav samtliga var män och 
37 av dem klassade som ”arbetare”. Se HLA: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Landskonto-
rets arkiv EIb Verifikationsbok (saköreslängderna för Njurunda tingslag år 1865–70); HLA: 
Njurunda häradsrätts arkiv AIa Domböcker vid ordinarie ting 1889–1924. Se även bilaga 11.

 27 HLA: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Landskontorets arkiv EIb Verifikationsbok (saköres-
längderna för Sköns tingslag år 1865–70); HLA: Sköns häradsrätts arkiv AIa Domböcker vid 
ordinarie ting 1889–1924. Se även bilaga 11. Tingslagsindelningen i Medelpad ändras 1925 och 
sedan igen 1935. Detta försvårar en jämförelse som även skulle inkludera perioden 1925–1940. 
Därför har valts att för omlandet stanna år 1924.

 28 Se också Willy Frick, Strukturomvandling och social utslagning. En analys av sambanden mellan 
social struktur och social missanpassning och utslagning under perioden 1860–1975 (Umeå 1982) 
s. 10ff. och s. 23; se även Sjöberg (1981) s. 83. 

 29 Se forskningsdiskussionen i kapitel 2 och där anförd litteratur.
 30 Se bland annat Petersson (1983) s. 94ff. och s. 102ff.; Sjöberg(1981) s. 65ff.; se även von Hofer 

(2011) s. 55ff. 
 31 För samtliga uppgifter se bilaga 9. 
 32 Samma utveckling noteras av Sjöberg för Västernorrland och av Petersson för Malmöhus. Se 

Sjöberg (1981) s. 65ff.; Petersson (1983) s. 102ff.; von Hofer (2011) s. 49ff.
 33 Se också Sjöberg (1981) s. 68 samt kommande kapitel för exempel på hur polismakten kunde 

resonera om gripanden under orostider. Man kan se att poliskårens tolerans för oordningar på 
gatorna ibland minskade i kristider.

 34 HLA: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Landskontorets arkiv EIb Verifikationsbok (saköres-
längderna för Sköns tingslag år 1865–70); HLA: Sköns häradsrätts arkiv AIa Domböcker vid 
ordinarie ting 1889–1924. Tingslagsindelningen i Medelpad ändras 1925 och sedan igen 1935, 
vilket försvårar en tidsjämförelse som även inkluderar perioden 1925–1940. I Njurunda nådde 
brottet aldrig över tio fall per år. Flest misshandelsdomar avkunnades i slutet av 1890-talet och 
början av 1900-talet. Då var även fylleridomarna som flest i tingslaget, se HLA: Länsstyrelsen i 
Västernorrlands län Landskontorets arkiv EIb Verifikationsbok (saköreslängderna för Njurunda 
tingslag år 1865–70); HLA: Njurunda häradsrätts arkiv AIa Domböcker vid ordinarie ting 
1889–1924. Se även bilaga 11. 

 35 Anne-Marie Fällström, Konjunktur och kriminalitet. Studier i Göteborgs sociala historia 1800–1840 
(Göteborg 1974).
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 36 Se kapitel 2 och då främst Petersson (1983) s. 107ff.; Sjöberg (1981) s. 70ff.; Zehr (1975); 
Gatrell (1980) 

 37 HLA: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Landskontorets arkiv EIb Verifikationsbok (saköres-
längderna för Sköns tingslag år 1865–70); HLA: Sköns häradsrätts arkiv AIa Domböcker vid 
ordinarie ting 1889–1924. Även i Njurunda var de ringa tillgreppsbrotten som flest år 1918, 
med 8 domar mot vanligtvis inga alls, se HLA: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Landskon-
torets arkiv EIb Verifikationsbok (saköreslängderna för Njurunda tingslag år 1865–70); HLA: 
Njurunda häradsrätts arkiv AIa Domböcker vid ordinarie ting 1889–1924. Se bilaga 11. Ting-
slagsindelningen ändrades för omlandskommunerna 1925, vilket försvårar en jämförelse över 
tid ända fram till 1940. 

 38  För samtliga uppgifter se bilaga 9.
 39 Se Sjöberg (1981) s. 57.
 40 För att visa på detta har tre nedslag gjorts på den grova vålds- och stöldbrottsligheten. 1865 

dömdes för stöld 19 personer (varav 11 arbetare, 1 bonde, 1 bagarhustru, 1 yngling, 1 f.d. fäst-
ningsfånge, 1 garvarlärling samt 3 personer utan titel). År 1900 dömdes 33 personer för stöld (15 
var klassificerade som arbetare, ytterligare 6 var olika hantverksarbetare och dessutom förekom 
1 artillerist, 1 smed, 1 skomakare, 1 handelsbiträde, 1 hustru, 1 agent, 4 ynglingar, 1 piga och 1 
f.d. slaktare). År 1935 dömdes 19 personer till fängelse för stöld, och mer än hälften var grov-, 
hamn- och stuveriarbetare eller sjömän (totalt 10 stycken, dessutom förekom 3 springgossar, 1 
repslagare, 1 murerihantlangare, 1 vakt, 1 handelsresande, 1 hushållerska och 1 lagerarbetare). 
De grova våldsbrottslingarna år 1865 hade fem olika yrken (1 arbetare, 2 lärlingar/gesäller, 1 
sjöman, 1 hustru). År 1900 var det 2 arbetare och 1 färgare och 1 skomakare som dömdes till 
fängelse för våldsbrott medan år 1935 var de tre våldsbrottslingarna stuveri- och grovarbetare. 
År 1931 var exempelvis samtliga 5 våldsbrottslingar klassade som grov- eller stuveriarbetare och 
sjömän, HLA Kriminalvårdsanstaltens i Härnösand arkiv (länsfängelset), D 2 AA Fångrullor 
respektive år; HLA: Fångvårdsanstaltens i Sundsvall arkiv, D III a Fångrullor respektive år. Se 
också kapitel 9 där det visas vad få sågverks- och pappersarbetare som dömdes för brott under 
mellankrigstiden. Jämför även Mats Franzén, Den folkliga staden. Söderkvarter i Stockholm mel-
lan krigen (Lund 1992); Johansson (2008) s. 256f. och s. 276, samt ex. Horgby (1986) och 
Edvinsson (1992) s. 197f. 

 41 Jämför Sjöberg (1981) s. 83f.
 42 Se också Sjöberg (1981) s. 87ff. och s. 112. Hon visar t.ex. att år 1900 gav industrin sysselsätt-

ning åt 32 % av länets befolkning, men att nära 70 % av fångarna var arbetare, se Sjöberg (1981) 
s. 90. 

 43 Horgby (1986); Magnusson (1988).
 44 Jämför exempelvis Horgby (1986) s. 202. Jämför Jan Sundin, ”Theft and Penury in Sweden 

1830–1920. A comparative study at the county level”, Scandinavian Journal of History nr 1 
(1976). Sundin visar att sambanden mellan stöld och konjunktur blir svagare efter det sena 
1860-talets nödår, bortsett från toppen i slutet av första världskriget. De ekonomiska faktorerna 
bakom stöldbrotten försvagades, menar Sundin, bland annat i och med industrialiseringens 
ökade reallöner.

 45 För konjunkturåren se Björklund (1996) s. 9; samt Tedebrand (1996c) s. 109.
 46 Sören Edvinsson, Den osunda staden. Sociala skillnader i dödlighet i 1800-talets Sundsvall (Umeå 

1992) s. 136ff., 158, 174,196f. och s. 209. Edvinsson visar i sin studie på den mycket höga 
alkoholdödligheten i Sundsvall under andra halvan av 1800-talet.

 47 Från provinsialläkarens i Sundsvall årsberättelse 1866, citerat ur Edvinsson (1992) s. 197. 
 48 Se exempelvis Phillips (1977); Hay (1980); Johnson (1995) samt Clive Emsley, ”Control and 

Legitimacy: The Police in Comparative Perspective Since circa 1800”, i Clive Emsley, Eric 
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Johnson & Pieter Spierenburg (red.), Social Control in Europe Volume 2, 1800–2000 (Columbus 
2004) s. 193–209.

 49 De många poliserna bidrog säkerligen till att brottsligheten, och särskilt då ”myndighetsstyrd” 
kriminalitet som fylleri- och ordningsbrottslighet, var så hög i Sundsvall i jämförelse med andra 
städer under 1900-talets fyra första decennier. Se vidare diskussion i kapitel 8. 

 50 Med ett begrepp lånat från samtidens nykterhetsivrare. Om drickandet på 1800-talet, se ex. 
Johansson (2008); Willner (2005); Horgby (1986) s. 129–164. Se även kapitel 8. 

 51 Chevalier (1973). 
 52 King (2010); King (2011). Se även exempelvis Tobias (1972) och Phillips (1977). 
 53 Se exempelvis Powell (1966); Lane (1967); Lane (1979; Hewitt & Hoover (1982); Lane (1999).
 54 Franzén (1992); Johansson (2008) s. 256f. och s. 276, se även ex. Horgby (1986) och Edvinsson 

(1992) s. 197f. 
 55 Österberg (1996) s. 45f. och s. 49ff. 
 56 Jämför Lehtti (2001).

 8. Kriminalpolitik i lokalsamhället
 1 Poliskommissarie J.O. Attaque, SKA: Bilagor till Sundsvalls stadsfullmäktige 24/1 1918.
 2 Mycket kommunalt material från Sundsvall försvann i stadsbranden 1888, och diskussions-

protokoll före 1888 saknas normalt från Sundsvalls stadsfullmäktige. De otryckta och tryckta 
protokollen upptar i huvudsak yrkanden och beslut. Över tid blir protokollen utförligare, och 
olika skrivelser, årsberättelser eller remissyttranden finns ofta med som bilagor. Se även Tede-
brand (1996d) s. 254. 

 3 Se även Tedebrand (1996d) s. 254.
 4 Tedebrand (1996d) s. 255ff. De vanligaste ärendena i stadsfullmäktige, i vid mening, var infra-

strukturella och stadsfullmäktiges budget tilläts endast växa långsamt.
 5 Tedebrand (1996d) s. 266.
 6 SKA: Sundsvalls stadsfullmäktige 7/11 1863.
 7 J. E. Nilsson, ”Samhället och rusdryckshanteringen”, i Sundsvalls historia del V. Tiden 1862–1888 

(Sundsvall 1943) s. 244f.
 8 SKA: Sundsvalls stadsfullmäktige 27/8 1864. Se också 27/5 1865. 
 9 SKA: Sundsvalls stadsfullmäktige 8/3 1866 och 4/5 1866. Se även Nilsson (1943a) s. 243ff. 

Göteborgssystemet, som var en föregångare till Systembolaget, gav allmännyttiga bolag i uppdrag 
att reglera utskänkning och försäljning av spritdrycker. Det första ”systemet” infördes i Falun, 
och inte i Göteborg. Bolaget i Göteborg bildades år 1865 och det väckte stor uppmärksamhet 
både inom och utom Sveriges gränser. Principerna där bolagets verksamhet fastslogs blev år 
1895 en del i den nationella försäljningsförordningen, och tio år senare blev de obligatoriska 
för all brännvinsförsäljning i Sverige, såväl i städerna som på landsbygden. När det skedde hade 
i stort sett alla städer redan anammat Göteborgssystemet. Om Göteborgssystemet, se Johansson 
(2008) s. 71ff.

 10 SKA: Sundsvalls stadsfullmäktige 4/5 1866 och 5/6 1866. Se även Nilsson (1943a) s. 243ff. 
1875 kom nya lagbestämmelser, och hushållningssällskap och landsting fick del av vinsten.

