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Ordlista 

Interpellation. En interpellation är en omfattande fråga i riksdagen som är 
framställd av en enskild riksdagsledamot till ett statsråd i angelägenheter som rör 
dennes tjänsteutövning. 

Konselj. I Sverige blev termen konselj vanlig under Gustav III:s tid. Den avsåg då 
rådplägningar inför kungen vilka ej reglerades av regeringsformen. Konselj var 
också den vedertagna benämningen på de sammanträden med kungen och 
statsrådet vari regeringsärendena enligt 1809 års regeringsform formellt avgjordes. 

Ds. Departementsserien är en offentlig utredningsserie som kompletterar SOU. I 
Ds publiceras bilagor till utredningar i SOU-serien, expertutredningar inom 
avgränsade sakområden m.m. 

Renovation. Äldre benämning på en kopia av en handling insänd till en central 
eller högre myndighet. 

SOU. Statens offentliga utredningar är en serie tryckta publikationer av 
kommittéernas betänkanden. I SOU offentliggörs huvudsakligen betänkanden och 
andra arbetsprodukter från det statliga kommittéväsendet. 

SFS. Svensk författningssamling, officiell serie i vilken alla lagar har publicerats 
sedan 1825. 
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Inledning 

I Sverige var det länge olagligt och straffbart att inte inneha en fast anställning och 
därmed sakna en egen inkomst. Man sa att personen saknade laga försvar - den var 
försvarslös. Hur skapades egentligen de lagar som försökte kontrollera att 
befolkningen skaffade arbete och inte levde ett kringflackande liv? Denna 
vägledning är en guide till de handlingar om de olika lösdriverilagstiftningar som 
varit gällande från 1825 till 1965 och vars material man kan finna på Riksarkivet. 

Syftet med denna skrift är att tillhandahålla sökingångar till lagarna om 
lösdrivare. Det handlar om det källmaterial som förvaras i Riksarkivets statliga 
arkiv på enheten i Marieberg. Först − efter en kort historisk översikt − diskuteras 
begreppet lösdrivare och vägledningens avgränsning, därefter en genomgång av 
olika arkiv där man kan finna relevanta handlingar om lagstiftningen till lagarna 
angående lösdriveri. Här lämnas också uppgifter om i vilka arkivserier och 
volymer där man kan hitta flest intressanta handlingar. Denna del av vägledningen 
är indelad i tre delar. De två första avsnitten visar hur man finner dokument som 
skapats i den process som börjar med att en utredning utfärdas − som återfinns i 
kommittéarkiven − och fortsätter i departementens arkiv och den sista delen 
handlar om hur det använts i praktiken genom utslag i tingsrätterna och 
rådhusrätterna genom renovationerna i Svea hovrätts arkiv. 

Vägledningen riktar sig i första hand till uppsatsskrivande studenter som är 
intresserade av lagstiftning eller samhällets syn på människor i utanförskap. 
Ambitionen är dock att vägledningen är på en sådan övergripande och förklarande 
nivå kring hur man hittar det material som rör lagändringar, att den även kan vara 
till hjälp för akademiska forskare och studenter som är intresserade av material 
kring andra lagändringar i andra ämnen än lösdriveri. Släktforskare som är 
intresserade av lösdrivare har antagligen större glädje av att leta i den enskilda 
eller kyrkoarkiven, där man finner fler uppgifter på individnivå. 

Vägledningen är uppbyggd utifrån de olika arkiven som skapas vid en 
lagändring och en beskrivningen av vilken typ av material man finner där. Om 
handlingarna finns tryckta har jag alltid valt att presentera det tryckta materialet 
framför arkivmaterialet. Rådet från Riksarkivet är att det är alltid bättre att söka i 
det tryckta materialet först. Jag har valt att följa lagändringen från 1965 
noggrannare och använda den som exempelfall för att förklara vägen från 
kommitténs sammansättande hela vägen fram till den tryckta lagen. Guidens 
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främsta syfte är att presentera sökingångarna och vilken typ av handling man kan 
finna och det ser i stort sett likadant ut för varje utredning och lagförslag. Jag valt 
denna utredning, då det är den enda som går att följa hela vägen från förslag till 
lag. De flesta kommittéers arbete medförde inte någon lagändring. 

Vid ett tillfället har jag dock valt att redovisa material från alla kommittéerna 
och det är just i kommittéarkivet. Anledningen är att den typen av handlingar som 
man finner i kommittéarkivet skiljer sig från utredning till utredning, medan de 
andra stegen i processen producerar handlingar som är av mer likartad natur. 

Historik 

I vissa medeltida landskapslagar nämns att sysslolösa ska förskaffa sig arbete. 
Birger Magnussons stadga från 1303 benämns ibland som Sveriges första 
lösdrivarlag, enligt denna skulle alla landstrykare skaffa sig tjänst eller straffas 
med ”spöslitning och öronens avskärande”.1  

Under 1500-, 1600- och 1700-talen var lagarna mot lösdriveri starkt 
förbundna med näringslagstiftningen, då staten behövde billig arbetskraft. Under 
dessa århundraden dömdes sysslolösa därför till olika sorters tvångsarbeten eller 
till krigstjänst.2  

Vid början av 1800-talet grundades arbetsinrättningar, så kallade, allmänna 
arbetsställen, dit arbetsföra personer skulle skickas om de inte följde 
värvningsstadgans bestämmelser. Här fick de stanna tills de kunde intyga att de 
erhållit tjänst.3 Den rådande vida definitionen av lösdrivarbegreppet gjorde att 
antalet lösdrivare vid inrättningarna växte lavinartat och 1819 kom en förordning 
som begränsade begreppet så att det inte längre var möjligt att döma någon för 
lösdriveri enbart på grund av avsaknad av arbete.4 Begreppet skärptes återigen 
1833 då ständerna ansåg att ”lösdriveri, sysslolöshet och lättja märkbart ökats”, 
men den nya försvarlöshetsförordningen kritiserades också då ”den lämnade 
myndigheterna makt att nästan efter godtycke behandla en försvarslös person”.5 
Det gjordes en åtskillnad mellan ”försvarslösa”, de som enbart saknade arbete och 
”vanartade”, de som tidigare dömts för något annat brott. Straffet för de 
sistnämnda var hårdare och de dömdes oftare till tvångsarbete.6  

De dömda lösdrivarnas antal fortsatte att växa och även de nyinrättade 
anstalterna fylldes snart. År 1835 blev 1842 personer dömda för lösdriveri, 1842 
hade antalet vuxit till 2373 personer och år 1846 kom en ny stadga om 
                                                 
1 SOU 1923:2,  s. 13. 
2 SOU 1923:2, s. 13 o 15. 
3 SOU 1923:2, s. 17. 
4 SOU 1923:2, s. 18. 
5 SOU 1923:2, s. 19. 
6 Nilsson, R. (1999) En välbyggd maskin, en mardröm för själen, s. 125. 
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försvarslösa. Denna hade ungefär samma kriterier som tidigare, men den stora 
skillnaden var att straffen för lösdriveri skulle vara tidsbestämda. 1853 kom ett 
tillägg till stadgan som mildrade bestämmelserna om vem som skulle anses vara 
försvarslös.7 

1885 kom lösdrivarlagstiftningen som med ändringar skulle leva kvar fram till 
1965. I och med denna lagstiftning var det inte längre olagligt att sakna laga 
försvar (arbete). ”Det stod varje enskild människa fritt att själv råda över sitt liv – 
så länge han eller hon inte utgjorde något hot mot andra, utmanade den allmänna 
rättsäkerheten eller belastade fattigvården.”8 Man riskerade alltså inte längre att 
dömas av anledningen att man var fattig och saknade arbete. Lagen medförde 
också en minskning av tvångsarbetstiderna, från ett tidigare maxstraff på tre år till 
en strafftid mellan en månad till ett år med den nya lagen.9 Mellan åren 1923 och 
1962 gjordes sju utredningar om den mycket kontroversiella lösdriverilagen, men 
den kvarstod. Lagen var mest aktiv i början; 1886 var 1444 intagna för lösdriveri, 
1901 var siffran 1287 stycken, 1911 fanns 1000 stycken och 607 stycken var 
intagna år 1925. Allt färre dömdes sedan år för år och från 1942 dömdes aldrig fler 
än 100 personer om året till tvångsarbete.10 1965 avskaffades lösdrivarlagen, men 
bara för att ersättas av en liknande lag om samhällsfarlig asocialitet – denna lag 
försvann först med 1982 års socialtjänstreform.11 

Diskussion om begreppet 

Som den historiska överblicken i föregående kapitel visar har försvarslöshet eller 
lösdriveri enligt lagen ändrats flera gånger och definitionerna av lösdrivaren har 
därför skilt sig mellan olika tidpunkter. Den gemensamma nämnaren är att det är 
en arbetsför person som ”väljer” att inte arbeta. Första gången termen lösdrivare 
används i lagsammanhang är i 1885 års lag angående lösdrivares behandling. 
Enligt den är lösdrivaren en person som 

sysslös stryker omkring från ort till annan utan medel till sitt uppehälle och utan att söka 
arbete, äfvensom den, hvilken eljest, utan att ega medel till sitt uppehälle, underlåter att efter 
förmåga söka ärligen försörja sig och tillika för ett sådant levnadssätt, att våda däraf uppstår 
för allmän säkerhet, ordning eller sedlighet12 

Denna lag är gällande för hela den tidsperiod som den här vägledning omfattar.  