 11 Nilsson (1943a) s. 258f. Se också SKA: Sundsvalls Stadsfullmäktige 8/12 1866 och 25/12 1869. 
 12 Nilsson (1943a) s. 246. Se även SKA: Sundsvalls stadsfullmäktige 10/4 1869, 14/6 1869 och 

16/8 1869. Stadsfullmäktiges protokoll vid denna tid är fyllda av ärenden gällande Utskänk-
ningsbolaget, se exempelvis 10/5 1872. Se också Nilsson (1943a) s. 258ff. Oktroj innebär 
”bemyndigande”. Bolaget fick tillåtelse att bedriva verksamheten (som utan bemyndigandet 
alltså inte hade varit tillåten) i ytterligare en treårsperiod. 
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 13 Nilsson (1943a) s. 246. Se också SKA: Sundsvalls Stadsfullmäktige 8/12 1866, 25/12 1869 och 
29/4 1870. 

 14 Mönsterölstugan skulle vara en föredömligt skött krog. Bara något år senare ska antalet krogar 
ha stigit till över 100 stycken, se Nilsson (1943a) s. 246f.

 15 På uppmaning av arbetarna själva stängde man alkoholförsäljningslokalerna under Sundsvalls-
strejken senvåren 1879. SKA: Sundsvalls Stadsfullmäktige 15/10 1879 och 15/2 1881. Se också 
Nilsson (1943a) s. 248.

 16 Citerat efter Nilsson (1943a) s. 248.
 17 Nilsson (1943a) s. 249. Utvärdshus var värdshus belägna i staden, men utanför gällande stads-

plan. Se även SKA: Sundsvalls Stadsfullmäktige 15/9 1891. 
 18 Nilsson (1943a) s. 248ff.; SKA: Sundsvalls Stadsfullmäktige 19/4 1881. 
 19 Nilsson (1943a) s. 248; SKA: Sundsvalls Stadsfullmäktige 15/3 1882. 
 20 Nilsson (1943a) s. 250f. Stenhammaren tillhörde staden och var beläget söder om stadskärnan. 

Det bytte senare namn till Södermalm.
 21 Nilsson (1943a) s. 252f.; SKA: Sundsvalls Stadsfullmäktige 27/9 1888. 
 22 SKA: Sundsvalls Stadsfullmäktige 14/9 1891 och 13/11 1891. 
 23 För fattigvårdsutgifterna och inkomsterna från Sundsvalls Utskänkningsbolag, se utgifts- och 

inkomststaten respektive år i SKA: Sundsvalls Stadsfullmäktige. För försäljningen i olika städer, 
se BiSOS V Brännvinstillverkning och försäljning 1873–1911. Se även Nilsson (1943a) s. 259ff.; 
Tedebrand (1996d) s. 267; samt Tom Sahlén, ”Välfärd i kommunal regi. Den svenska modellen 
i Sundsvall”, i Lars-Göran Tedebrand (red.), Sundsvalls historia del 2 (Sundsvall 1996) s. 321 
och s. 327.

 24 Björn Furuhagen, ”Bland kuskar, drängar, gesäller och soldater. Stockholms poliskår 1853–1917”, 
i Johanna Dahlgren (red.), Polisen i förändring. Konflikter, organisering och genus inom polisen 
under 1900-talet (Stockholm 2012). Se även Björn Furuhagen, Ordning på stan. Polisen i Stock-
holm 1848–1917 (Eslöv 2004).

 25 J.E. Nilsson, ”Stadens drätsel, kommunala verk etc.”, i Sundsvalls historia del V. Tiden 1862–1888 
(Sundsvall 1943) s. 137ff. (citat s. 141).

 26 Nilsson (1943b) s. 141. 25/10 1870 kom en ny polisinstruktion för stadens polisväsende, se 
SKA: Sundsvalls stadsfullmäktige 25/10 1870. Hellman ersattes 1883 av Alfred Ström, som 
1887 ersattes av Carl Johan Ekelund. 

 27 Nilsson (1943b) s. 141ff. Se också stadsfullmäktige 25/10 1870.
 28 Nilsson (1943b) s. 144. I 1864 års strafflag stadgades ”förlust av medborgerligt förtroende” för 

vissa brott som ansågs vara särskilt skamfyllda, som exempelvis vissa sexual- och våldsbrott, 
snatteri eller stöld. Under påföljdens tid var den dömde ansedd som vanfrejdad. ”Allmänna 
kvinnor” var ett annat ord för prostituerade. 

 29 Nilsson (1943b) s. 145; SKA: Sundsvalls Stadsfullmäktige 11/11 1880. 
 30 Nilsson (1943b) s. 146f. Se också SKA: Sundsvalls Stadsfullmäktige 18/3 1864 och 15/6 1875.
 31 SKA: Sundsvalls Stadsfullmäktige 15/10 1897.
 32 Skrivelse från J.O. Attaque, SKA: Sundsvalls Stadsfullmäktige 4/5 1899. 
 33 Skön, Alnö och Timrå kommun bildade tillsammans Sköns tingslag, medan Njurunda kom-

mun utgjorde ett eget tingslag. 
 34 SKA: Skön kommunalnämnden AI 17/4 1864. Även i Njurunda blev problem som alkohol-

lagstiftningen och sågverksindustrins arbetare orsakade föremål för de kommunala myndighe-
ternas behandling under 1860-talet. I Njurunda gick man i kommunalnämnden på samma 
linje som i Skön på den förfrågan som gjordes av länsstyrelsen år 1864. I svaret till kronofogden 
framhöll man att det borde vara nämnden själv som skulle ge tillstånd till maltdryckers försälj-
ning och vilka avgifter som skulle läggas på handeln. På ett möte sommaren 1867 beslutade 
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nämndens ledamöter att var och en av dem skulle försöka bilda ”grannföreningar” i sin hemby. 
Dessa föreningar skulle stoppa ”missbruket att hysa löst folk från andra fattigvårdssamhällen”. 
Ledamöterna ansåg nämligen att säsongsarbetarna förslösade sina förtjänster på dryckenskap 
under sommaren, medan de under vintern istället försörjde sig genom tiggeri, vilket orsakade 
betydande ordningsproblem i kommunen och för dess bofasta invånare. SKA: Njurunda Kom-
munalnämnden AI 17/5 1864 och 21/7 1867. 

 35 SKA: Skön kommunalstämma AI 30/7 1865; Nilsson (1943a) s. 245. Under 1860-talet och 
det tidiga 1870-talet kom också kommunalnämnden i Njurunda att hantera flera fall där såväl 
laglig alkoholförsäljning som lönnkrögeri bedrivits med svåra ordningsproblem som följd. 
Särskilt ofta i kommunalnämndens och -stämmans diskussioner uppmärksammades förhål-
landena omkring Svartviks lastageplats. En skrivelse från företrädare från några sågverksbolag, 
däribland ägaren till Svartviks lastageplats James Dickson, fick kommunalstämman att agera 
för en restriktivare alkoholpolitik. I skrivelsen påtalade Dickson m.fl. behovet av ökad kontroll 
och hårdare reglering av alkoholhandeln i kommunen, på grund av alla oordningar som den 
orsakade. För exempel, se SKA: Njurunda Kommunalnämnden AI 6/9 1868 och 8/7 1872, se 
också Kommunalstämman AI 5/8 1872, 20/10 1873 och 2/11 1873. Även Nilsson (1943a) s. 
243. 

 36 SKA: Skön Kommunalnämnden AI 14/6 1868 och Kommunalstämman AI 29/6 1868. Nämnden 
hade förordat bifall till hans ansökan, men begränsat bifallet till att endast gälla Skönsmon och 
inte hela kommunen. I slutet av 1860-talet försökte stämman även att begränsa de ordningspro-
blem som uppstod under arbetarnas lediga tid genom att förbjuda tillhandahållande av alkohol 
från kvällen före söndag och helgdag till morgonen efter, se SKA: Skön Kommunalstämman AI 
30/12 1869. 

 37 SKA: Skön Kommunalstämman AI 13/2 1876. På samma förfrågan menade kommunalstäm-
man i Njurunda att de goda åren dittills under 1870-talet gjort att fylleriet och oordningen i 
kommunen tilltagit, detta trots att ingen i kommunen hade rätt att bedriva partihandel med 
brännvin. Istället framhöll man lönnkrögeriet, lanthandlarnas rätt att sälja alkohol till avhämt-
ning samt närheten till Sundsvall som orsak till de växande problemen. Stämman menade också 
att det i kommunen rådde en anda av att inte ange varandra, vilket gjorde det svårt för polisen 
att agera. Se SKA: Njurunda Kommunalstämman AI 13/3 1876. Jämför Skön Kommunalstäm-
man AI 13/2 1876 och Alnö Kommunalstämman AI 27/2 1876.

 38 SKA: Skön Kommunalstämman AI 3/9 1876. Även Alnön, den mest industri- och befolk-
ningstäta kommunen i distriktet, upplevde under högkonjunkturen på 1870-talet avsevärda 
ordningsproblem. Trots att ingen i kommunen ägde partihandelsrätt att handla med brännvin 
orsakade lanthandlarnas och ångbåtarnas rättigheter brottslighet, och situationen förvärrades av 
de goda kommunikationerna med staden. Även på Alnön framkommer tydligt kommunalpo-
litikernas tidiga strävan att inskränka en handel som man ansåg orsakade mycket kriminalitet, 
se t.ex. SKA: Alnö Kommunalstämman AI 17/1 1874 och 27/2 1876.

 39 Se exempelvis SKA: Skön Kommunalnämnden AI 25/2 1877, 25/3 1877, 30/9 1883, 6/10 
1883, 30/6 1889, 13/10 1889, 11/6 1893, 20/8 1893 och 26/3 1894, samt SKA: Skön Kom-
munalstämman AI 25/7 1886.

 40 SKA: Skön Kommunalstämman AI 25/7 1886. Fryckberg hade genom en resolution av läns-
styrelsen blivit av med sina försäljningsrättigheter.

 41 SKA: Skön Kommunalstämman AI 12/2 1888. Även på Alnön kom ett omfattande föreningsliv 
att etableras bland inflyttade arbetare och bofasta under de sista decennierna under 1800-talet. 
Dessa föreningar blev de främsta förespråkarna för att kommunen skulle agera hårdare mot olika 
ordningsproblem som man menade att sågverksindustrialiseringen fört med sig. Man hade gott 
samarbete med nykterhetsföreningar i de andra västernorrländska industridistrikten och verkade 
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bland annat för att ångbåtarnas försäljning och ilandsättning av öl till utkörare skulle stoppas, 
se SKA: Alnö Kommunalstämman AI 1/4 1888 och AI 31/10 1891.

 42 Den lukrativa handeln med alkohol och närheten till Sundsvall orsakade svårigheter för Nju-
rundapolitikernas försök att föra en restriktiv alkoholpolitik under seklets sista två decennier. 
Man begärde bland annat hos länsstyrelsen 1884 att ölutkörarna inte skulle få sälja efter allmän 
väg, utan bara efter beställning, och man beslöt på stämman i oktober 1891 att Sundsvalls- och 
Grönborgs bryggeri, båda med säte i Sundsvall, samt det i kommunen belägna Ljungå bryggeri, 
skulle förbjudas att efter allmän landsväg för alltid utbjuda och försälja öl. SKA: Njurunda Kom-
munalstämman AI 27/10 1884 och 7/6 1885. Se även SKA: Njurunda Kommunalnämnden AI 
5/10 1891 och 11/10 1891.

 43 SKA: Skön Kommunalnämnden AI 13/9 1891.
 44 SKA: Skön Kommunalnämnden AI 8/3 1896. Lagstiftningens utformning gjorde, enligt 

nämnden, att man inte helt kunde ställa sig bakom en begäran från ett större nykterhetsmöte 
på Skönsmon. På mötet hade man fattat beslut om att hos länsstyrelsen ansöka om ett förbud 
för samtliga bryggerier, alla med säte i Sundsvall, att för all framtid inom Skönsmon avyttra 
sina varor, något de enligt skrivelsen även gjorde till olika lönnkrögare. Nämnden uttalade 
sin önskan att försäljning efter vägarna skulle förbjudas och att länsstyrelsen skulle förbjuda 
bryggerier och dess ölutkörare att lämna varor till olika lönnkrögare, men ansåg alltså att den 
lagligen inte kunde förorda ansökan i sin helhet. Även på Alnön blev bryggeriernas rätt att sälja 
både vid tillverkningsstället och efter den allmänna vägen mycket kritiserad. Det ledde till ”ofta 
upprepade oordningar”, och den ”talrikt besökta kommunalstämman” begärde därför 1896 hos 
länets riksdagsmän att de skulle arbeta för en ändring av gällande lagstiftning. Dominerande i 
beslutet på kommunalstämman var en samling av framstående sågverksdisponenter, grosshandlare, 
handlare och inspektorer. Senare samma år fattade man förbud mot två bryggerier i Sundsvall 
att utköra och försälja öl efter vägarna på ön. Nykterhetslinjens starka ställning på Alnön visas 
också av det enhälliga utlåtande stämman senare samma år gjorde på en remiss angående en 
riksdagsskrivelse till regeringen angående ändringar i alkohollagstiftningen samma år. SKA: 
Alnö Kommunalstämman AI 19/1 1896; 10/5 1896 och 6/9 1896.

 45 SKA: Skön Kommunalstämman AI 28/12 1884.
 46 SKA: Skön Kommunalnämnden AI 29/4 1888. Framställan gjordes av personer i Heffners, 

Skönsbergs och Ortvikstrakten. Även på Alnön hamnade polisorganisationen i förgrunden för 
diskussionen. De omfattande problemen med alkoholrelaterad kriminalitet på ön fick kommu-
nalnämndens ordförande år 1898 att begära att Alnön skulle brytas ut ur Timrå länsmansdistrikt 
och bilda ett eget. Som skäl till detta angav han öns enskilda läge, höga industrialiseringsgrad 
och stora mängd lösa arbetare. Året efter begärde kommunens polisuppsyningsman att 1864 
års ordningsstadga för rikets städer skulle tillämpas i den industrialiserade delen av ön, Se SKA: 
Alnö Kommunalstämman AI 18/12 1898 och 1/10 1899; Kommunalstämman Protokollbilagor 
AII 10/10 1899 och 8/12 1899. 

 47 Under 1880-talet märks nykterhetsrörelsens insteg i Njurunda tydligt. Detta illustreras bland 
annat av att det i Svartvik verksamma Ljungå bryggeri anmäldes i flera skrivelser från olika 
nykterhetsföreningar, som också finansierade extra ting för att bekämpa olaga ölhandel. För-
eningen skulle även hjälpa till att skaffa fram bevisning och hos åklagaren föranstalta åtal mot 
misstänkta. Under 1890-talet tilltog föreningarnas aktivitet på lokalplanet ytterligare. Särskilt 
den norra delen av kommunen, där huvuddelen av sågverken var etablerade, utgjorde föremål 
för föreningarnas oro, och man förordade bland annat att fler poliser skulle anställas där på 
grund av ”alltmer tilltagande olagligheter”. De lokala myndigheterna anställde därför polisupp-
syningsmän för att förbättra ordningen i kommunen. Se SKA: Njurunda Kommunalstämman 
AI 27/9 1886, 28/12 1892, 23/10 1893 och 1/7 1894, se också 29/12 1894, 17/10 1897 och 
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13/8 1899; Kommunalnämnden AI 5/10 1891, 2/10 1893, 19/1 1894, 1/6 1897 och 1/8 1898; 
Kommunalstämman Inkomna skrivelser EI 22/5 1894.

 48 Se Bo Öhngren, ”Elit och massa – Spänningar i färden mot ett nytt samhälle. Folkrörelser 
och samhällsutveckling 1850–1990”, i Lars Göran Tedebrand (red.), Sundsvalls historia del III 
(Sundsvall 1997) s. 91. Se även Per Frånberg, Umeåsystemet. En studie i alternativ nykterhetspo-
litik 1915–1945 (Umeå 1983) s. 169 för en diskussion om föreningars agerande utanför lagen.

 49 Skönsmons municipalsamhälle bildades år 1884 och Skönsbergs municipalsamhälle år 1894. 
 50 SKA: Skönsmon Municipalstämman AI 23/11 1885 och 22/12 1890, se också Municipalstyrelsen 

AI 7/12 1885 samt Municipalstyrelsen inkomna skrivelser AII 23/11 1885 samt 7/12 1885. 
 51 SKA: Skönsberg Municipalstämman AI 7/8 1896; se också Municipalnämnden AI 30/7 1896. 

Behandlingen av ärendet på stämman hade föranletts av en skrivelse från åtskilliga fastighetsägare 
boende i Skönsberg. De menade att ölutkörarna använde våld och hot mot ordningsmakten, 
och att företagsledningen för Grönborgs bryggeri var fullt medveten om att just denne ölut-
körare dömts till fängelse men att bryggeriet ändock fortsatte att använda hans tjänster. Kom-
munalnämnden i Skön fann ”enhälligt och å det lifligaste” att tillstyrka beslutet från stämman 
i Skönsberg, se SKA: Skön Kommunalnämnden AI 14/2 1897.

 52 SKA: Skönsmon Municipalstämman AI 17/11 1886. Se också Municipalstyrelsen AI 10/1 1887 
där begäran till länsstyrelsen görs. Diskussionen har föranletts av en inkommen skrivelse daterad 
18/10 1886, se SKA: Skönsmon Municipalstyrelsen AII Inkomna skrivelser 18/10 1886.

 53 SKA: Skönsmon Municipalstyrelsen AII Inkomna skrivelser 10/5 1887.
 54 HLA: Västernorrlands landskanslis arkiv EVI:7 (Femårsberättelse för Skönsmon 1886–90). Se 

också kapitel 6.
 55 SKA: Skönsmon municipalstämman AI 18/10 1886; se även Municipalstyrelsen Inkomna skri-

velser AII 5/4 1886.
 56 SKA: Skönsberg Municipalnämnden AI 3/12 1898.
 57 SKA: Skönsmon Municipalstyrelsen AII Inkomna skrivelser 8/11 1890; se även 22/4 1889.
 58 SKA: Sundsvalls Stadsfullmäktige 17/4 1900. Se också inledande citatet i kapitel 7. 
 59 SKA: Sundsvalls Stadsfullmäktige 17/4 1900.
 60 SKA: Sundsvalls Stadsfullmäktige 15/3 1904.
 61 SKA: Sundsvalls Stadsfullmäktige 15/5 och 15/11 1905. Då riksdagen fattat beslut om att 

städernas andel av spritmedlen successivt skulle minskas beslöt Andersson att ändra motionen 
från att gälla 1/20-del av medlen till 2 500 kr för kommande år. Se också 12/5 och 15/10 1909. 
Fullmäktigediskussionerna vid denna tid är fulla av framställningar mot rusdryckerna. 

 62 SKA: Sundsvalls Stadsfullmäktige 15/10 1909.
 63 Nykterhetsdiakon var en nykterhetspredikant som bland annat delade ut ”nykterhetspropaganda” 

och gjorde hembesök hos alkoholister eller misstänkta alkoholister. Nykterhetsnämnd inrät-
tades 1916. SKA: Sundsvalls Stadsfullmäktige, se bl. a 15/3, 15/8 och 15/10 1913, samt även 
15/1 och 15/2 1916. Se också Lars-Göran Tedebrand, ”Politik, väljare och valda efter 1888”, i 
Lars-Göran Tedebrand (red.), Sundsvalls historia del 2 (Sundsvall 1996) s. 266ff.

 64 Se bl. a diskussionen i stadsfullmäktige 18/6 1912, samt Tedebrand (1996d) s. 254ff. 
 65 SKA: Sundsvalls Stadsfullmäktige 15/10 1913.
 66 Sammanställning av Utskänkningsbolagets cirkulär finns i SKA: Njurunda Kommunalnämnden 

AI 1/11 1914.
 67 SKA: Sundsvalls Stadsfullmäktige 16/11 1914, bilaga 235–239. 
 68 SKA: Sundsvalls Stadsfullmäktige 15/10 1915 och 16/11 1915.
 69 SKA: Sundsvalls Stadsfullmäktige 15/10 1917. Se också exempelvis 16/9 och 15/11 1918. Ytter-

ligare ett tecken på Poliskommissariens alkoholliberala syn är att han vanligtvis varje år fann att 
tillstyrka alla olika utskänkningsansökningar som ställdes till honom. 
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 70 SKA: Sundsvalls Stadsfullmäktige 15/6 1921 (Nykterhetsnämndens årsberättelse för 1920). Se 
även SKA: Sundsvalls Stadsfullmäktige 15/8 1924. 

 71 Tedebrand (1996d) s. 275f. SKA: Sundsvalls Stadsfullmäktige 15/2 1922, 21/12 1925, 15/1 
1926 och 16/4 1926. 

 72 SKA: Sundsvalls Stadsfullmäktige 15/6 1928 (Nykterhetsnämndens årsberättelse för 1927). 
Se även 15/2 1929 bilaga 14; 29/6 1929 bilaga 186A ”Nykterhetsnämndens yttrande rörande 
pilsnerutskänkningen” samt 20/6 1929 (Nykterhetsnämndens årsberättelse för 1928). 

 73 Se Stadsfullmäktiges protokoll från exempelvis 19/2 1935, 22/1 1935, 17/4 1936 och 20/5 1938. 
 74 Se exempelvis SKA: Sundsvalls Stadsfullmäktige 20/6 1924 och 15/6 1928 samt Nykterhets-

nämndens årsberättelse i stadsfullmäktiges protokoll 15/6 1928 (1927 års berättelse), 15/4 1930 
(1929 års berättelse), 19/6 1931 (1930 års berättelse) eller 15/3 1934 (1933 års berättelse); om 
tullpolisen, se SKA: Sundsvalls Stadsfullmäktige 16/7 1935. Även om alkoholfrågan fortsatte att 
stå i förgrunden när brottslighet diskuterades lokalt så kom efter världskriget även andra sociala 
perspektiv att få större utrymme. Detta märks exempelvis i en utredning, som tillsatts i slutet 
av 1916, och som i januari 1919 avlämnade rapport. I den talades om de urusla bostadsförhål-
landena i varje del av staden och att fängelserna från ”sådana överbefolkade ruckel” hämtade 
”sina värnlösa offer”, se SKA: Sundsvalls Stadsfullmäktige 29/1 och 19/6 1919. 

 75 Södermalm var det nya namnet på Stenhammaren.
 76 SKA: Sundsvalls Stadsfullmäktige ”Magistratens beslut den 10 januari 1906 rörande förändrade 

anordningar af polisbevakningen å Östermalm och Södermalm” (Sundsvalls kommunala hand-
lingar 1906 s. 47f.). Se också protokollen från 22/6 1914, som visar på hur Gårdsägareföreningen 
för områden norr inom staden framför krav på bättre polisbevakning. 

 77 Furuhagen (2012). Se även Furuhagen (2004).
 78 SKA: Sundsvalls Stadsfullmäktige 1907 s. 246.
 79 SKA: Sundsvalls Stadsfullmäktige 15/12 1908. Se också 16/11 1914, 24/1 1918 och 15/10 

1924. 
 80 SKA: Sundsvalls Stadsfullmäktige 16/11 1914 (bilaga 241).
 81 SKA: Sundsvalls Stadsfullmäktige 24/1 1918.
 82 SKA: Sundsvalls Stadsfullmäktige 15/10 1924 (bilaga 288). I svaret från Attaque finns den lokala 

polisens historik tecknad.
 83 SKA: Sundsvalls Stadsfullmäktige 15/8 1924 och 15/10 1924. Se också bilaga 287 och 288. 

Motionären kom att återvända till förslaget 1928, se 15/10 1928. Sundsvalls industriella posi-
tion var också en anledning till att Statspolis förlades till staden i början av 1930-talet, se SKA: 
Sundsvalls Stadsfullmäktige 4/1 1932.