                                                 
7 SOU 1923:2, s. 19-21. 
8 Olofsson, J. (1996) Arbetslöshetsfrågan i historisk belysning, s. 70. 
9 Olofsson, J. (1996) Arbetslöshetsfrågan i historisk belysning, s. 258. 
10 Edman, J. (2008) ”Lösdrivarlagen och den samhällsfarliga lättjan”, s. 134. 
11 Edman, J. (2008) ”Lösdrivarlagen och den samhällsfarliga lättjan”, s. 132. 
12 SFS 1885: 27 s. 1. 
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Lösdriveri ses ofta som ett manligt fenomen, men man ska inte glömma att 
många kvinnor dömdes för lösdriveri, företrädesvis för prostitution som föll under 
lösdriverilagstiftningen.13 Det var med andra ord inte bara avsaknad av 
ekonomiska tillgångar som var avgörande, utan även om personen var ”för 
allmänna säkerheten vådlig eller stör allmän ordning eller sedlighet.”14 I detta 
sammanhang nämns prostituerade specifikt; 

Till nu afhandlade klass af lösdrifvare måste räknas jemväl prostituerade, hvilkas genom 
skörlefnad förvärfvade tillgångar icke böra fritaga dem från den behandling som här afses. 
Emot dessa qvinnor lemnar allmänna lagen icke någon repressiv magt, så vida de ej vistas i 
hus, der otukt drifves, under hvilken förutsättning allena strafflagen kan emot dem tillämpas; 
men då skörlefnad, bedrifven äfven på annat sätt, kan förnärma den allmänna 
sedlighetskänslan, bör för sådant fall finnas en möjlighet att emot otukten ingripa i sedligt 
likasom i sanitärt syfte.15 

 Det handlar snarare om ett skydd av allmänhetens ”sedlighetskänsla” än vikten av 
att varje individ ska försörja sig själv. Även ungdomar kunde häktas för lösdriveri, 
men lagen om lösdrivare tillämpades inte på barn under 15 år.16  

Varför ansåg man det då vara ett sådant hot mot allmänheten att det krävdes 
en lagstiftning? På 1600-talet behövdes arbetskraften i kronans tjänst, men en bit 
in på 1800-talet fanns inte längre detta behov – ändå kvarstod lagen. Olofsson 
menar att man av formuleringar förstår att den kommitté som utredde frågan 1837 
tyckte att förordningen borde avskaffas. Motiveringen till att behålla 
försvarslöshetsförordningen ”var omsorgen om samhällets lugn och säkerhet.”17 
Det tyder på att det snarare var ett sätt att skapa värderingar i samhället om vad 
som är rätt och fel. Nilsson menar att inspärrning (eller hotet om inspärrning) är 
ett av samhällets sanktionsmedel för att upprätthålla normer.18 Svensson använder 
sig av en teori om ”utanförskapets kulturella konstruktion” i sin forskning om 
tattarnas situation i Sverige, och samma argument kan överföras även på synen på 
lösdrivaren. Enligt Svensson gjordes hotet om ”den farliga tattaren” till ett större 
problem än vad det var för att skapa en motbild.19 Man skapade den ”rätta 
medborgaren” genom att visa vad som var fel. Genom att lagstifta mot ett 
kringflackande asocialt beteende visade man vilka normer i samhället som är 
viktiga. 

                                                 

13 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: lösdrivare [2011-04-27].  
14 SOU 1882 Angående lösdrifveri, s. 34. 
15 SOU 1882 Angående lösdrifveri, s. 34. 
16 SOU 1882 Angående lösdrifveri, s. 14. 
17 Olofsson, J. (1996) Arbetslöshetsfrågan i historisk belysning, s. 63-64. 
18 Nilsson, R. (1999) En välbyggd maskin, en mardröm för själen, s. 13. 
19 Svensson, B. (1993) Bortom all ära och redlighet, s. 48. 
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Avgränsning 

I denna vägledning är det de statliga arkiven som behandlas. Det finns många 
handlingar om lösdrivare i t.ex. de enskilda arkiven, men på den korta tid vi har att 
författa denna vägledning har jag valt bort den enskilde lösdrivaren för att istället 
fokusera på lagstiftningen som rörde denne. 

 Jag har utgått ifrån Riksarkivets bestånd av kommittéarkiv när jag har valt 
min tidsavgränsning. Den tidigaste utredningen om försvarslösa eller lösdrivare i 
Beståndsöversikten är den år 1825 tillsatta kommittén och den yngsta är också den 
sista som tillsattes i Sverige – 1960. De får utgöra min främre och bakre tidsram. 
Det görs dock en avvikelse från denna tidsram när jag återger ett exempel från 
Svea hovrätts arkiv. Denna avvikelse beror på det material som finns att tillgå och 
jag har därför valt att återge ett exempel från 1820. 

Vagabond, resande, försvarslösa, landsstrykare, lättingar, luffare – listan kan 
göras lång över de olika namn under vilka man kan finna lösdrivaren. Ett problem 
när man söker i arkiven efter lösdrivare är att det finns så många benämningar och 
man kan inte alltid vara säker på de innebär. Detta illustreras i följande tabell där 
ett antal begrepp valts ut för att visa antalet träffar sökträffar i Riksarkivets 
databas NAD20 och i databasen Sondera.21 Det finns fler termer att söka på – 
särskilt om man inkluderar de många olika namn som fanns för prostituerade. 22 

Tabell 1 Sökresultat i databaserna Sondera och NAD 

Sökord Sondera NAD 

tattar*   38 2 

zige* 209 13 

lösdri*   738 59 

bettl*   37 2 

kringstry*   3 0 

försvarslö* 132 9 

Källa: Databaserna NAD och Sondera. 

                                                 
20 Riksarkivets webbsida > Sök i arkiven > NAD > Arkiv.  
21 Riksarkivets webbsida > Sök i arkiven > Sondera. 
22 Det kan finnas en viss felmarginal. Då man söker med asterisk finns det alltid en risk att ett felaktigt ord 
överensstämmer, men jag valde att göra det för att täcka alla stavningar och ändelser som kan förekomma. 
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Tattare och zigenare nämns ofta i samband med lösdriveri och många av dem blev 
också häktade och dömda av denna orsak, men det innebär inte per automatik att 
det är en lösdrivare under benämningen tattare i ett arkiv. Jag har istället valt att se 
på termerna zigenare och tattare som benämningar på etniska folkgrupper, även 
om det finns flera forskare som menar att tattarna är en sociologisk grupp eller en 
”subkultur” som blivit utstötta ur samhället och inte en fråga om ursprung.23 
Svensson visar också att tattarna inte omfattas av 1885 års lösdriverilag, men att 
de ständigt diskuteras i samband med lösdriverilagstiftningen.24 Jag har därför inte 
redovisat den stora zigenareutredningen som genomfördes 1954, men om man 
som forskare är intresserad av den följer man samma tillvägagångssätt som denna 
vägledningen visar. 

Andra lagar som är starkt kopplade till lösdriveri är lagar om fattigvård, 
tiggeri, barn- och  alkoholvård. Dessa innefattar dock ofta personer som inte är 
arbetsföra och därför inte att betrakta som lösdrivare. Det är en hårfin gräns 
mellan dessa olika lagar och de kunde ofta beröra samma personer. Exempelvis 
gjordes ingen åtskillnad mellan fattig- och sjukvård före 1642 års tiggarordning, 
och försvarslösa kunde tillhöra en eller båda dessa grupper.25 I vissa fall, t.ex. 1907 
års kommitté utfärdas en gemensam utredning för fattigvård och lösdrivare och 
jag har därför valt att ta med denna kommitté i guiden.  

Det finns många olika namn för lösdrivarna, men jag har valt att fokusera 
enbart på de arkiv och lagar som uttryckligen berör lösdrivare eller försvarslösa.  

                                                 
23 Svensson, B. (1993) Bortom all ära och redlighet, s. 41-42. 
24 Svensson, B. (1993) Bortom all ära och redlighet , s. 155 och 161. 
25 Blom, C. (1992) Tiggare, tidstjuvar, lättingar och landstrykare, s. 13. 
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Sökingångar 

Vägledningen är uppbyggd utifrån olika sökingångar som finns då man söker 
handlingar om lösdrivare och lagstiftningen kring dem i de statliga arkiven vid 
Riksarkivet i Marieberg. Som tidigare nämnts kommer vägledningen alltid att i 
första hand hänvisa till det tryckta material som finns framför arkivmaterial – om 
de innehåller samma information. Det kan spara forskaren mycket tid och energi! 
Det tryckta materialet finns också att tillgå på många bibliotek och inte enbart på 
Riksarkivet. 

Före man börjar söka efter handlingar om lagstiftning krävs en översikt över 
den arbetsgång som ett lagförslag har och en presentation av de olika handlingar 
som produceras vid olika skeden under arbetets gång. Lagstiftningen har skett på 
likartat sätt under hela den för vägledningen valda perioden. Sedan 
regeringsformen 1809 delades den lagstiftande makten mellan kungen och 
riksdagen. Båda hade rätten att initiera lagar och ägde veto. Denna regeringsform 
gällde ända fram till 1974 års regeringsform trädde i kraft.26 

Lagarna stiftas av riksdagen genom följande procedur. Regeringen utser en 
kommitté som får i uppdrag att utreda den nya lagens innehåll. Regeringen talar i 
ett kommittédirektiv om hur den ska arbeta. Kommittén gör sedan ett förslag till 
lag då den skriver ett betänkande som skickas tillbaka till det departement som 
tillsatt utredningen. Detta trycks i serien Statens offentliga utredningar (SOU). 
Sedan får myndigheter, organisationer och andra tycka till om förslaget i olika 
remisser. 

När alla synpunkter kommit in skrivs ett förslag till lagen. Regeringen lämnar 
detta förslag genom en proposition till riksdagen. Något av riksdagens utskott 
granskar förslaget och sedan fattar riksdagen beslut. Alla nya eller ändrade lagar 
trycks i serien Svensk författningssamling (SFS).27  

Lagförslagets händelseschema kan illustreras på följande sätt, som illustrerar 
vilka handlingstyper och publikationer som skapas. Schemat är allmängiltigt och 
inte specifikt för ämnesvalet för vägledningen och kan därför vägleda även den 
som är intresserad av ett annat ämne. 