 84 SKA: Sundsvalls Stadsfullmäktige 17/4 och 19/6 1934. 
 85 Se Linner (1922) Tabell 1A s. 308–310 (”Den egentliga polispersonalens antal 1913”) samt 

SOS Brottsligheten 1913. 
 86 SKA: Skön Kommunalstämman AI 1/10 1910. Även i Njurunda märks ett allt starkare infly-

tande för nykterhetslogerna i den lokala politiken omkring sekelskiftet 1900. Efter en motion 
från samtliga nykterhetsföreningar krävde kommunalstämman hos länsstyrelsen om förbud mot 
söndagsutskänkning för Ljungå bryggeri. Såväl hemmansägare som disponenter och arbetare 
ställde sig bakom kravet, och de olika ordningsförseelserna och det ”demoraliserande inflytande” 
bryggeriet hade på samhället framhölls i skrivelsen. Även i flera andra yttranden visade stämman 
på en nykterhetsvänlig linje, även om man ofta framhöll de ekonomiska svårigheterna för en så 
pass fattig kommun att utöka polisbevakningen. Bland annat avslogs förslaget om införande av 
särskilda ölpoliser, då stämman fann att överträdelserna inte var värre än förr. Se SKA: Njurunda 
Kommunalstämman AI 30/12 1901, 29/6 1902, 9/7 1905, 26/3 1905, 29/10 1905 och 26/11 
1905; Kommunalnämnden AI 1/2 1902.

Svedin for print.indd   261 2015-05-18   14:09



”en ohyra på samhällskroppen”262

 87 SKA: Skön Kommunalstämman AI 30/1 1915 samt Sundsvalls Stadsfullmäktige 15/4 1915. 
Se också Skön Kommunalstämman AI 20/12 1917. På Alnön fortsatte ordningsbrotten, trots 
införandet av ordningsstadgan 1899 och utökningen av poliskåren, att vara många. Bland annat 
– under kraftigt inflytande från nykterhets- och arbetarrörelsen – infördes ”ölpoliser”; förordades 
kommunalt veto för alkoholhandel; förespråkades stängning av samtliga försäljningsställen i 
Sundsvall under världskriget, samt begärdes att de som ej betalat sin kommunalskatt inte skulle 
få inhandla sprit hos Sundsvalls utskänkningsbolag. Den starka nykterhetslinjen bland kom-
munens beslutsfattare återfinns t.ex. i SKA: Alnö Kommunalstämman AI 26/3 1905, 20/12 
1908, 25/10 1914 och 14/1 1915; Kommunalstämman Protokollbilagor AII 26/3 1905 och 
28/11 1908. 

 88 SKA: Skön Kommunalfullmäktige AI 2/10 1920. För Njurundapolitikernas kamp mot lönn-
bränning, se exempelvis SKA: Njurunda Kommunalfullmäktige AI 21/8 1920. Se också Nyk-
terhetsnämndens årsberättelse 1929, 1930, 1931, 1933, 1934, 1936, 1937, 1938 och 1939 i 
Kommunalfullmäktige Protokollsbilagor AIII:1–7 (årsberättelserna före 1929 saknas). Även 
för Alnös del är det uppenbart att kraften i nykterhetsarbetet efter kriget riktades mot lönn-
bränningen och smugglingen. Dessutom hamnade ungdomskriminaliteten i förgrunden. Se 
exempelvis SKA: Alnö Kommunalfullmäktige AI 16/11 1919, 8/8 1920 och 12/9 1920 samt 
Kommunalnämnden AI 3/8 1924. 

 89 SKA: Skön Kommunalfullmäktige AI 8/7 1922. Se också Kommunalfullmäktige Protokollbila-
gor AII 20/4 1922 och 20/6 1922, samt även 29/9 1920. 1925 föreslogs en nöjesskatt, då man 
menade att det ”moderna nöjeslivet påbördar kommunen betydande ekonomiska utgifter” med 
mycket oordningar, stegrad njutningslystnad och sänkt moral samt krav på polisbevakning, se 
Kommunalfullmäktige Protokollbilagor AII 7/1 1925. Problemen med nöjeslivet och särskilt 
då ungdomens uppförande på olika tillställningar diskuterades även i Kommunalfullmäktige, 
se Protokollbilagor AII 28/3 1931. 

 90 SKA: Skön Kommunalfullmäktige AI 2/6 1923. Se också Protokollbilagor AII, exempelvis 29/5 
1923, 21/5 1927 och 19/4 1931. Först i början av 1930-talet fick den varje år ansökande Fru 
Augusta Pierrou sin ansökan om öl- och vinrättigheter beviljad. Se Kommunalfullmäktige AI 
3/6 1933, 26/5 1934 och 23/7 1938. Kommunalfullmäktige Protokollbilagor AII 31/5 1932, 
19/6 1933, 14/6 1934 och 25/2 1938. 

 91 SKA: Skön Kommunalfullmäktige Protokollbilagor AII 19/2 1926.
 92 SKA: Skön Kommunalfullmäktige Protokollbilagor AII 20/5 1933.
 93 SKA: Skön Kommunalfullmäktige Protokollbilagor AII 15/8 1936, 23/6 1938 och 18/6 1939.
 94 Skönsberg Municipalstämman AI 28/4 1909 och 30/12 1910. Diskussionen om poliskårens 

finansiering fortsatte mellan Engelstedt och municipalsamhällets företrädare kommande år, se 
exempelvis 8/12 1911, 26/11 1912, 21/10 1913, 30/12 1914, 16/9 1915, 31/10 1916, 2/6 1919 
och 27/10 1919. Se också Municipalnämnden AI 27/4 1909.

 95 Municipalstämman AI 18/7 1911. Mark till häktet hade Direktör Enhörning upplåtit gratis.
 96 Vid Stämman 28/10 1906 hade de talrikt församlade arbetarna framhållit ”att det icke vore 

så särdeles väl beställdt med den allmänna säkerheten på Skönsmon i det fredliga personer å 
allmänn landsväg ofta ofredas af rusiga eller halfrusiga lymlar”, och ställde därför krav på ökad 
polisbevakning. Man beslöt därför, på grund av Skönsmons ekonomiska belägenhet, att anhålla 
om hjälp med finansieringen av de två stora trävarubolagen Mons och Kubikenborgs sågverk, 
se Skönsmon Municipalstyrelsen AI 9/11 1906. Precis som på riksnivå blev även i Sundsvalls 
förorter ungdomsbrottslingarnas framfart diskuterat omkring sekelskiftet, se Skönsmon Muni-
cipalstämman AI 28/10 1903. Se också Municipalstyrelsen AI 3/4 1903 och 8/10 1903. 

 97 Tedebrand (1996) s. 254ff.
 98 Ericson (1996) s. 137ff; Egerbladh (1996) s. 155ff. Tidigare hade ingen nämnvärd bostads-

Svedin for print.indd   262 2015-05-18   14:09



263noter

segregation förekommit, utan staden hade varit tämligen homogen. Detta förändrades med 
industrialiserings- och urbaniseringsprocessen och stadsbranden.

 99 ”Den illusoriska vinsten förvandlar bolagen till lysande affärsföretag, hvilkas enda uppgift är att 
åt stadskassan öfverlämna en så stor penningbehållning som möjligt, hvarigenom beloppet å de 
enskildes debetsedlar minskas”, G.H. von Koch, Göteborgssystemets teori och praktik (Stockholm 
1900). Citerad ur Frånberg (1983) s. 24.

 100 Sven Lundkvist, Politik, nykterhet och reformer. En studie i folkrörelsernas politiska verksamhet 
1900–1920 (Uppsala 1974) s. 275ff. Se även Frånberg (1983) s. 23, 151 och s. 225.

 101 Även från till exempel amerikanska studier finns exempel på att nykterhetsivrarna såg polisen 
som sina fiender, se Frånberg (1983) s. 152.

 102 Horgby (1986) s. 97f. 
 103 Horgby (1986) s. 110.
 104 SKA: Sundsvalls Stadsfullmäktige 15/3 1900.
 105 Lane (1967); Lane (1980) s. 15; Emsley (2004), s. 193ff.; se även de många studierna av Eric 

Monkkonen som finns redovisade i forskningsdiskussionen i kapitel 2. 
 106 Jämför Lane (1980) s. 27.
 107 För fler exempel på urusla social förhållanden i det sena 1800-talets Sundsvall, se Edvinsson 

(1992). 
 108 Se även Tedebrand (1996d) s. 254ff.

 9. En förändrad kontroll- och tillitsstruktur
 1 RA: Medicinalstyrelsens arkiv E5A vol. 30. Årsberättelser från Provinsialläkare. Olof Söderbaum, 

Sundsvall 1892.
 2 Se exempelvis Sundin (1992); eller Eva Österberg & Sölvi Sogner, People Meet the Law. Control 

and conflict-handling in the courts. The Nordic countries in the post-Reformation and pre-industrial 
period (Oslo 2000). 

 3 Se Rosenfeld, Messner & Baumer (2001) s. 283–310.
 4 Messner, Baumer & Rosenfeld (2004) s. 882–903. Relationen mellan socialt kapital och brotts-

lighet diskuteras även i Lederman, Loayza & Menéndez (2002) s. 509–539. Författarna betonar 
tillit som den primära faktorn för att minska våldet i samhället, medan de menar att det är 
svårt att se nyttan av föreningsmedlemskap. Istället betonas ekonomisk tillväxt och ekonomisk 
jämlikhet i samhället som en tillitsskapande faktor, och som det som är mest betydelsefullt för 
en minskning av våldet.

 5 Zhong (2008). 
 6 Beyerlein & Hipp (2005) s. 995–1013. Begreppen ”bonding” och ”bridging” diskuteras också 

av Putnam, se exempelvis Putnam (2001) s. 22ff. Se även avhandlingens kapitel 1.
 7 Se t.ex. Ambjörnsson (2001).
 8 Anders Bäckström, När tros- och värderingsbilder förändras. En analys av nattvards- och husför-

hörssedens utveckling i Sundsvallsregionen 1805–1890 (Stockholm 1999) s. 15. Se även Anders 
Bäckström, Ninna Edgardh Beckman och Per Pettersson, Religiös förändring i norra Europa. En 
studie av Sverige: ”Från statskyrka till fri folkkyrka”. Slutrapport (Uppsala 2004); Söderberg (1993) 
s. 129; samt Oloph Bexell, ”Uppbrottet ur enhetskyrkan”, i Signums svenska kulturhistoria. Det 
moderna genombrottet (Stockholm 2008). För forskning om hustavlan och patriarkalismen, se 
kapitel 3 och där anförd litteratur.

 9 Bäckström (1999) s. 11ff. Denna utveckling sågs redan på 1800-talet av några av ”sociologins 
klassiker”. De antog att människan i det nya urbana och industriella samhället skulle frigöra 
sig från religionens bojor. Bland samhällsteoretiker som tidigt analyserade religionens minskade 
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betydelse återfinns bland annat Compte, Marx, Durkheim, Weber, Freud och Feuerbach.
 10 Bäckström (1999) s. 64.
 11 Bäckström (1999) s. 64ff. Däremot följdes kvinnor och män åt i nedgången, vilket enligt Bäck-

ström skiljer Sundsvall från många andra områden. Efter ålder var det gruppen 15–34 år som 
hade lägst deltagande, medan de över 55 år hade högst.

 12 Bäckström (1999) s. 71ff. Till den konstruerade gruppen ”bönder” har han också fört bl.a. 
anställda tjänstemän vid sågverken och vid stadens förvaltning, samt fabriksägare. Till gruppen 
”arbetare” har förts, förutom industriarbetare, även lantarbetare och boende på fattighus eller 
sockenstuga. Kvinnor och barn har sorterats efter husfaderns yrke.

 13 Bäckström (1999) s. 75ff. Till kustförsamlingar räknar Bäckström Sundsvall och de indu-
strialiserade församlingarna efter kusten, vilket gör att de efter kusten jordbruksdominerade 
församlingarna Hässjö och Tynderö förts till inlandsförsamlingarna. De inlandsförsamlingar 
som inte fick en tydlig folkrörelseetablering (och då främst av väckelserörelsen), visar också på 
betydligt högre deltagande än de jordbruksförsamlingar där framförallt väckelsen blev stark. 
Detta visar också tydligt på skillnaderna mellan förindustriella ”agrarpatriarkala” mönster och 
nya ”horisontella”. Skillnaden mellan män och kvinnor var också i detta fall liten. Fördelat efter 
ålder uppvisas ett snarlikt mönster som för nattvardsgången. Jämför Berndt Gustafsson, Social-
demokratien och kyrkan 1881–1890 (Stockholm 1953) s. 174ff. Gustafsson menar att arbetarna 
i Sundsvallsdistriktet avvek med sin icke-religiositet även i förhållande till andra distrikt, som 
t.ex. det i Ådalen. 

 14 Bäckström (1999) s. 74, 84f., 88ff., 91ff., 94, 99 och s. 104ff. Att seder som dop, vigsel och 
begravning i stort sett berördes endast marginellt förklaras, enligt Bäckström, av flera religions-
vetare med att de sederna var förknippade med familjesfären och individens privatliv. Det var 
således inte samhällets behov som stod i centrum för dem.

 15 HLA: Sköns tingslags häradsrätts arkiv A I a. Dombok år 1900 (saköreslängderna). 
 16 Beträffande Medelpad fann Petersson endast 25 stycken utevarobrott för femårsperioden 

1865–1869, se Petersson (1983) s. 117f. Detta har säkerligen mer att göra med ett bristfälligt 
källmaterial än med att endast 25 personer bestraffades för utevaro under den perioden i Med-
elpad. 

 17 Horgby (1986) s. 104ff.
 18 Bäckström (1999) s. 35. Se också Gustafsson (1953) s. 174ff. 
 19 För folkrörelsernas kvantitativa utveckling i Sundsvallsdistriktet se till exempel Öhngren (1997) 

s. 68–118.
 20 Öhngren (1997). 
 21 Se även Bäckström (1999) s. 37f.
 22 Detta innebär inte att det inte existerade något civilsamhälle tidigare. Olika sammanslutningar 

som initierats privat existerade även före folkrörelsernas uppkomst under andra halvan av 1800-
talet. Inom den agrara storfamiljen och genom kyrkan eller tinget som mötesplatser skapades 
viktiga sociala band. Om civilsamhälle definieras mycket löst som social interaktion utanför 
statsapparaten har ett civilt samhälle alltid existerat. Om det däremot definieras som en privat 
sammanslutningsform mellan stat och näringsliv så får det i Sverige en kraftig tillväxt med folk-
rörelserna. För olika sammanslutningar före folkrörelserna, se främst Jansson (1985). I denna 
avhandling förstås civilsamhälle i likhet med Putnam som sociala föreningar, organisationer och 
rörelser utanför staten, marknaden och familjen, se kapitel 1. 

 23 Se kapitel 5.
 24 Lundkvist (1977) s. 153. För en utförligare diskussion om skötsamhetsbegreppets innebörd se 

exempelvis Horgby (1993) eller Ambjörnsson (2001). 
 25 För den statistiska uppgiften se Susanna Hedenborg och Lars Kvarnström, Det svenska samhället 
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1720–2006 (Lund 2009) s. 212; eller RA: Kommerskollegium arkiv: Avdelningen för arbets-
statistik HIII B2:1 (Statistik rörande föreningsväsendet. Ideella föreningar 1910 Sammandrag). 
Som folkrörelse räknas en organisation som är rikstäckande och med frivilligt medlemskap. 
Organisationen ska också ha initierats privat och inte genom statligt stöd. Rörelsen ska också 
försöka åstadkomma någon form av samhällsförändring. Folkrörelser i Sverige runt sekelskiftet 
här studerade är arbetar-, väckelse- och nykterhetsrörelsen. 

 26 Efter storstrejken 1909 gjordes för statens räkning en inventering av olika förhållanden i riket. 
Ett sådant förhållande som undersöktes var förekomsten av olika föreningar. Borgmästare och 
kronofogdar skulle samla in uppgifter över antalet föreningar, samt dess typ och antalet med-
lemmar, och skicka in till Justitiedepartementet. De som inte inkom med alla uppgifter anmo-
dades ytterligare en gång. Jag betraktar detta material som mycket grovt. Precis som påpekades 
tidigare i samband med att uppgiften 10 654 föreningar i Sverige angavs, saknas det många 
föreningar. Det är också tydligt av materialet att man varit olika framgångsrik på olika orter i 
denna kontroll, som troligtvis tillkom efter storstrejken för att ha en överblick över tänkbara 
oroliga, kanske t.o.m. revolutionsbenägna, element. Materialet är tryckt, men här har jag använt 
utredarens råmaterial, vilket är nedklottrat och ger intrycket av att inte vara helt komplett. Detta 
kvantitativa material måste därför behandlas mycket källkritiskt, och inte alls som ett komplett 
och helt tillförlitligt material. Men det är, menar jag, användbart för att se de stora linjerna och 
skillnader mellan de städer vars siffror är bevarade.

 27 Oomtvistligt är också att Sundsvall hade ett mycket omfattande civilt samhälle. Siffran förefaller 
ändock mycket hög. Säkerligen har industridistriktet, med två stora municipalsamhällen i stadens 
absoluta ytterkant, stor påverkan på föreningsaktiviteten i staden. Flera invånare är säkerligen 
även med i flera föreningar. Även andra studier visar på mycket stor föreningsaktivitet i staden, 
exempelvis Öhngren (1997) s. 68–118.

 28 Se även bilaga 6 och 7; samt för länens kriminalitetstal BiSOS B Rättsväsendet 1900 och 1910; 
SOS Brottsligheten 1920. För befolkningssiffrorna se t.ex. BiSOS A Befolkning 1900 och 1910; 
SOS Folkmängden inom administrativa områden 1920. För uppgifter om föreningslivet 1910, 
se RA: Kommerskollegium arkiv: Avdelningen för arbetsstatistik HIII B2:1 (statistik rörande 
föreningsväsendet).

 29 För uppgifter om föreningslivet 1910, se RA: Kommerskollegium arkiv: Avdelningen för arbets-
statistik HIII B2:1 (statistik rörande föreningsväsendet).

 30 En sådan här undersökning är väldigt beroende av materialets beskaffenhet, och denna undersök-
ning måste sägas vara materialstyrd. Industrier har valts ut där det både finns fackföreningsma-
trikel och anställningslista bevarad. Dessa har sedan jämförts för att få fram vilka av arbetarna 
som var fackligt anslutna. Därefter har hela anställningslistan jämförts med saköreslängderna 
för både Sköns tingslags häradsrätts och Sundsvalls stads rådhusrätt. I de fall där anställnings-
listan eller saköreslängden ger tvivelaktiga uppgifter om en persons eventuella kriminalitet så 
har jag bortsett från fallet, och således försökt att endast inkludera dem som med säkerhet (eller 
så nära det går) går att belägga som arbetare och kriminella. I vissa fall innehåller också både 
saköreslängden och anställningslistan födelsedatum, vilket gör resultatet betydligt säkrare. 

 31 Ambjörnsson (2001).
 32 Ambjörnsson (2001) s. 261ff. Arbetarorganisationerna hade säkerligen ambitioner att få sina 

medlemmar att uppträda värdigt även på fritiden, men det är alltså tveksamt om den fackligt 
anslutne industriarbetaren var mer skötsam än kamraten som valt att stå utanför. 

 33 Trägårdh (2013) s. 50ff.; samt även Trägårdh (2007) och Trägårdh (2009). Se även exempelvis 
Österberg (1983); Eva Österberg, ”Den gamla goda tiden”- bilder och motbilder i ett modernt 
forskningsläge om det äldre agrarsamhället”, Scandia nr 48 (1982); Eva Österberg, ”Svenska 
lokalsamhällen i förändring ca 1550–1850. Participation, representation och politisk kultur i 
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den svenska självstyrelsen. Ett angeläget forskningsområde”, Historisk Tidskrift nr 107 (1987). 
För kritik mot Österbergs samförståndstes, se Börje Harnesk, ”Den svenska modellens tidigmo-
derna rötter?”, Historisk Tidskrift nr 122 (2002) s. 78–90. Se även exempelvis Putnam (1997) 
s. 220 och Putnam (2001). För Rothsteins forskning, se främst Bo Rothstein, Just Institutions 
Matter. The Moral and Political Logic of the Universal Welfare State (Cambridge 1998); Bo Roth-
stein, State and Capital in Sweden. The importance of corporatist arrangements (Uppsala 1988); 
Bo Rothstein, Den korporativa staten. Intresseorganisationer och statsförvaltning i svensk politik 
(Stockholm 1992); Rothstein (2004); Rothstein & Stolle (2003) s. 4ff.

 34 Putnam lyfter fram exempelvis den katolska kyrkan som negativ för det sociala kapitalet, se 
Putnam (1997). Vi kan också tänka oss föreningar med rasistiska eller kriminella intressen. Vissa 
föreningar har följaktligen en positiv inverkan, andra en negativ, och ytterligare några förefaller 
vara ovidkommande för medborgarandan i samhället. 

 35 Strömberg (2004).
 36 Lundkvist (1977) s. 217ff.; se även Strömberg (2004). 
 37 Torkel Jansson, Samhällsförändringar och sammanslutningsformer. Det frivilliga föreningsväsendets 

uppkomst och spridning i Husby-Rekarne 1850–1930 (Uppsala 1982); Jansson (1985). 
 38 Se exempelvis matriklarna för Logen Förhoppning Svartvik i Föreningsarkivet Västernorrland: 

Blåbandsföreningen nr 87 Förhoppning D 1: Medlemsmatriklar. 
 39 Strömberg (2004).
 40 Rothstein (1988); Rothstein (1992); Rothstein (2004); Se också Rothstein & Stolle (2003) s. 

4ff.
 41 Ambjörnsson (2001) s. 53. 
 42 Bergman (2010). Även Putnam (1997 och 2001) visar hur hög rörlighet ofta destabiliserade 

samhällen och bidrog till social desorganisation.
 43 Om folkrörelsernas inkorporering i de politiska och administrativa institutionerna på lokal 

och nationell nivå se t.ex. Kjell Östberg, Byråkrati och reformism. En studie av svensk socialde-
mokratis politiska och sociala integrering fram till första världskriget (Lund 1990); Kjell Östberg, 
Kommunerna och den svenska modellen. Socialdemokratin och kommunalpolitiken fram till andra 
världskriget (Eslöv 1996); Rothstein (1992); Strömberg (2004) s. 53ff.
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Källor och litteratur
Otryckta källor
Riksarkivet (RA): 
Kommerskollegium arkiv, Avdelningen för arbetsstatistik HIII B 1–2 (Statistik rörande förenings-

väsendet Ideella föreningar 1910)
Medicinalstyrelsens arkiv, E:5A
Sundhetskollegiums (Medicinalstyrelsens föregångare) arkiv, E:5A 

Landsarkivet i Härnösand (HLA): 
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Bilaga 3

Brott och förseelser, för vilka personer sakfällts/10 000 invånare i städer med råd-
husrätt, i femårsmedeltal 1926–30, 1931–35 och 1939–40

 1926–30 1931–35 1939–40
Stockholms stad 461,5 529,4 379,2

Stockholms län:
Södertälje 360,3 329,9 368,4
Vaxholm 340,8 442,2 315,8
Norrtälje 489,5 648,5 331,1
Sigtuna 490,4 658,8 645,6
Länets städer 389,6 426,4 369,7

Uppsala län:
Uppsala  270,3 361,6 259,1
Enköping 367,5 356,5 332,6
Länets städer 286,2 360,8 269,6