 

                                                 
26 Inger, G. (2011), Svensk rättshistoria, s. 224-225. 
27 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: lagstiftning [2011-05-06]. 
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1. Initiativ till utredning 

2. Regeringen beslutar om direktiv och statsrådet tillsätter en kommitté av 
sakkunniga som ska genomföra en utredning. 

Publikation: Kommittédirektiv  

3. Kommittén arbetar 

Publikation: Kommittéberättelse      Arbetsmaterialet finns i kommittéarkivet 

4.Kommittén ger sitt betänkande till regeringen 

Publikation: SOU och Ds  

5. Remiss skickas till myndigheter, organisationer, m.fl. 

Remisserna finns i Konseljakten 

6. Beredning i regeringskansliet då man går igenom remissvaren 

Underlaget finns i Konseljakterna 

7. Regeringen lämnar förslag, proposition,  till riksdagen 

Publikation: Propositioner i Riksdagstrycket 

8. Motioner från riksdagsledamöter 

Publikation: Motioner i Riksdagstrycket 

9. Utskottsbehandling 

Publikation: Utskottsbetänkanden i Riksdagstrycket 

10. Riksdagsbehandling 

Publikation: Protokoll i Riksdagstrycket 

11. Riksdagen meddelar regeringen sitt beslut i en skrivelse 

Publikation: Riksdagsskrivelser i Riksdagstrycket 

12. Regeringen utfärdar en författning 

Publikation: Svensk författningssamling (SFS) 

Punkterna 1−4 finner man i kommittéarkiven, dessa bildar ett eget kapitel i denna 
guide. 5 hittar man i departementsarkiven eller i konseljakten om sådan finns. 6-
10 i konseljakten och tryckt. 11−12 finns trycka. Punkterna 5-12 bildar kapitlet om 
departementarkiven. 

Utifrån historiken har följande tabell satts ihop där man snabbt kan finna det 
material som kommer att presenteras. Syftet med tabellen är − förutom att vara en 
sökhjälp för forskaren − att den ska ge en ytterligare överblick över de olika stegen 
i lagändringsprocessen och de material som blir produkten. 
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Tabell 2 Översikt över de handlingar som genererats från de olika utredningar som tillsattes  
1825-1965. 

Källa: Alla handlingar finns på Riksarkivet i Marieberg. 

Av tabellen framgår att kommittéerna kan ta väldigt olika lång tid på sig i sina 
utredningar och att få utredningar faktiskt ledde fram till några lagändringar. Det 
framgår också att det finns en del luckor i materialet. Varför inte 1869 års 
kommittéarkiv finns med i Beståndsöversikten framgår inte av några handlingar. 
Ett tänkbart svar är att arkivet aldrig har lämnats in till Riksarkivet. Varför 1960 
års kommitté inte finns att finna i Riksdagsberättelsen, framställs en teori om i det 
berörda kapitlet. 

Kommittén 
tillsätts 
 

Kommité
-nr hos 
RA 

Kommité
direktiv 

Kommitté- 
betänkande 

Konselj
akt 

Proposition Förord 
ning/ 
lag 

1825-12-21 ÄK 20 - 1828-09-15 - - 1833-
06-29 

1869-05-25 
 

- - 1882-08-31 12/6 
1885 
nr 3 

1885:3 1885:2
7 

1869 - - 1870-12-05 - 1871:29 
1871:30 
 

- 

1907-06-21 
 

YK 213 1908 
s. 116 

1921-06 
1923:2 

30/4 
1915 
nr 63 

- - 

1924-06-20 YK 3072 1925 
s. 11 

1926:9  - - 

1927-06-09 YK 3073 1928 
s. 45 

1929:9 19/3 
1930 
nr 3 
20/2 
1931 
nr 51 

1930:240 
1931:100 

- 

1937-06-11 YK 614 1938 
s. 22 

1939:25 -  - 

1948-05-14 YK 1018 1949 
s. 255 

- - - - 

1960-06-30 YK 1832 - 1962:22 20/3 
1964 
nr 80 
(prop 1
28) 

1964:128 1965: 
450 
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Kommittéarkiv  

En kommitté är en grupp av politiker och experter som fått i uppdrag av 
regeringen att utreda och lägga fram förslag i vissa frågor som regeringen behöver 
fördjupa sig i. Uppdraget att utreda frågorna är tidsbestämt. En kommitté består av 
ordförande och ledamöter, men i arbetet kan också sakkunniga och experter 
förordnas att biträda.28  

Regeringen beslutar om riktlinjer för utredningarnas arbete i 
kommittédirektiv. De beskriver uppdraget och anger när utredningen ska vara 
färdig. Regeringen avger en s.k. kommittéberättelse till riksdagen varje år. Den 
innehåller bl.a. uppgifter om kommittéerna, deras sammansättning samt den 
tidpunkt då uppdragen beräknas vara avslutade. När en utredning är klar 
publiceras resultatet av arbetet i en eller flera betänkanden i serierna Statens 
offentliga utredningar (SOU) och departementsserien (Ds). Dessa blir som regel 
föremål för remissbehandling innan de lämnas in som proposition.29 

I kommittéarkiven får vi kunskap om samhällets utveckling och behandling av 
skiftande ämnen under de nästan 400 år som kommittéväsendet funnits i Sverige. 
Under Gustav Vasas tid förekom utredningar utfärdade av det kungliga kansliet. 
Kommittéväsendets omfång har växlat under tiden beroende på om kungamakten 
stark och styrt kommittéerna eller som under 1700-talets frihetstid när kungens 
makt var svag och ständernas utskott till viss del ersatte de kungliga 
kommittéerna.30 

Under 1600-talet då utredningsbehovet ökade blev kommittéväsendet 
permanent. Med Gustav III i slutet av 1700-talet förstärktes kommittéväsendet 
ytterligare, då som ett led i att stävja adelsoppositionen. Regeringsreformen 1809 
ändrade inte heller beredningsarbetet nämnvärt då förvaltningen var ineffektiv och 
långsam och kommittéer därför ofta tillsattes i viktiga frågor. När 
statsdepartementen bildades 1840 innebar det en förenkling av 
beredningssystemet, men kommittéväsendet fortsatte likväl att växa. Kommittén 
var ett samarbetsorgan där departementen och ämbetsverken kunde arbeta 
tillsammans – den dualism är typisk för Sverige än idag.31 

Under början av 1900-talet skedde en stegring i antalet tillsatta kommittéer 
och olika intresseorganisationer blev representerade i högre grad i utredningarna. 
Detta var ett utslag av den samhällsexpansion som ägde rum vid denna tid. Under 
världskrigen och vid ”kommittéslakten” 1923-24 sjönk antalet kommittéer 
drastiskt, men endast temporärt.32 

                                                 
28 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: kommitté [2011-05-02]. 
29 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: kommitté [2011-05-02]. 
30 Riksarkivets beståndsöversikt. del 3 (1993), s. 7-10. 
31 Riksarkivets beståndsöversikt. del 3 (1993), s. 10-11. 
32 Riksarkivets beståndsöversikt. del 3 (1993), s. 12-13. 
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Kommittéväsendets offentlighet ökar medborgarnas insyn till 
befattningshavarna och också möjlighet att påverka politiken genom att kritisera 
och debattera de, genom tryckfrihetsförordningen, allmänna utrednings-
betänkanden som går på remiss. Det omfattande material som finns bevarat pga. 
det svenska kommittéväsendet är unikt för Sverige. ”Kommittéernas tryckta 
utredningar och förslag, och de mer än 5000 kommittéarkiven i riksarkivet, 
speglar på en mångfald sätt detta. De är en del av det svenska kulturarvet.”33  

Riksarkivets bestånd av kommittéarkiv sträcker sig från början av 1600-talet 
till idag och huvuddelen av alla bevarade kommittéarkiv finns hos Riksarkivet. 
Riksarkivets Beståndsöversikt Del 3 Kommittéarkiv redovisar alla kommittéarkiv 
som levererats till Riksarkivet t.o.m. år 1991. 

Beståndsöversikten 
Den lättaste sökingången är inte kronologiskt i förslagets väg till lag med 
kommittédirektivet, utan att börja söka i Riksarkivets Beståndsöversikt. Den har 
ett tydligt slagordsregister och innehåller uppgifter om kommittéernas namn, 
tillsättningsdatum, antal volymer och nummer i Riksarkivet. Riksarkivets 
kommittébestånd är indelat i två avdelningar – äldre, till 1900, och yngre 
kommittéarkiv, från 1901. I Beståndsöversikten redovisas dessa var för sig och så 
redovisas de även i denna vägledning. 

Söker man under lösdrivare i Beståndsöversikten finner man följande sju 
utredningar. Alla dessa kommittéers arbetsmaterial kommer att redovisas i detta 
kapitel, men fortsättningsvis i vägledningen kommer bara publikationer och 
handlingar för 1960 års utredning presenteras.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Riksarkivets beståndsöversikt. del 3 (1993), s. 14. Det finns idag mer än 6000 kommittéarkiv hos 
Riksarkivet, då handlingarna efter en avslutat kommitté lämnas omedelbart till RA i Marieberg. 
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Tabell 3 Översikt över de kommittéer som utrett lösdriverilagstiftningen mellan 1825 och 1965. 

ÄK-nr Tillsättningsdatum 

20 1825-12-21 

YK-nr Tillsättningsdatum 

213 1907-06-21 

614 1937-06-11, 1937-11-19 

1018  1948-05-14 

1832 1960-06-30 

3072 1924-06-20 

3073 1927-06-09 

Källa: Beståndsöversikten del 3. 

Alla kommittéer finns dock inte med i beståndsöversikten. Enligt Thyselius 
Förteckning öfver kommittébetänkanden 1809-1903 tillsattes två kommittéer 1869 
som rör fattigvården, men även vården av de försvarslösa.34 Ingen av dem står att 
finna i beståndsöversikten. En av dessa utredningar ledde fram till 1885 års 
lösdrivarlag som var gällande fram till 1960 och det hade naturligtvis varit väldigt 
intressant att studera det arbetsmaterial som låg till grunden för en lagstiftning 
som var gällande under så lång tid.  

Det är dock inte alldeles ovanligt att man stöter på problem med 
kommittéarkiven. Ibland är det svårt att ta reda på vad en kommitté heter eller om 
det egentligen är en kommitté. Vissa utredningar har kallats kommitté, men inte 
vara utfärdad av Kungl. Maj:t och är därför inte en kommitté i ordets sanna 
bemärkelse. Ibland finns handlingarna inte på Riksarkivet − endast de arkiv som 
har levererats till Riksarkivet finns upptecknade. De kan också vara svåra att 
finna, då även andra samlingar kan innehålla kommittéarkiv t.ex. 
ämnessamlingen, kammararkivet och Sandbergska samlingen, m.fl. Hos 
Riksarkivets kommittéarkivarie finns ett kortregister över alla kommittéer, där 
man kan få ledtrådar om var arkivet kan finnas. Tyvärr gäller detta register bara 
yngre arkiv. 

Nedan följer en översikt över de serier i de valda kommittéernas arkiv där det 
lönar sig för forskaren att söka. Naturligtvis kan det även finnas intressanta 
handlingar i andra volumer exempelvis protokoll, men här redovisas de volymer 
där flest intressanta handlingar finns.  

                                                 
34 Thyselius, E. (1896) Förteckning öfver komitébetänkanden del 1, s. 314, 319-320. 
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Äldre kommittéarkiv ÄK 

Äldre kommittéer löper fram till år 1900 och kan i Beståndsöversikten sökas på 
löpnummer – varje kommitté har givits ett s.k. ÄK-nr i kronologisk ordning – 
ämnesinriktning eller i slagordsregistret. Det finns endast en äldre kommitté i 
beståndsöversikten under lösdrivare – lösdriveriutredningen 1825. Den tillhör 
avdelningen ”Justitie”, underindelningen ”lagstiftning” och har givits ÄK-nr 20.35 

Söker man på ÄK-nr 20 i den förteckning över kommittéer som finns i 
Riksarkivets forskarexpedition finner man att det endast rör sig om 1 volym 
”Inkomna skrivelser fr länsstyrelser m.fl.”36 

ÄK-nr 20 Kommitté för granskning av föreskrifter ang. lösdrivare 
Tillsatt 21 december 1825 
Justitie: lagstiftning 
Betänkande inkom 15 september 1828 
Volymer: 1 

Denna enda volym består av en rad handlingar där kommittén granskar den 
rådande författningen och utarbetar en ny förordning ”angående lösdrifvare och 
försvarslöse personer”. Dessa är efterskrivna redogörelser för de sammanträden 
som skett. Det finns även flera handlingar som är utgående korrespondens till 
justitierådet och Commendeuren R Blom där lösdrivarfrågan diskuteras. 

Yngre kommittéer YK 

De yngre kommittéarkiven startar från 1901 och har numrerats löpande efter den 
ordning de har kommit in till Riksarkivet. Dem kan man bara söka efter i 
slagordsregistret i Beståndsöversikten och man finner då att det tillsatts sex 
kommittéer om lösdriveri mellan 1901 och 1965. Arbetsmaterialet från dessa 
kommittéer är av väldigt varierad i omfång, från 1 till 91 volymer, vilket kan 
avslöja en del om utredningarnas betydelse. 

 
YK-nr 213 Kommittén ang. förändrad lagstiftning ang. fattigvården och 

lösdrivares behandling 
Departement: Jordbruksdepartementet 
Regeringens bemyndigande: 21 juni 1907 
Betänkande: 1926-06 
Volymer: 91 

Detta arkiv är uppdelat i serier enligt allmänna arkivschemat. Arkivet består 
av 91 volymer, men många av dem berör andra uppdrag som kommittén fick t.ex. 

                                                 
35 Riksarkivets beståndsöversikt. del 3 (1993), s. 17. 
36 Äldre kommittéer. Justitie. Förteckningar ÄK 1 – ÄK 203, ÄK-nr 20. 
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barnavård och fattigvård. Här redovisas de serier som innehåller mest intressanta 
handlingar för lösdriverifrågan. 

• F III Handlingar angående lösdriverilagstiftning   
Detta är det mest omfångsrika signumet bland de som handlar om 
lösdriverilagstiftningen. De två första volymerna är uppdelade i olika delar 
med aktomslag. Dessa har följande titlar: ”Tvångsuppfostringskommitténs 
förslag”, ”fångvårdsstyrelsens förslag”, ”diverse originalhandlingar samt 
referat mm i lösdrivarfrågan” och ”anteckningar”. Här finns utlåtanden och 
förslag om ändringar från bl.a. landets olika länsstyrelser. Man finner 
också en rad statistiska fakta om de lösdrivare som dömts under 1885 års 
lösdriverilag. I akten ”originalhandlingar” finns mycket material om 
kvinnliga tvångsarbetare för den som är speciellt intresserad av dessa. 

I de två följande volymerna, F III: 3 och F III: 4 ligger handlingarna 
lösa. Dessa behandlar bl.a. utkast för lösdrivarlagstiftningen och 
justeringar till denna, en tablå över utskrivna elever från en anstalt och en 
redogörelse av deras erhållna arbeten, samt uppgifter från olika län 
angående hur många 15-18 åringar som häktats och dömts för lösdriveri 
eller bettleri. 

Den sista volymen består av buntar med handskrivna papperslappar 
med namn och födelsedatum för personer som dömts till tvångsarbetet och 
datumet för när de dömdes.  

• H IV Statistiskt primärmaterial angående lösdriveri  
Den här serien består av de ifyllda formulär som skickats ut till alla län i 
landet av kommittén. De bl.a. fått fylla i − för åren 1905-07 − hur många 
personer under och över 18 år som häktats eller dömts enligt lösdrivarlagen 
eller för bettleri. Hur många av dessa som var kvinnor och om dessa dömts 
för skörlevnad. Det har även gjorts liknande om än inte lika ingående 
formulär för åren 1919-21. De har fyllts i av stads- eller landsfiskal, vilka 
också har fått utrymme att lämna ”önskemål vid revision av 
bestämmelserna rörande lösdriveri och bettleri. Det finns också annan typ 
av statistik exempelvis lösdrivares fördelning efter yrken, hur många 
kvinnor som dömts för ”sedeslöst” leverne eller hur många som är 
”lönnbrännare och langare”. 

• H V Statistiskt primärmaterial angående tattare och zigenare  
Denna volym består av rapporter från olika delar av landet där man 
namnger och beskriver olika ”tattare och zigenare” och om dessa någon 
gång häktats eller dömts för lösdriveri eller bettleri. Här finner man också 
statistik över hur många tattare och zigenare som befinner sig i varje 
distrikt år 1922.  
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YK-nr 3072 Utredningsmannen von Kocks överarbetning av fattigvårds-
lagstiftningskommissionens förslag angående lösdriverilagstiftningen 
Departement: Socialdepartementet 
Regeringens bemyndigande: 20 juni 1924 
Betänkande: SOU 1926:9 
Volymer: 1 

Revisionssekreteraren Ragnar von Kock kallades 1924 som sakkunnig för att 
omarbeta det förslag till ny lösdriverilag som 1907 års kommitté för 
fattigvårdslagstiftningen avlämnat.37  

Den består enbart av en volym och är därför en blandning av många typer av 
handlingar. Den innehåller bl.a. utdrag ur protokollet över socialärenden med 
statsministern och flera statsråd från 1926. I detta protokoll finner man t.ex. 
utlåtanden, yttranden och socialdepartementets utarbetade förslag.  

Det finns också ett stenografiskt referat på 142 sidor över förhandlingarna vid 
den konferens den 29 och 30 juni 1925 inom socialdepartementet där man 
diskuterar Kocks utkast till reviderad lösdrivarlagstiftning. De diskuterar bl.a. 
användandet av olika begrepp, användandet av ”polissystrar” och 
tvångsarbetsanstalter.  

I ett aktomslag med titeln ”Till Kock överlämnade skrivelser och 
framställningar” finns bl.a. en avskrift av ett inledningsföredrag som hölls vid 
”Femte Nord. Sjömansprästkonferensen i Helsingfors” 1925 rörande 
internationella lösdrivare. Man diskuterar åtgärder för att förhindra lösdrivare i 
stora hamnar. Den innehåller även socialstyrelsens utlåtande rörande 
lösdrivarvården 1924 med ”karakteristik av de olika lösdrivargrupperna, belysta 
genom biografiska anteckningar om vilka tvångsarbetare”, samt ett P.M. om 
”beredande av arbetstillfällen åt individer, som fallit häråt” där man diskuterar 
vilka typer av arbeten man kan erbjuda arbetslösa.  

YK-nr 3073 1927 års kommitté för överarbetande av R von Kocks förslag 
angående lösdriverilagstiftningen 
Departement: Socialdepartementet 
Regeringens bemyndigande: 9 juni 1927 
Betänkande: SOU 1929:9 
Volymer: 4 

Den 9 juni 1927 bemyndigades en ny kommitté för att omarbeta von Kocks 
förslag. Proposition angående ny lösdriverilagstiftning avgavs 1930 till riksdagen, 
men avslogs. Följande år framlades en ny proposition, som även den avslogs. 