Södermanlands län:
Nyköping 201,8 225,0 284,6
Eskilstuna 203,8 222,8 204,7
Torshälla 313,3 292,3 261,1
Strängnäs 313,9 397,4 450,3
Mariefred 151,1 142,0 119,2
Trosa 324,9 365,1 511,9
Länets städer 218,1 241,1 246,0

Östergötlands län:
Linköping 181,6 250,4 355,6
Norrköping 178,3 176,9 188,2
Söderköping 402,9 340,6 338,1
Motala 231,4 211,1 666,5
Vadstena 409,8 382,0 475,6
Skänninge 423,9 373,6
Länets städer 199,0 213,5 278,0

Jönköpings län:
Jönköping 233,3 238,6 283,7
Eksjö 249,3 329,8 372,4
Gränna 233,3 403,1
Länets städer 236,0 259,4 298,5
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Kronobergs län:
Växjö 612,2 363,6 339,7

Kalmar län:
Kalmar 341,4 421,8 363,1
Oskarshamn 273,5 345,5 382,6
Västervik 197,3 291,2 417,8
Vimmerby 349,4 343,9 522,7
Länets städer 286,9 364,5 395,4

Gotlands län:
Visby 390,2 399,5 425,2

Blekinge län:
Karlskrona 160,8 160,2 247,5
Ronneby 308,7 270,8 261,1
Karlshamn 284,5 374,1 374,0
Sölvesborg 393,1 396,9 345,2
Länets städer 221,8 233,4 283,6

Kristianstads län:
Kristianstad 484,6 521,4 614,7
Simrishamn 229,3 235,6 245,1
Ängelholm 305,1 446,4 309,5
Länets städer 409,5 470,2 499,1

Malmöhus län:
Malmö 414,6 427,5 426,7
Lund 274,7 264,1 218,1
Landskrona 311,9 331,0 282,8
Helsingborg 292,8 332,9 415,2
Ystad 224,0 309,1 314,3
Trelleborg 295,8 277,2 290,2
Skanör m Falsterbo 281,9 225,2 117,5
Länets städer 349,2 370,0 382,2

Hallands län:
Halmstad 349,0 283,5 394,3
Laholm 342,8 330,8 547,9
Falkenberg 279,0 394,4 
Varberg 383,2 406,3 441,1
Kungsbacka 845,3 852,7
Länets städer 369,7 348,1 416,2
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Göteborgs- och Bohus län:
Göteborg 444,4 463,9 362,1
Kungälv 284,4 
Marstrand 192,9 331,9
Lysekil 593,5 452,2
Uddevalla 285,1 505,1 543,2
Strömstad 374,9 334,5 408,1
Länets städer 434,7 463,9 372,5

Älvsborgs län:
Vänersborg 353,2 465,9 535,0
Alingsås 286,5 374,8 365,5
Borås 217,6 297,4 266,3
Ulricehamn 337,3 472,8 382,5
Åmål 240,4 226,6 294,1
Länets städer 255,7 333,5 321,0

Skaraborgs län:
Mariestad 376,9 527,5 273,5
Lidköping 408,2 396,1 405,6
Skara 300,0 383,3 510,4
Skövde 330,9 366,8
Hjo 247,1 336,8 414,8
Falköping 340,5 445,1 283,6
Länets städer 345,3 409,5 374,3

Värmlands län:
Karlstad 530,0 516,4 551,6
Kristinehamn 232,3 234,1 363,7
Filipstad 308,6 429,5 572,9
Länets städer 404,0 417,6 500,2

Örebro län:
Örebro 287,3 341,4 239,9
Askersund 683,9 529,0 379,7
Nora 216,2 304,1 330,8
Lindesberg 308,0 335,1 356,3
Länets städer 303,0 347,5 258,2

Västmanlands län:
Västerås 264,5 353,7 319,7
Sala 311,3 305,8 476,0
Köping 162,3 188,1 324,1
Arboga 282,8 366,2
Länets städer 260,6 326,6 344,0
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Kopparbergs län:
Falun 272,7 258,0 322,1
Säter 230,7 379,7
Hedemora 232,8 260,8
Länets städer 260,7 272,3 

Gävleborgs län:
Gävle 413,1 404,6 287,4
Söderhamn 426,8 334,9 312,8
Hudiksvall 390,7 417,7 441,4
Länets städer 412,9 392,5 311,7

Västernorrlands län:
Härnösand 476,6 617,7 612,1
Sundsvall 749,9 816,4 583,9
Örnsköldsvik 561,1 1 051,5 
Länets städer 629,6 784,3 595,2

Jämtlands län:
Östersund 297,3 358,1 561,6

Västerbottens län:
Umeå  638,5 731,7 516,4
Skellefteå 485,2 649,6 580,4
Länets städer 595,5 713,4 540,9

Norrbottens län:
Luleå 271,9 324,5 379,7
Piteå 307,4 234,6 393,4
Länets städer 279,8 306,2 382,7

Samtliga städer  375,5 419,2 365,3
Därav städer m medelfolkmängd:
Intill 5 000 372,6 387,5 399,7
5 000–9 999 332,0 401,9 406,2
10 000–24 999 364,7 408,6 416,2
25 000– 49 999 254,7 295,3 295,2
50 000 och däröver 423,3 467,6 371,6

Källa: Sveriges officiella statistik (SOS): Brottsligheten 
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Bilaga 4

Fylleri (18:15) och ordningsbrott (11:15 oljud och förargelseväckande beteende på 
allmän plats) för vilka personer sakfällts/ 10 000 invånare i städer med rådhusrätt i 
femårsmedeltal 1926–30, 1931–35 och 1939–40

 1926–30 1931–35 1939/40
Stockholms stad 150,5 137,3 94,2

Stockholms län:
Södertälje 135,3 96,0 115,4
Vaxholm 155,2 222,8 110,2
Norrtälje 278,9 326,3 193,8
Sigtuna 191,9 162,4 125,3
Länets städer 170,1 163,3 131,7

Uppsala län:
Uppsala  114,1 135,4 112,2
Enköping 176,1 157,1 145,7
Länets städer 124,2 138,8 117,0

Södermanlands län:
Nyköping 69,2 76,9 112,6
Eskilstuna 114,2 103,8 94,1
Torshälla 194,5 182,0 108,1
Strängnäs 180,2 201,8 218,2
Mariefred 71,9 92,3 47,7
Trosa 168,5 117,8 258,5
Länets städer 112,6 109,1 110,0

Östergötlands län:
Linköping 71,8 59,7 76,3
Norrköping 71,8 59,7 76,3
Söderköping 255,4 193,1 136,7
Motala 88,1 93,3 228,9
Vadstena 137,7 167,1 212,7
Skänninge 214,9 163,4
Länets städer 85,0 74,5 84,1

Jönköpings län:
Jönköping 92,6 71,0 77,1
Eksjö 115,4 86,5 131,8
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Gränna 91,6 178,3
Länets städer 96,5 77,1 86,2

Kronobergs län:
Växjö 126,6 156,9 149,6

Kalmar län:
Kalmar 162,0 189,8 87,5
Oskarshamn 116,1 155,9 166,2
Västervik 84,7 79,1 142,7
Vimmerby 251,3 198,5 301,9
Länets städer 137,2 153,0 135,7

Gotlands län:
Visby 185,4 152,9 163,7

Blekinge län:
Karlskrona 75,2 73,9 71,6
Ronneby 144,0 131,1 125,1
Karlshamn 169,4 171,6 206,3
Sölvesborg 153,3 218,5 160,3
Länets städer 107,1 111,5 113,5

Kristianstads län:
Kristianstad 194,8 167,7 200,9
Simrishamn 112,6 102,1 93,7
Ängelholm 131,6 186,3 140,2
Länets städer 169,2 164,7 174,1

Malmöhus län:
Malmö 116,0 72,9 65,4
Lund 138,0 109,0 60,9
Landskrona 165,3 141,9 138,1
Helsingborg 111,4 83,6 104,8
Ystad 54,9 50,3 86,3
Trelleborg 118,9 90,6 121,9
Skanör m Falsterbo 123,3 27,0 9,4
Länets städer 118,3 83,5 81,9

Hallands län:
Halmstad 115,1 92,5 70,0
Laholm 235,2 161,6 147,4
Falkenberg 124,8 143,6 
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Varberg 160,3 155,4 141,4
Kungsbacka 441,3 478,4
Länets städer 149,0 131,0 93,2

Göteborgs- och Bohus län:
Göteborg 221,6 193,7 156,4
Kungälv 200,5 
Marstrand 93,5 175,0
Lysekil 282,3 169,4
Uddevalla 124,5 147,2 217,4
Strömstad 177,6 107,3 215,0
Länets städer 215,7 189,6 160,4

Älvsborgs län:
Vänersborg 150,7 190,3 158,6
Alingsås 110,7 173,2 201,0
Borås 67,2 105,9 81,1
Ulricehamn 119,2 188,7 104,5
Åmål 117,9 105,9 166,3
Länets städer 93,3 130,9 114,3

Skaraborgs län:
Mariestad 162,2 161,4 72,8
Lidköping 173,8 146,0 95,6
Skara 168,0 130,7 166,5
Skövde 162,6 171,7
Hjo 69,0 87,7 176,8
Falköping 166,6 163,8 82,0
Länets städer 160,3 151,3 108,6

Värmlands län:
Karlstad 290,8 252,8 216,8
Kristinehamn 128,0 117,4 201,9
Filipstad 200,2 258,6 309,3
Länets städer 225,8 210,8 222,2

Örebro län:
Örebro 117,0 106,8 88,5
Askersund 358,7 273,8 197,9
Nora 87,2 157,7 170,7
Lindesberg 165,1 169,2 182,3
Länets städer 129,9 121,9 103,6
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Västmanlands län:
Västerås 99,0 114,4 112,1
Sala 129,5 93,6 142,5
Köping 74,9 70,1 165,8
Arboga 150,5 195,6
Länets städer 106,1 113,3 124,0

Kopparbergs län:
Falun 75,6 87,0 98,5
Säter 117,7 194,4
Hedemora 95,4 106,4
Länets städer 84,0 103,0 

Gävleborgs län:
Gävle 216,6 177,9 105,9
Söderhamn 293,4 156,1 156,7
Hudiksvall 237,6 221,8 221,4
Länets städer 234,6 179,2 129,8

Västernorrlands län:
Härnösand 259,6 270,7 146,6
Sundsvall 389,7 361,6 250,3
Örnsköldsvik 216,6 373,5 
Länets städer 320,6 332,9 208,8

Jämtlands län:
Östersund 144,2 144,7 177,2

Västerbottens län:
Umeå  169,4 168,6 136,8
Skellefteå 158,5 321,2 150,2
Länets städer 166,3 222,3 141,9

Norrbottens län:
Luleå 108,6 106,0 80,5
Piteå 158,4 86,4 132,9
Länets städer 119,6 102,1 91,9

Samtliga städer  151,4 138,2 114,5

Därav städer m medelfolkmängd:
Intill 5 000 182,4 186,2 178,9
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5 000–9 999 143,2 161,4 153,0
10 000–24 999 166,1 154,5 149,4
25 000–49 999 111,0 107,8 96,3
50 000 och däröver 157,0 135,6 104,4

Källa: Sveriges officiella statistik (SOS): Brottsligheten 
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Bilaga 5

Lokala tillväxtprofiler och städernas kriminalitet. I brott för vilka personer sakfällts/
10 000 invånare, i femårsintervaller.