                                                 
37 Riksarkivets webbsida > Sök i arkiven > NAD > Arkiv > SE/RA/323073. 
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Försöken att ersätta 1885 års lösdriverilag med ny lagstiftning sysselsatte 
följaktligen tre utredningar utan att leda till resultat.38 

Volymerna är förtecknade enligt allmänna arkivschemat i tre serier B I: 1, E: 1 
och 2 och Ö: 1. 

• E: 1 
Volymen består av några få men omfattande handlingar; Ingrid Wiséns 109 
sidor långa reseberättelse över vad hon funnit lärorikt vid sina resor till 
USA och England i sitt sociala arbete med prostituerade kvinnor från 1927 
och några handlingar från socialdepartementet för sakkunniga ”att taga i 
beaktande” där flera personer lägger fram synpunkter på den då rådande 
lagstiftningen för att visa att den är ”otillfredsställande”. 

• E: 2 
I aktomslaget med titeln ”Införskaffad utredning, m.m. tillhörande 1927 års 
sakkunniga” finns olika typer av arbetsmaterial, P.M. och kommentarer 
från sakkunniga i lösdrivarfrågan. Den innehåller dessutom handlingar från 
olika svenska hjälporganisationer som Frälsningsarmén, 
Diakonissanstalten i Stockholm, Svenska skyddsförbundet och andra fång- 
och skyddsvärn i landet och deras behandling av lösdrivare. 

YK-nr 614 Kommittén ang. den straffrättsliga behandlingen av lättjefulla 
förbrytare samt ang. revision av lösdrivarlagen  
Departement: Justitiedepartementet 
Regeringens bemyndigande: 11 juni 1937 
Betänkande: SOU 1939:25 
Volymer: 12 

Volymerna är numrerade från 1-12 med olika titlar på varje volym. 

• 8 (Titel saknas) 
Detta signum består av fem akter av remissyttranden och P.M. över 
lagutkastet från 1938. Genom dessa får man en ganska klar bild av synen 
på lösdrivare och lösdriverilagstiftningen från olika instanser, t.ex. 
Socialstyrelsen, olika landsfogdar, Överståtämbetet, Fångvårdsstyrelsen, 
Kungl. Medicinalstyrelsen och svenska polismyndigheter. Här finns också 
utlåtanden från olika arbetshem och protokoll från en del sammanträden. 
Volymen består även av lösa handlingar bland dessa finns listor över 
remissmyndigheter, samt en del yttrande från privatpersoner som sänt in 
brev till kommittén.  

                                                 
38 Riksarkivets webbsida > Sök i arkiven > NAD > Arkiv > SE/RA/323073. 
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• 9 Arbetshem Medicinska frågor 
Denna volym innehåller några P.M. angående arbetshem eller s.k. 
arbetskolonier för lösdrivare och hur dessa kan bli behjälpta vid hemmen. 
Till största delen består den dock av handlingar rörande medicinska frågor, 
exempelvis en psykiatrisk undersökning som två läkare gjort vid olika 
tvångsarbetsanstalter och alkoholistanstalter år 1938. De intagna har fått 
fylla i ett formulär med frågor om bl.a. barndomsmiljö, skolgång och 
sexualitet. De har fått genomgå kroppslig, så väl som psykologisk 
undersökning. Läkarna har sedan gjort tabeller utifrån svaren. Det finns 
också handlingar från en liknande undersökning som gjorts om de 
kvinnliga intagna.  

• 10 Undersökningar och förhörsprotokoll 
Denna volym innehåller mycket polismaterial t.ex. ett utlåtande från 
kriminalkommissarien över prostituerade kvinnor, ett P.M. ”ang. 
förutsättningarna och formerna för polismyndighetens ingripande mot 
prostitutionen” och arbetsordningen för polisens lösdriveriavdelning. Den 
innehåller också en rad förhörsprotokoll från Stockholms polisens förhör 
med både manliga och kvinnliga häktade lösdrivare för åren 1935–1937. 
Det finns också ytterligare två psykiatriska undersökningar av samma 
läkare som i förra volymen. 

Det finns en del handlingar från bl.a. barnavårdsnämnden rörande 
personer under 21 år som häktats för lösdriveri. Det rådde tidigare 
sekretess på delar av detta material då det innehåller känsliga uppgifter om 
könssjukdomar och psykiska sjukdomar, men då handlingarna är från 1937 
har tidsfristen på 70 år löpt ut.    

• 11 Utdrag ur straffregister Statistik 
Straffregister för samtliga intagna vid arbetshem, enligt lagen om 
fattigvård 1 mars 1937. Här finns uppgifter om namn, ålder, alla de brott 
de begått och ibland ytterligare uppgifter som födelseort och tidigare 
yrken. I volymen finns även olika typer av statistik över manliga och 
kvinnliga lösdrivare åren 1930-1937. Det gäller främst hur många anhållna 
och dömda för lösdriveri det har varit i olika län och städer vid de nämna 
åren. 

YK-nr 1018 Lösdriveriutredningen  
Departement: Inrikesdepartementet 
Regeringens bemyndigande: 14 maj 1948 
Betänkande: SOU 1939:25 
Volymer: 1 
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Består enbart av en volym och är därför en blandning av alla typer av 
handlingar. Många handlingar är av typen utkast och förslag till ändrad lag. Det 
finns dock en del handlingar som speglar kommitténs syn på lösdrivarna 
exempelvis dokument om behandling av sinnesjuka lösdrivare eller 
socialvårdskommitténs skrift om parasitfall och tvångsåtgärder för vårdbehov. 
Även denna kommitté har fört statistik över anhållna lösdrivare i olika delar av 
landet. Statistiken gäller för åren 1945−1948. Många handlingar i denna volym 
berör barn- och ungdomsvård.  

YK-nr 1832 Utredningen rörande lösdrivarlagstiftningen 
Departement: Inrikesdepartementet 
Regeringens bemyndigande: 30 juni 1960 
Betänkande: SOU 1962:22 
Volymer: 7 

Består av sju volymer (i Arkis II står det åtta, men två volymer har blivit 
sammanslagna vid ett senare tillfälle). De är svårare att hitta i än de tidigare 
arkiven, då de bara är märkta med siffror. Det finns inga övriga ledtrådar till 
innehållet i arkivboxen än att det tillhör lösdrivarlagstiftningen 1960. 

• 3 
Detta signum består av väldigt skilda handlingar de av mest intresse är ett 
”Pro memoria med principförslag om enhetligt huvudmannaskap för 
undervisningen och vården av psykiskt efterblivna”, ”Pro memoria med 
vissa organisatoriska synpunkter på vården av psykiskt abnorma, s.k. 
psykopater m.m.” och korrespondensen från herr Rimmerfors till 
Talmannen om behandlingen av narkomani på mentalsjukhusen som visar 
ett ytterligare fokus på kopplingen mellan lösdriveri och psykisk ohälsa.  

I volymen finns remissyttranden från landstingen, hälsovårdsnämnder, 
fångvårdsstyrelsen, m.fl. det finns även en avskrift av en skrivelse till 
konungen ”ang. åtgärder i syfte att åstadkomma ur rättssäkerhetssynpunkt 
mer tillfredsställande handläggning av ärenden rörande 
försörjningspliktigas intagande i arbetshem.” 

• 4 
I denna volym finns i ett aktomslag flera handlingar som diskuterar ett 
eventuellt upphävande av lösdriverilagstiftningen, bl.a. i P.M., en 
interpellation, samt ett cirkulär till rikets hovrätter. 

Man finner överhuvudtaget många handlingar som är för ett 
avskaffande av lösdriverilagstiftningen i denna volym. Avskriften av 
kommittédiskussioner från 1950 och sammanfattningen av 
inrikesministerns diskussion i lagrådet ger en inblick samtida tankegångar. 
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Det finns också statistik över antalet lösdrivare olika polisdistrikt mellan 
åren 1948 – 1953.  

I volymen finns även tre väl tilltagna socialmedicinska undersökningar 
utförda av professor Gunnar Inghe om ”Restarbetslösheten i Stockholm”, 
klientelet på hotellet Spjutet och försörjningsklientelet. Det finns även två 
tjänsteutlåtanden; av socialdirektör Helge Dahlström och kanslichef Axel 
Rönquist, som diskuterar och ger utlåtanden på de tidigare nämnda 
undersökningarna. 

• 5, 6 och 7 
I dessa volymer återfinns svaren på det cirkulär som skickats till samtliga 
polisdistrikt om tillämpningen av lösdrivarfrågan under åren 1945–1959. 
De innehåller både statistik och många polismästares åsikter om 
lösdrivarproblemet och dess lagstiftning. 

För att beställa fram kommittearkiv i Riksarkivets forskarexpedition behöver man 
uppgift om ÄK- eller YK-nr. Det finner man i registret till Beståndsöversikten del 
3:, som står i forskarexpeditionen. För att få information om specifika volymer 
kan man söka i NAD på ett ämnesord eller på del av kommitténs namn.  

Vad som redovisats här är kommitténs arbetsmaterial, men är man intresserad 
av deras utlåtanden behöver man inte använda sig utav arkivmaterial då dessa 
finns trycka i serien Kommittébetänkanden. 

Kommittédirektiv och kommittéberättelse 
Från år 1900 finns den tryckta Kommittéberättelsen − eller Riksdagsberättelsen 
som serien heter fram till 1974 − över alla utredningar som tillsatts. Dem finner 
man i Riksarkivets forskarexpedition. Även det kommittédirektiv, där regeringen 
talar om hur kommittén ska arbeta, ingår i Kommittéberättelsen fram till och med 
1982/83 då den får en egen serie.39  

Kommittéberättelsen visar när regeringen har bemyndigat en utredning och för 
att söka efter en utredning behöver man veta vilket år kommittén tillsattes. Om 
man söker efter en kommitté som tillsattes före 1915 betyder det att man får 
bläddra sig fram tills man hittar rätt, men efter 1915 finns det både namn- och 
sakregister för varje år. I registren står de aktuella kommittéerna namngivna under 
det departement som tillsatt utredningen.  

Kommittén finns upptagen i  kommittéberättelsen så länge den är aktiv och 
kan därför utnyttjas som en väg för att finna vilket år en kommitté givit sitt 
betänkande. Från 1922 finns det också ett register över ”från trycket utkomna 
betänkanden m.m.” där man finner vilka kommittéer som givit betänkanden under 
året.  

                                                 
39 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: lagstiftning [2011-05-06]. 
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I inledningen till denna vägledning utlovades att Utredningen rörande 

lösdrivarlagstiftningen som tillsattes 30 juni 1960 (YK-nr 1832) skulle användas 
som ett exempelfall för att visa på vilken typ av information man finner i de olika 
leden i processen och läsarens skulle då ha ledsagats till Riksdagsberättelsen för 
1961 för att finna kommittén för första gången. Men som så ofta i arkivvärlden är 
inte allt så enkelt som det verkar - ”[o]m ett uppdrag ges till en enda person talar 
man inte om kommitté utan om ’särskild utredare.’”40 Utredningen, som har givits 
ett YK-nr hos Riksarkivet, visar sig inte vara en kommitté, utan en utredning av en 
enskild utredningsman. Sedan 1909 har det ibland tillsatts enmansutredningar och 
dessa tillsattes ofta för att arbeta snabbt och inom ett avgränsat ämne.41 
Utredningsmannen i detta fall hette Sven-Hugo Ryman och var byråchef i 
socialstyrelsen.42 Utredningen finns därför inte med i kommittéberättelsen, 
förutom en notis i 1963 under ”tryckta betänkanden” från inrikesdepartementet.43 
Man kan inte från Beståndsöversikten utläsa att detta inte är en kommitté i ordets 
egentliga bemärkelse och därför inte på förhand veta att den inte skulle finnas med 
i Kommittéberättelsen. För läsarens skull redovisas istället den kommitté som 
tillsattes 1937 (YK-nr 614) ang. den straffrättsliga behandlingen av lättjefulla 

förbrytare samt ang. revision av lösdrivarlagen.  
Om man slår i sakregistret i 1938 års Riksdagsberättelse på lösdrivare finner 

man att det är den tjugonde aktiva utredningen utfärdad av justitiedepartementet 
det året. I berättelsen står bemyndigandedatum, kommitténs sammansättning och 
vid vilka tillfällen kommittén har sammanträtt. Även direktivet finns här, som 
berättar att kommitténs uppgift är att 

verkställa utredning och framlägga förslag angående den straffrättsliga behandlingen av 
förbrytare vilkas kriminalitet sammanhänger med ett lättjefullt och oordnat levnadssätt hos 
den brottslige ävensom angående en revision av gällande lag om lösdriveri, därvid av 
praktiska skäl frågan om särskilda åtgärder mot kvinnor hemfallna åt otuktigt leverne i 
tillfälliga förbindelser, tills vidare icke borde upptagas.44 

Vidare kan man läsa att kommittén utkommit med ett preliminärt lagutkast, men 
ska utreda frågan om ändrad lagstiftning rörande ”kvinnor hemfallna åt otuktigt 
leverne.” Utredningen beräknas vara färdig under första halvåret 1938.45  

Följande år kan man i Riksdagsberättelsen läsa vilka som ingår i kommittén, 
vad de åstadkommit under året och hur många gånger de sammanträtt. Man 
beräknar att utredningen kommer att vara färdig under våren 1939.46 

                                                 
40 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: kommitté [2011-05-17]. 
41 Riksarkivets beståndsöversikt. del 3 (1993), s. 13. 
42 SOU 1962:22, s. 5. 
43 Riksdagsberättelse 1963, s. 431. 
44 Riksdagsberättelse 1938 I Ju:17, s. 28-29. 
45 Riksdagsberättelse 1938 I Ju:17, s. 29. 
46 Riksdagsberättelse 1939 I Ju:4, s. 23. 
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I 1940 års Riksdagsberättelse finner man kommittén under rubriken 
”Kommittéer som under 1939 avslutat sin verksamhet”. Här kan man åter se 
kommitténs sammansättning och att kommittén avgivit ett betänkande om 
arbetsfostran i SOU 1939:25.47 

Kommittéberättelserna finns i Riksarkivets forskarexpeditionen och finns att 
som referensexemplar på många bibliotek. 

Kommittébetänkanden 
När kommittén är klar sammanställs Kommittébetänkandet som är den tryckta 
produkten från kommittén. Från 1922 har de getts ut löpande i Statens offentliga 
utredningar (SOU) som är en serie tryckta publikationer. I SOU offentliggörs 
huvudsakligen betänkanden och andra arbetsprodukter från det statliga 
kommittéväsendet.48  

Departementsserien (Ds) är en offentlig utredningsserie som kompletterar 
SOU. I Ds publiceras bilagor till utredningar i SOU-serien, expertutredningar 
inom avgränsade sakområden m.m. Betänkanden i Ds numreras årsvis i 
kronologisk följd.49 Det finns dock ingen kompletterande Ds till SOU som 1960 
års Utredningen rörande lösdrivarlagstiftningen gav ut. 

Det finns flera bra tryckta förteckningar över kommittébetänkanden som är 
utmärkta hjälpmedel om man inte vet när en kommitté avgivit sitt betänkande.50 
Längst bak i varje SOU respektive Ds finns även en förteckning över samtliga 
under året utgivna delar.  

Om man vill finna det Kommittébetänkande som lämnades av 1960 års 
utredning kan man använda sig av förteckningen ”Statens offentliga utredningar 
1960−1975”. Här stöter man dock problem om man söker på lösdrivare i 
sakregistret - det finns nämligen inget. Betänkande står istället att finna under 
”samhällsfarlig asocialitet”. Detta är ett ganska typiskt problem med kommittéer. 
Det kommitténamn som står i Beståndsöversikten behöver inte följa med 
utredningen hela vägen. Problemet kan lösas genom att slå i årsregistret, men då 
krävs naturligtvis att man vet vilket år betänkandet gavs ut. Vet man inte det får 
man gå tillbaka till kommittéberättelsen för att finna det där. Från förteckningen 
finner man att betänkande till den relevanta kommittén trycktes i SOU 1962:22 
och är 232 sidor lång.51  

                                                 
47 Riksdagsberättelse 1940 I S:27, s. 17. 
48 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: Statens offentliga utredningar [2011-05-09]. 
49 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: Ds [2011-05-09]. 
50 Thyselius, E. (1896) Förteckning öfver komitébetänkanden 1809-1894; Lindberger, A. (1953) Förteckning 
över statliga utredningar 1904– 1945; SOU-katalogen 1950–1970 (1970). 
51 Statens offentliga utredningar 1960 – 1975 (1976), s. 15. 
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Detta betänkande inleds med ett författningsförslag, som följs av en 
sammanfattning av den då gällande (1885 års) lagstiftning, samt en 
sammanställning av de tidigare reformförslag och utredningar som gjorts.52  

Det görs sedan en djupare genomgång av lösdriverlagstiftningen från senaste 
kommittén (1948) och fram till 1960 där samtida statistik och kommitténs 
utredningar diskuteras.53 En presentation av 15 svenska städers tillfrågade 
”polismyndigheter angående lösdrivarproblemet” där både klientelets nuvarande 
karaktär och deras synpunkter på lösdrivarlagens reformering redovisas.54 Stor vikt 
läggs vid att diskutera huruvida det finns något behov av en lösdrivarlagstiftning. 
Det görs genom statistik över hur många som varnats och anhållits under en 15 år 
period (1945-59) och man diskuterar också hur samhället ändrats sedan lagens 
instiftande i olika delar av lagen t.ex. bettleri, prostitution och kriminalitet.55 
Avslutningsvis diskuteras den nya lagens villkor.  

Det material och den statistik som presenteras i SOU och Ds är sammanställd 
från det arbetsmaterial som finns i kommittéarkivet, men den tryckta versionen 
kan vara en genväg till den information man söker och sparar in mycket tid. För 
den som snabbt vill sätta sig in i ämnet och få en överblick är SOU:n en bra 
utgångspunkt − det refereras också ofta till tidigare kommittéers arbeten. 

När kommittén utkommit med sitt betänkande skickas det till det departement 
som bemyndigat utredningen, som i sin tur skickar en remiss till regeringen och 
denna leder till en proposition. De remissyttranden som lämnas på ett betänkande 
finns i konseljakten i departementets arkiv. 

Kommittébetänkanden finns att beställa fram från Riksarkivets bibliotek. Man 
behöver veta år och nummer för den SOU eller Ds som man söker. 

Departementsarkiv 

Riksarkivet förvarar statsdepartementens handlingar från dess tillkomst år 1840 -  
1840-1974 i Marieberg och 1975-1985 i Arninge. Arkivförteckningar saknas för 
många av departementsarkiven, men Riksarkivets Beståndsöversikt del 1 ger en 
mycket god översikt av innehållet i dessa arkiv. Den redogör för vilka 
departementen var från början och hur de förändrats sedan dess. Departementens 
föregångare kan sägas vara Det odelade Kungliga Kansliet (1523-1718) och 
Statsexpeditionerna (1718-1840).  

Det odelade kansliet består av en serie med riksregistraturets alla utgående 
brev. Benämningen ”det odelade kansliet” har sin relevans främst i 

                                                 
52 SOU 1962:22, s. 22-27 
53 SOU 1962:22, s. 43-97. 
54 SOU 1962:22, s. 100-106. 
55 SOU 1962:22, s. 159. 
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arkivförhållanden. Alla handlingarna är nämligen samlade kronologiskt i stora 
serier, utan hänsyn till ärendefördelningen inom kansliorganisationen.  Det 
odelade kansliets arkivhandlingar är mycket splittrade, både pga. den äldre 
arkivläggningen som inte alltid följer kansliordningens organisation och för att 
många handlingar gått förlorade främst i slottsbranden 1697. Kanslihandlingarna 
kan också finnas i en del enskilda arkiv, ex Oxenstierna samlingen.56 Det är dock 
före den tidsperiod som är aktuell för denna vägledning. 