Tillväxtkvartil 1855–1885 1885–1900 1900–1920 1920–1935

1 Stockholm
Södertälje
Uppsala
Eskilstuna
Jönköping
Malmö
Helsingborg
Landskrona
Halmstad
Göteborg
Skövde
Kristinehamn
Örebro
Gävle
Söderhamn
Sundsvall
Östersund
Skellefteå
Luleå

Stockholm
Södertälje
Nyköping
Eskilstuna
Norrköping
Helsingborg
Halmstad
Varberg
Göteborg
Borås
Karlstad
Örebro
Västerås
Gävle
Sundsvall
Östersund
Luleå

Södertälje
Nyköping
Malmö
Borås
Alingsås
Karlstad
Kristinehamn
Örebro
Västerås
Örnsköldsvik
Östersund
Umeå
Skellefteå

Stockholm
Linköping
Visby
Helsingborg
Trelleborg
Varberg
Borås
Alingsås
Lidköping
Örnsköldsvik
Umeå
Skellefteå

2 Norrköping
Linköping
Växjö
Kristianstad
Lund
Varberg
Uddevalla
Borås
Alingsås
Lidköping
Karlstad
Falun
Hudiksvall
Umeå

Visby
Karlskrona
Malmö
Landskrona
Ystad
Trelleborg
Uddevalla
Alingsås
Falun
Umeå

Linköping
Västervik
Helsingborg
Landskrona
Trelleborg
Göteborg
Uddevalla
Vänersborg
Skövde
Lidköping

Uppsala
Eskilstuna
Jönköping
Kristianstad
Malmö
Lund
Halmstad
Göteborg
Uddevalla
Skövde
Karlstad
Gävle
Östersund
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3 Nyköping
Kalmar
Visby
Ystad
Vänersborg
Västerås
Härnösand

Linköping
Jönköping
Växjö
Kristianstad
Vänersborg
Skövde
Kristinehamn
Söderhamn
Härnösand
Skellefteå

Stockholm
Uppsala
Eskilstuna
Jönköping
Växjö
Kalmar
Västervik
Karlskrona
Lund
Halmstad
Varberg
Falun
Hudiksvall
Härnösand

Nyköping
Norrköping
Växjö
Kalmar
Västervik
Karlshamn
Vänersborg
Kristinehamn
Örebro
Västerås
Falun
Sundsvall
Härnösand
Luleå

4 Västervik
Karlskrona
Karlshamn

Uppsala
Kalmar
Västervik
Karlshamn
Lund
Lidköping
Hudiksvall

Norrköping
Visby
Karlshamn
Kristianstad
Ystad
Gävle
Söderhamn
Sundsvall
Luleå

Södertälje
Karlskrona
Landskrona
Ystad
Söderhamn
Hudiksvall

Kommentar: Ovan anges inom vilken tillväxtkvartil respektive stad placerat sig under olika perioder. 
Städerna har rangordnats efter tillväxthastighet, där kvartil 1 markerar de snabbast växande städerna och 
kvartil 4 de långsammast växande städerna. 
Källa: Lars Nilsson, Den urbana transitionen. Tätorterna i svensk samhällsomvandling 1800-1980  (Stock-
holm 1989) s. 318-323

Tillväxtkvartil 1855–1885 1885–1900 1900–1920 1920–1935
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1865–1880:

Tillväxt-
kvartil

Stad Brottslighet

1865 1870 1875 1880

1. Stockholm 490,62 412,01 625,43 816,06
Södertälje 205,48 172,09 222,52 381,77
Uppsala 293,74 167,06 650,90 620,10
Eskilstuna 327,77 316,66 851,18 446,02
Jönköping 1198,86 396,18 402,53 502,88
Malmö 190,51 171,92 576,89 403,37
Helsingborg 496,19 377,79 532,15 271,86
Landskrona 161,90 122,75 232,10 185,39
Halmstad 283,63 270,13 488,16 415,05
Göteborg 873,06 655,20 923,50 676,50
Skövde 940,85 302,63 856,18 365,80
Kristinehamn 618,00 341,07 548,24 412,78
Örebro 196,51 556,04 633,74 554,98
Gävle 600,27 703,23 997,14 705,83
Söderhamn 349,51 345,79 1755,71 723,20
Sundsvall 737,75 765,03 2503,57 1716,76
Östersund 442,48 157,25 879,25 2277,51
Skellefteå - - - 877,99
Luleå 224,85 157,48 177,88 333,33

2. Norrköping 280,25 305,24 346,98 377,03
Linköping 679,20 391,55 412,97 330,21
Växjö 609,30 428,15 755,71 695,04
Kristianstad 213,33 96,71 163,93 143,43
Lund 293,28 248,88 529,55 281,04
Varberg 548,40 546,08 527,14 949,00
Uddevalla 489,69 409,75 318,00 542,84
Borås 212,22 375,27 452,17 425,58
Alingsås 244,96 337,77 280,64 735,77
Lidköping 1172,38 766,15 564,55 547,11
Karlstad 791,46 349,50 756,77 559,70
Falun 377,56 241,82 1075,59 487,34
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Hudiksvall 348,14 518,36 1641,18 1196,24
Umeå 647,09 495,13 715,12 656,49

3. Nyköping 218,55 166,22 444,65 542,28
Kalmar 375,21 277,09 575,05 316,52
Visby 180,37 218,91 340,42 299,05
Ystad 182,52 239,06 222,26 284,70
Vänersborg 509,74 681,35 782,39 773,44
Västerås 350,91 348,43 634,78 446,70
Härnösand 606,33 588,08 1151,26 774,67

4. Västervik 151,39 177,49 276,80 429,79
Karlskrona 224,05 275,40 488,24 287,98
Karlshamn 265,99 183,92 113,99 232,74

1885–1900:

Tillväxt-
kvartil

Stad Brottslighet

1885 1890 1895 1900

1. Stockholm 571,20 667,43 599,62 686,51
Södertälje 539,99 228,76 243,19 755,45
Nyköping 427,99 562,06 365,29 505,76
Eskilstuna 529,61 616,92 736,07 1092,73
Norrköping 391,89 278,44 321,83 466,49
Helsingborg 254,10 285,64 362,39 456,02
Halmstad 580,42 448,20 465,50 558,52
Varberg 148,18 259,86 330,41 267,49
Göteborg 684,37 779,40 607,98 804,32
Borås 210,77 162,84 319,99 463,47
Karlstad 400,25 411,89 533,35 844,22
Örebro 500,08 362,96 509,42 589,65
Västerås 452,02 467,87 695,60 1007,58
Gävle 899,63 888,69 861,59 934,56
Sundsvall 1022,87 1241,77 760,79 1222,44
Östersund 760,80 575,66 805,76 774,83
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Luleå 294,81 553,10 674,29 1360,19

2. Visby 285,03 301,32 269,53 943,17
Karlskrona 484,66 394,41 362,29 320,60
Malmö 248,81 350,49 377,32 458,94
Landskrona 199,77 168,12 204,24 307,66
Ystad 286,59 312,08 292,18 226,12
Trelleborg 719,33 389,83 611,60 1089,89
Uddevalla 300,52 473,64 714,37 869,52
Alingsås 342,12 258,11 296,62 299,91
Falun 490,66 771,54 955,76 1472,00
Umeå 505,12 598,82 782,61 589,75

3. Linköping 264,98 220,57 276,48 428,12
Jönköping 381,00 213,90 173,21 323,64
Växjö 405,99 289,13 402,20 616,43
Kristianstad 171,58 211,81 133,20 222,91
Vänersborg 540,69 509,53 507,95 478,50
Skövde 366,42 174,54 717,60 320,20
Kristinehamn 407,71 202,26 231,64 299,63
Söderhamn 704,33 626,18 512,19 838,51
Härnösand 748,90 1119,36 912,84 774,40
Skellefteå 522,24 891,94 1272,88 1368,26

4. Uppsala 345,51 357,96 479,75 437,10
Kalmar 260,60 316,00 435,38 446,72
Västervik 282,19 318,68 242,14 233,76
Karlshamn 384,16 258,58 556,11 558,45
Lund 329,63 201,03 147,44 233,44
Lidköping 550,40 274,13 210,94 246,05
Hudiksvall 780,93 930,47 888,84 697,67
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1905–1915:

Tillväxtkvartil Stad Brottslighet

1905 1910 1915

1. Södertälje 811,25 604,88 -
Nyköping 336,00 707,44 -
Malmö 694,60 885,54 476,59
Borås 373,27 404,35 -
Alingsås 548,44 599,40 -
Karlstad 850,75 955,68 -
Kristinehamn 357,23 284,21 -
Örebro 525,91 534,87 424,66
Västerås 963,55 758,42 -
Örnsköldsvik 1378,04 966,42 -
Östersund 533,53 1091,48 -
Umeå 596,18 450,59 -
Skellefteå 637,83 915,40 -

2. Linköping 398,14 417,65 -
Västervik 340,52 183,55 -
Helsingborg 422,20 478,90 483,80
Landskrona 230,87 286,14 -
Trelleborg 481,48 330,00 -
Göteborg 819,73 814,91 747,78
Uddevalla 826,87 860,69 -
Vänersborg 705,80 743,99 -
Skövde 492,06 426,38 -
Lidköping 348,27 418,30 -

3. Stockholm 694,01 669,81 465,63
Uppsala 325,00 408,71 144,72
Eskilstuna 491,62 313,78 295,79
Jönköping 196,91 218,77 206,41
Växjö 514,26 521,00 -
Kalmar 383,04 370,13 -
Västervik 340,52 183,55 -
Karlskrona 330,67 306,92 238,30
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Lund 191,80 290,48 -
Halmstad 493,51 392,00 -
Varberg 352,49 585,76 -
Falun 890,97 660,51 -
Hudiksvall 1239,92 596,07 -
Härnösand 629,20 812,82 -

4. Norrköping 471,63 333,67 347,00
Visby 537,60 418,63 -
Karlshamn 289,76 420,31 -
Kristianstad 471,65 525,54 -
Ystad 214,58 261,41 -
Gävle 597,46 605,93 503,37
Söderhamn 549,22 665,09 -
Sundsvall 764,01 835,41 -
Luleå 717,33 477,73 -

1926–1935:

Tillväxtkvartil Stad Brottslighet

1. 1926 1930 1935
Stockholm 453,57 483,00 469,52
Linköping 217,73 136,71 257,30
Visby 342,47 426,10 405,29
Helsingborg 335,05 293,08 386,65
Trelleborg 368,63 190,42 286,85
Varberg i.u. i.u. i.u.
Borås 231,64 262,33 342,67
Alingsås i.u. i.u. i.u.
Lidköping i.u. i.u. 396,36
Örnsköldsvik 434,32 773,05 794,86
Umeå 622,58 624,89 649,09
Skellefteå 518,13 390,16 1102,79

2. Uppsala 309,39 241,81 316,00
Eskilstuna 216,60 181,49 243,24
Jönköping 212,36 301,80 233,79
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Kristianstad 581,16 415,78 447,50
Malmö 415,23 474,79 514,51
Lund 281,53 295,27 265,48
Halmstad 405,93 358,67 247,77
Göteborg 438,82 495,37 429,51
Uddevalla 233,79 353,55 516,71
Skövde 326,41 311,58 335,93
Karlstad 426,83 755,58 651,97
Gävle 390,94 475,59 388,66
Östersund 330,44 341,98 420,87

3. Nyköping 201,57 242,62 212,96
Norrköping 153,31 237,92 176,80
Växjö 324,96 286,63 381,45
Kalmar 406,69 360,10 376,01
Västervik 185,38 145,11 485,53
Karlshamn i.u i.u. i.u.
Vänersborg i.u i.u. i.u.
Kristinehamn 273,15 262,40 228,91
Örebro 349,94 250,05 332,52
Västerås 231,25 294,97 377,66
Falun 257,94 245,34 273,18
Sundsvall 614,37 785,25 862,42
Härnösand 454,04 507,34 775,30
Luleå 287,46 330,80 331,61

4. Södertälje 374,85 357,02 308,31
Karlskrona 172,13 194,19 142,44
Landskrona 312,52 325,35 319,08
Ystad 191,20 299,35 395,19
Söderhamn 488,24 353,83 306,45
Hudiksvall 479,56 341,48 466,21

Kommentar: Städerna i Nilsson (1989) är medtagna. 1926 är medtaget istället för 1925 då man 1926 
börjar redovisa betydligt fler städer igen. Se även bilaga 2 för lagföringar för s.k. grov brottslighet
Källa: 1865–1910: Bidrag till Sveriges officiella statistik: A, Befolkningsstatistik (BiSOS A) samt B, Rättsvä-
sendet (BiSOS B). 1915-1940: Sveriges officiella statistik (SOS): Befolkningsstatistik samt Brottsligheten. Se 
också bilaga 1. 
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Bilaga 6a

Region och kriminalitet. I brott för vilka personer sakfällts/10 000 inv. I utvalda 
städer i ”norr”, ”öst” och ”väst”. Utvalda år
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Bilaga 7

Civilsamhällets volym och kriminalitetsvolym 1910 

Kriminalitet (minst-högst) i brott för 
vilka personer sakfällts/10 000 inv.