Den nya kansliordningen infördes 1719, då det bildades tre statsexpeditioner. 
Nu sker också en tydlig förändring av arkivbildningen, då de tidigare 
gemensamma serierna upphörde. Under det gustavianska envälde tillkom fler 
expeditioner, som sedan upphörde. Den kansliordning som inrättade 1809 i och 
med regeringsreformen bestod fram till 1840.57 

Efter det att regeringsformen ändrades 1840 omvandlades statsexpeditionerna 
till sju statsdepartement. Denna uppsättning stod sig till 1900 då 
jordbruksdepartementet tillkom. 1920 gjordes mer omfattande förändringar och 
sedan dess har det med jämna mellanrum skett departementsförändringar i 
Sverige.58 

Departementens ärendefördelning fastställdes i departementstadgan 1840. Den 
ersattes 1900 och förnyades åter 1920 och har sedan förnyats flera gånger efter 
det. Tyvärr finns inget register över ärendesfördelningen mellan departementen, 
men i Riksarkivets forskarexpedition finns en ofullständig otryckt översikt av 
Rune Hedman där man kan börja söka.59  

Departementens arkiv består normalt av ett huvudarkiv, ett hemligt arkiv och 
ett regeringsrättsarkiv. De kan dessutom ha särskilda byråarkiv. Det viktigaste 
handlingarna hittar man i huvudarkivet alternativt i det hemliga arkivet och 
återfinns i följande serier: 

Protokoll som återger besluten. Under departementens första tid återges 
ärendena utförligt liksom de överväganden som kan ha gjorts.  

Koncept och/eller registratur till utgående brev. Registratur är avskrifter av 
utgående brev. I vissa departement finns båda serierna, i vissa bara den ena. Om 
ett beslut inte kan återfinnas i dessa serier, skall det ändå finnas i protokollet. 

Diarier över inkommande respektive utgående post. I dessa antecknas hur och 
när ärendena handlagts och slutligen avgjorts. 

Liggare och register Konseljlistorna räknar upp ärendena för varje konselj i 
den ordning de avgjordes.  

                                                 
56 Riksarkivets beståndsöversikt. del 1 (1996), s. 62 och 65. 
57 Riksarkivets beståndsöversikt. del 1 (1996), s. 87-90. 
58 Riksarkivets beståndsöversikt. del 1 (1996), s. 137. I beståndsöversikten står att RA har handlingar till 
1964. Detta har ändrats sedan beståndsöversikten skrevs. 
59 Riksarkivets beståndsöversikt. del 1 (1996), s. 141, 143-144. 
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Konseljakter Handlingar rörande regeringsbeslut är samlade i konseljakter, 
en akt för varje ärende. Konseljakten ska innehålla samtliga handlingar - utom 
själva beslutet - som inkommit eller upprättats i ett ärende och utgör underlag för 
regeringens eller som det hette fram till 1974 Kungl. Maj:ts beslut.  

Konseljakter  
I Sverige blev termen konselj vanlig under Gustav III:s tid. Den avsåg då 
rådplägningar inför kungen vilka ej reglerades av regeringsformen. Konselj var 
också den vedertagna benämningen på de sammanträden med kungen och 
statsrådet vari regeringsärendena enligt 1809 års regeringsform formellt 
avgjordes.60 Regeringsreformen bestod fram till 1840 och under denna tid 
reglerades konseljerna. Samtliga statsråd hade nu rätt att deltaga i dessa 
sammanträden inför kungen. Det bestämdes också att alla regeringsärenden skulle 
avgöras av kungen vid konselj och över alla sammanträden skulle 
statsrådsprotokoll föras.61 

Departementets handlingar i ett ärende ligger i allmänhet samlade i en 
konseljakt. Själva besluten finns dock i statsrådsprotokollen och som tryckt 
version i Riksdagstrycket. I konseljakten finns alla direktiv som skapats efter det 
att kommittén är klar, men framför allt finns alla propositioner och 
remissinstansers yttranden i konseljakten från 1920 och framåt. Det finns dock 
några problem vad gäller remisser, exempelvis kan en del kommittéer ha lämnat 
flera betänkanden. Det kan också vara svårt att förstå vilken proposition det 
faktiskt är, då det ibland kunde ta lång tid innan en proposition kom. Ibland finns 
det inte heller någon proposition.  

För att beställa en konseljakt måste forskaren kunna ange departement och 
konseljdatum. Det var vanligtvis ett flertal ärenden på samma konseljdag och man 
behöver därför aktens ärendenummer. Det finns två olika sätt att finna 
konseljaktens ärendenummer beroende från vilket år beslutet är fattat. Man kan 
antingen leta i diariet och i konseljlistan eller i konseljdatabasen.  

Diarium och konseljlista 

Söker man ett departements handlingar från tidsperioden efter 1921 och inte vet 
om utredningen gick upp i konselj kan man börja söka i departementets diarium. I 
diariet framgår det om och när propositionen lämnats till betänkande och datumet 
för detta. Det framgår också om ärendet har varit föremål för beslut i konselj. Det 
uttrycks ofta genom en anteckning eller en stämpel, t.ex. "i und. Anm." (I 
underdånig anmälan) eller "i statsr. anm." (I statsrådet anmäld).  

                                                 
60 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: konselj [2011-05-10]. 
61 Riksarkivets beståndsöversikt. del 1 (1996), s. 87-90. 
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För att kunna söka i diariet måste man veta vilket år ärendet inkom till 
departementet. Om kommittén lämnade ett betänkandet i form av en SOU eller Ds 
är det denna handling som skickas till departementet och dess årtal man söker på. 
Diarierna är oftast försedda med register för varje år, antingen i själva volymen 
eller i separata band. Registren är indelade efter den myndighet som sändelsen 
inkom ifrån. Man måste därför veta vilken myndighet kommittén tillhörde. Denna 
uppgift finns i SOU:n om kommittén utgivit en sådan eller i Riksdagstrycket.  

Utredningen om samhällsfarlig asocialitet tillhör socialstyrelsen och 
betänkandet utgavs 1962 och i registret finner man dess diarienummer (Ra 1705). 
Med diarienumret kan man sedan söka upp ärendet i diariet och där finna 
information om vad det är som inkommit (SOU 1962:22), när ärendet inkom (30/5 
1962) och avslutades (20/3 1964). I det här fallet finns även remissplanen bifogad 
med en lista över alla myndigheter som mottagit en remiss och datumen för när 
svaret på denna inkommit. Det finns dock ingen anmärkning om att ärendet gått i 
konselj, men den bifogade remissplanen medförde kanske att en sådan kommentar 
ansågs överflödig. Man kan även finna propositionens datum och nummer  genom 
Riksdagstryckets register.  

Nu vet vi vilket departement som behandlade ärendet och på vilket datum vi 
finner akten, men ett stort antal ärenden behandlades under en konseljdag och vi 
behöver därför finna ärendenummer för den relevanta akten. 

Vill man finna en konseljakt skapad efter 1921 får man söka i de konseljlistor 
som finns tillgängliga i Riksarkivets forskarexpedition. Konseljlistorna är 
föredragslistor organiserade utifrån konseljdagen för varje ärende. De är inbundna 
per departement och år. Uppmärksammas bör att det inte finns några konseljlistor 
för de tidigaste åren och att ett ärende ibland kan ha strukits eller tillkommit i sista 
stund, utan att det har lett till någon ändring av konseljlistan.62 Konseljlistorna 
över 1840-1920 finns tillgängliga i det digitala konseljregistret som ingår i SVAR 
– vilka kommer att behandlas senare i kapitlet.  

Söker man i inrikesdepartementets konseljlista för 1964 på propositionens 
datum (20 mars 1964) finner man att ärendet var nummer 80 denna dag. Detta 
skulle vanligtvis ha räckt för att finna den sökta konseljakten, men det finns alltid 
undantag som bekräftar regeln. Denna konseljakt står nämligen inte att finna under 
ärendenummer 80, utan istället under det propositionsnummer den givits. Den är 
då näst intill omöjligt att finna om man inte vet att den hade propositionnummer 
128 och sedan har turen att få hjälp av en arkivarie som vet att dessa undantag kan 
förekomma eller är beredd att öppna arkivboxar i jakt på de sökta dokumenten.  

De handlingar man finner till propositionnummer 128 20 mars 1964 finns i tre 
arkivboxar och en redogörelse för dem följer nedan. 

                                                 
62 Riksarkivets beståndsöversikt. del 1 (1996), s. 152. 
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• Prop 128 I 
I denna volym finner man de remissvar som landets olika länsstyrelser 
skickat in över betänkandet om samhällsfarlig asocialitet, där utlåtanden 
från stadsfullmäktige, social-, nykterhetsvårds- och polismyndigheterna i 
länet. Det finns också diversearbetsmaterial som handskrivna anteckningar 
om olika remissyttranden och anteckningar som är döpta ”Stöd för 
överläggningar med just. dep. i lösdrivarfrågan, samt kladd för lagförslag 
och P.M. i ämnet. Vidare finns en sammanställning av alla 
remissyttranden, samt utdrag av protokoll hållet i Kungl. Maj:ts lagråd den 
16 mars 1965. 

• Prop 128 II 
 Här återfinns fler remissyttranden från länsstyrelser med utlåtanden från 
stadsfullmäktige, social-, nykterhetsvårds- och polismyndigheterna i länet. 