Föreningsliv (högst–minst)
i antal medlemmar/10 000 inv.

Stockholm 18 (670) 4 (9216)
Göteborg 21 (815) 20 (2033)
Malmö 24 (886) 6 (5762)
Helsingborg 13 (479) 13 (2947)
Örebro 15 (535) 21 (1686)
Västerås 19 (758) 5 (8533)
Jönköping 2 (219) 24 (1253)
Uppsala 11 (409) 2 (10842)
Karlskrona 6 (307) 17 (2263)
Borås 10 (404) 22 (1624)
Lund 5 (290) 11 (2994)
Landskrona 4 (286) 25 (922)
Halmstad 9 (392) 15 (2615)
Karlstad 25 (956) 7 (5720)
Sundsvall 23 (835) 1 (13388)
Kalmar 8 (370) 8 (5419)
Södertälje 16 (605) 9 (4465)
Uddevalla 22 (861) 26 (658)
Kristianstad 14 (526) 14 (2781)
Falun 17 (661) 3 (9817)
Västervik 1 (184) 10 (3216)
Ystad 3 (261) 19 (2102)
Trelleborg 7 (330) 18 (2120)
Härnösand 20 (813) 23 (1588)
Visby 12 (418) 12 (2986)
Örnsköldsvik 26 (966) 16 (2351)

Kommentar: Sundsvall har i jämförelsen flest föreningsmedlemmar, 13 388 st./10 000 inv. (flera 
invånare bör alltså vara medlemmar i flera föreningar samtidigt som omlandets invånare bör vara 
medlemmar i vissa föreningar i staden) men är samtidigt en av de mest brottsdrabbade städerna 
i landet. Jönköping har väldigt lite föreningsliv, men också låg kriminalitet. Rent generellt finns 
inget samband mellan hög kriminalitet och litet föreningsliv.
Källa: Bidrag till Sveriges officiella statistik: A, Befolkningsstatistik (BiSOS A) samt B, Rättsväsendet 
(BiSOS B); RA: Kommerskollegium arkiv: Avdelningen för arbetsstatistik HIII B 1–2 (Statistik 
rörande föreningsväsendet. Ideella föreningar 1910)
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”en ohyra på samhällskroppen”316

Bilaga 10

Sundsvall: Den fängelsebestraffade tillgrepps- och våldsbrottsligheten. Utvalda år 
och i absoluta tal

År Grövre tillgreppsbrott. 
Absoluta tal

Grövre våldsbrott. 
Absoluta tal

1850 9 0
55 1 4
60 0 2
65 19 5
67 21 6
68 27 6
69 27 17
70 51 14
75 24 24
79 50 18
80 24 18
85 34 6
88 29 10
89 36 7
90 36 11
95 32 0
96 17 2
97 21 9
1900 33 4
5 23 3
9 14 3
10 15 2
15 13 3
16 17 1
17 45 1
18 73 0
19 28 3
20 26 4
21 23 6
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317bilagor

25 21 11
30 25 9
31 18 5
32 15 8
35 19 3
40 5 3

Källa: HLA Kriminalvårdsanstaltens i Härnösand arkiv (länsfängelset), D 2 AA Fångrullor res-
pektive år; HLA: Fångvårdsanstaltens i Sundsvall arkiv, D III a Fångrullor respektive år. 
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Förteckning över diagram, 
kartogram, tabeller och tablåer

diagram
Sida  Rubrik
33 2.1: Gurrs” liggande S-kurva”.
81 5.1. För dödligt våld (inklusive försök till dödligt våld) lagförda personer 1866-

1940. Per 10 000 invånare i femårsmedeltal. 
81 5.2. För dödligt våld (inklusive försök till dödligt våld) lagförda personer 1836-

2010 samt antalet mördade/dräpta enligt dödsorsaksstatistiken 1750-2009. Per 
100 000 invånare i femårsmedeltal. 

82 5.3. För misshandel (inklusive grov) lagförda personer 1866-1940. Per 10 000 
invånare i femårsmedeltal. 

83 5.4. För misshandel lagförda personer 1836-2010. Per 100 000 invånare i fem-
årsmedeltal. 

84 5.5. För stöldbrott (exklusive rån) lagförda personer 1866-1940. Per 10 000 invå-
nare i femårsmedeltal. 

85 5.6. För tillgreppsbrott (ej rån) lagförda personer, 1831-2010. Per 100 000 invånare 
i femårsmedeltal. 

86 5.7. För upprepade stöldbrott lagförda personer 1866-1940 (domar avseende stöld 
3:e resan eller fler). Per 10 000 invånare i femårsmedeltal. 

87 5.8. För fylleri lagförda personer 1866-1940.  Per 10 000 invånare i femårsme-
deltal.  

89 5.9. Lagföringar för grova brott. Per 10 000 invånare i städer respektive på lands-
bygd. 

91 5.10. Brott och förseelser, för vilka personer sakfällts (per 10 000 invånare) i fem-
års- respektive tvåårsmedeltal efter stadsstorlek. 

96 5.11. Hamnstädernas kriminalitet. I brott för vilka personer sakfällts/10 000 
invånare. 

97 5.12 Lagförda för grova brott i de tre skogsindustristäderna i Västernorrland år 
1880, 1890, 1900 och 1910, i jämförelse med medelstaden i riket. 

97 5.13. Brott och förseelser, för vilka personer sakfällts, per 10 000 invånare i 
Västernorrlands tre städer i jämförelse med de svenska städernas medelnivå åren 
1926-1935 samt 1939-1940.  

Svedin for print.indd   322 2015-05-18   14:09



323förteckning över diagram, kartogram, tabeller och tablåer

122 7.1 Lagföringsutvecklingen av några brottstyper per 10 000 invånare i Sundsvalls 
stad 1865, 1900 och 1940. 

123 7.2 Lagföringar för samtliga brott i Sundsvall och Härnösand 1865-1940.  I sak-
fällda per 10 000 invånare. 

124 7.3 Lagföringar för grov brottslighet i Sundsvall 1865-1912. I sakfällda per 10 000 
invånare. 

126 7.4 Lagföringar för grov brottslighet i Sveriges större städer år 1870. I antal brott 
per 10 000 invånare för vilka personer sakfällts. 

127 7.5 Lagföringar för grova brottslighet i Sundsvall i jämförelse med medelstaden. 
I antal brott per 10 000 invånare för vilka personer sakfällts. 

128 7.6 Registrerade brott och förseelser i Sundsvall i jämförelse med medelstaden och 
andra stadsstorlekar. I antal brott per 10 000 invånare för vilka personer sakfällts. 

128 7.7 Lagföringar för fylleri (18:15) och ordningsbrott (11:15 oljud och förargelse-
väckande beteende på allmän plats) i Sundsvall i jämförelse med medelstaden och 
andra stadsstorlekar. I antal brott per 10 000 invånare för vilka personer sakfällts. 

130 7.8 Lagföringar för fylleri i Sundsvall 1865-1875 och 1889-1940. I sakfällda per 
10 000 invånare. 

131 7.9 Lagföringar för fylleribrott i Sundsvall 1865-1870 och 1889-1940. I absoluta 
tal.

133 7.10 Lösdriveriet i Sundsvall. Varnade och häktade 1886-1940.  I absoluta tal. 
134 7.11 Lagföringar för ringa misshandel (bötesbestraffad) i Sundsvall 1865-1870 

och 1889-1940. I sakfällda per 10 000 invånare. 
135 7.12 Lagföringar för grova våldsbrott (fängelsebestraffade) i Sundsvall 1865-1900. 

Utvalda år och i absoluta tal.  
137 7.13 Lagföringar för ringa tillgreppsbrott (bötesbestraffad) i Sundsvall 1865-1870 

och 1889-1940. I sakfällda per 10 000 invånare. 
137 7.14 Lagföringar för grova tillgreppsbrott (fängelsebestraffade) i Sundsvall 1865-

1940. Utvalda år och i absoluta tal.  
149 8.1 Brännvinsinkomsterna och försäljningen för Sundsvall 1869/70-1910. 
152 8.2 Poliskåren i Sundsvall 1860-1940. 
173 9.1 Analys av nattvardssedens och husförhörssedens totala utveckling mellan bön-

der boende i inlandsförsamling och arbetare boende i kustförsamling 1805-1890. 
Procent. Alla församlingar (ålder=>15). 

175 9.2 Medlemsutvecklingen (i antalet vuxna medlemmar i tusental) hos de tre stora 
folkrörelserna i Västernorrland 1850-1920. 

178 9.3 Frikyrko-, nykterhets- och fackföreningsrörelsens numerära utveckling (vuxna 
medlemmar) i Sverige 1850-1920. 

181 9.4 Sambandsanalys av det statistiska sambandet mellan kriminalitetsvolym och 
folkrörelsernas andel av befolkningen i 16 svenska städer år 1900. 
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”en ohyra på samhällskroppen”324

kartogram
Sida Rubrik
36 2.1: Dödligt våld (mord och dråp) omkring 1880. 
37 2.2: Dödligt våld per 100 000, länsvis i England och Wales 1834-48. 
38 2.3: Dödligt våld per 100 000 invånare, länsvis, i Skottland 1836-56. 
109 6.1 Sundsvallsdistriktets sågverksindustri. 
182 9.1. Folkrörelse- och kriminalitetsvolymen länsvis i procent av totalbefolkningen 

1900.
182 9.2. Folkrörelse- och kriminalitetsvolymen länsvis i procent av totalbefolkningen 

1910.
183 9.3. Folkrörelse- och kriminalitetsvolymen länsvis i procent av totalbefolkningen 

1920.

tabeller och tablåer
Sida Rubrik
80 5.1. För brott lagförda personer, 1871-1940. Per 10 000 invånare mellan 15-69 

år i 20-årsmedeltal. 
94 5.2. Stadstyp och kriminalitet. I brott för vilka personer sakfällts per 10 000 invå-

nare. 
99 5.3. Region och kriminalitet. I brott för vilka personer sakfällts/10 000 inv. I de 

fem största kuststäderna i ”norr”, ”öst” och ”väst”. Utvalda år. 
110 6.1 Sundsvallsdistriktets befolkningsutveckling 1850-1940. 
125 7.1 Sundsvalls placering bland rikets städer beträffande lagföringar för samtliga 

brott/10 000 invånare. I femårsintervaller 1865-1910 samt åren 1926, 1930, 1935 
och 1940. 

126 7.2 Sundsvalls placering bland rikets städer beträffande lagföringar för grova brott 
(fängelsebestraffad). I tioårsintervaller.

150 8.1 Några brottstyper under det tidiga 1870-talet. 
179 9.1 Föreningsliv och kriminalitet i 26 utvalda svenska städer 1910. 
180 9.2 De tre stora folkrörelsernas andel av befolkningen i 16 svenska städer år 1900 

i promille av folkmängden, samt kriminalitetsvolym. 
185 9.3. Brottsligheten bland arbetarna på ett antal industrier i Sundsvallsdistriktet. 
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