• Prop 128 III 
Innehåller remissvar från ”Föreningen Sveriges Polismästare”, ”Styrelsen 
för Nykterhetsvårdens Anstaltsförbund”, Styrelserna för Västergårdens och 
Långmora arbetshem, Sveriges advokatsamfund, svenska läkaresällskapet, 
svenska psykiatriska föreningen, svenska nykterhetsvårdsförbundet, 
svenska socialvårdsförbundet, svenska landskommuners förbund, svenska 
landstingsförbundet, svenska stadsförbundet, alla läns landsting lämna 
egna yttranden, statens vårdanstalt Svartsjö för alkoholmissbrukare, 
förvaltningsdomstolskommittén, justitiedepartementet, samt ytterligare 
några länsstyrelser yttranden. 

Konseljdatabasen 

Om man söker en konseljakt mellan åren 1840-1920 är det mycket enklare att 
istället söka i konseljdatabasen. Den finner man på SVAR:s - på Riksarkivets 
avdelning för tillgängliggörande av arkivmaterial - hemsida.63 Anledningen till att 
man skapat denna databas är - som framgår i föregående kapitel - att det är väldigt 
snårigt att söka fram konseljakter i departementens arkiv. I databasen kan man 
söka efter konseljärenden, totalt 581 540 stycken från sju olika departement.  

I konseljdatabasen registreras ärendemeningarna i konseljlistorna ordagrant i 
enlighet med källan. Man kan därför inte använda moderna stavningar. I 
ärendemeningen kan man söka i fritext på i stort sett vilka begrepp som helst. 
Störst chans att få träff har man om man behärskar den relevanta tidsperiodens 
språkbruk och använder sin fantasi. Man kan också använda sig av asterisk (*) för 

                                                 
63 Riksarkivets webbsida > Svar svensk arkivinformation > register och databaser > konselj. 
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att täcka in flera stavningar lösdri* ger t.ex. träffar för lösdrivare, lösdrifvare, 
lösdriveri, osv. 

Söker man i konseljdatabasen på just lösdri*, utan att specificera år eller 
departement får man 391 träffar och söker man på samma sätt på försvarslös* får 
man 36 poster på träfflistan. Man behöver därför kunna precisera sig antingen med 
årtal eller vilket departement det tillhör för att snäva in träfflistan.  

Om man söker efter den kommitté som tillsattes 1869 och ledde till 1885 års 
lösdriverilag, skriver man in 1869 som startdatum och 1885 som slutdatum och 
söker på lösdri*. Man får då tio träffar i konseljdatabasen. Dessa rör alla i någon 
mån 1885 års lagstiftning och kan beställas från Riksarkivets 
forskningsexpedition. 

För att beställa fram ett diarium eller ett register till ett diarium behöver man 
ange departement och år för den relevanta akten. Man kan på samma vis beställa 
fram andra handlingar, exempelvis protokoll och liggare. Gick beslutet upp i 
konselj beställer man fram konseljakten med departementnamn, 
propositionsdatum och aktnummer. Konseljaktens nummer finner man i 
konseljlista och merparten av dem finns i forskarexpeditionen, en del står dock 
tillsammans med departementsarkivet och får då beställas fram.  

Riksdagstrycket 
Riksdagens arkiv från 1786 finns på Riksarkivet. Man kan läsa mer om dem i del 
2 av Beståndsöversikten. Man behöver dock inte använda arkivkällorna om man är 
intresserad av riksdagshandlingar, då detta material finns tryckt i serien 
Riksdagstrycket. Det är en sammanfattande benämning på de olika dokument som 

riksdagen ger ut.64 Riksdagstrycket är så komplett att det inte finns mycket utöver 
det att finna i arkivet. Det finns ett årsregister sist i sviten för varje år och det finns 
dessutom epok- och 10-årsregister för åren 1809-1980. 
Rikstrycket innehåller följande delar: 

Register till Riksdagstrycket 
Protokoll 
Propositioner och skrivelser 
Ämbets- och verksamhetsberättelser från riksdagens verk 
Motioner 
Utskottsbetänkanden 
Riksdagsskrivelser 
Register  

                                                 
64 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: riksdagstryck [2011-05-10]. 
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Propositionen är det förslag till lag som regeringen skickar till riksdagen och som 
behandlas där först i ett utskott innan riksdagens sedan röstar.65 De finns i 
Riksdagstrycket, från 1860 när kammarriksdagen infördes, i den ordning som de 
inkommit riksdagen. 

Det är inte lätt att söka i Riksdagstrycket om man inte vet när propositionen 
har skickats till regeringen. Har man inte funnit denna information i 
Kommittéberättelsen, får man börja med att söka i de register som finns för varje 
år i Riksdagstrycket. För att begränsa hur många årsregister man behöver söka i är 
det till stor hjälp om man vet när kommittén skickade sitt betänkande och - om det 
ledde till en lagändring - vilket år den nya lagen trädde i kraft. Propositionen har 
skickats någon gång under denna tid och man har på så vis begränsat sin sökperiod 
både framåt och bakåt. Det är därför bra att ta reda på när det skett viktiga 
lagändringar i det ämne man är intresserad av.  

Det krävs också lite övning för att lära sig slå i de olika banden, 
handlingstyperna är uppdelad i olika volymer, ex motioner för sig och protokoll 
från första och andra kammaren var för sig med olika nummer och 
sidhänvisningar. I registret används förkortningar och en tabell som vid första 
anblicken känns snårig där propositioner, motioner utskott, skrivelser och 
protokoll är rubriker med olika underrubriker beroende på i vilken instans de är 
skapade.  

Om man i registret för år 1964 söker man på ämnesordet ”samhällsfarlig 
asocialitet” finner man numret för propositionen (128) och att den inkommit från 
inrikesdepartementet.66 I band ”Propositioner nr 127-140” står datumet för 
propositionen – 20 mars 1964 och en sammanfattning av innehållet, t.ex. att lagen 
är avsedd som ett medel i kampen mot brottsligheten och om en individ som 
uppvisar samhällsfarligt asocialt beteende inte kan dömas för något annat brott 
eller beredas socialvård eller sjukvård kan denne då tvångsintas till arbetsanstalt. 
De definierar samhällsfarlig asocialitet som ”den som underlåter att efter förmåga 
söka försörja sig hederligt samt för ett sådant asocialt liv att uppenbar fara 
föreligger för allmän ordning och säkerhet”.67 Efter detta följer förslaget till laget i 
27 §§. 

Motionen, som man också finner genom en hänvisning i registret finns tryckt 
i sin helhet. Just denna motion rör asocialitetslagens behandling av dem som ännu 
ej fyllt 21 år och omfattar endast två sidor.68  

Utifrån registret framgår att lagförslaget har diskuteras vid två tillfällen, en 
gång i första kammaren och en gång i andra kammaren, båda tillfällena var den 22 
maj 1964. I första kammarens protokoll finns enbart en notis om att det ”bifölls 

                                                 
65 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: proposition [2011-05-06]. 
66 Register 1964, s. 219. 
67 Propositioner nr 127-140, nr 1964:128, s. 1. 
68 Motioner Andra kammaren nr 1964:974, s. 1-2. 
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vad utskottet i detta utlåtanden hemställt.”69 Andra kammarens diskussion visar 
mer prov på det spännande material som går att finna i protokollen, som är 
ordagranna avskrifter av deltagarnas anföranden. Sedan utskottets förslag 
föredragits avger tre statsråd yttranden. Tyvärr ursäktar sig alla och väljer att hålla 
sig kort i sina kommentarer, men om man har tur har en proposition föranlett 
långa debatter.70 

Nästa steg är utskottsbetänkandet, som är utskottets utlåtande på proposition 
och motion.71 Det valda förslagets utskottsbetänkande omfattar 66 sidor och 
innehåller både propositionen och motionen, samt lagrådsremissen där 
lagförslagets förutsättningar och innehåll diskuteras av lagråd och utskott. 
Slutligen lämnar utskottet sitt utlåtande till riksdagen med bifall eller nekande till 
lagförslaget efter det att eventuella ändringar har genomförts.72  

Till sist lämnas riksdagens skrivelse till konungen där beskrivs riksdagens 
arbetsgång vid behandling av lagförslaget och ”att riksdagen fattat beslut i enlighet 
med utskottets hemställan.”73 

I exemplen har det visats på alla de typer av texter som man hittar i 
Riksdagstrycket, men för en forskare i ämnet rekommenderas att främst läsa 
utskottsbetänkandet och protokollen. I utskottsbetänkandet finns uppgifter om 
propositionen och eventuella motioner och i protokollen kan man med lite tur 
finna en debatt som speglar tidsandan. 

Riksdagstrycket kan beställas fram från Riksarkivets bibliotek, men finns 
också på de flesta svenska bibliotek. Vet man inte exakt vilket år propositionen 
skickades kan man med fördel beställa fram de epok- och 10-årsregister som finns 
för åren 1809-1980. 

Svensk författningssamling (SFS) 
Vill man studera den färdiga lagen, publiceras lagar och andra författningar i den 
officiella serien Svensk författningssamling i vilken alla lagar har publicerats 
sedan 1825.74 

För att finna den färdiga lagen från 1960 års ”Utredning om 
lösdrivarlagstiftningen” kan man i sakregistret antingen söka på lösdrivare eller på 
samhällsfarlig asocialitet och där finna att det är lag nummer 450 år 1964, samt att 
det finns en förordning om tillämpningen av lagen i nummer 849 samma år.75 Efter 
det är det lätt att hitta lagtexten i första volymen för år 1964. 

                                                 
69 Första kammarens protokoll, 1964:26, s. 128. 
70 Andra kammarens protokoll, 1964:199d, s. 199-200. 
71 Andra Lagutskottet, 1964:50, s. 1. 
72 Andra Lagutskottet, 1964:50, s. 64-65. 
73 Riksdagens skrivelser, 1964:273, s. 9. 
74 Nationalencyklopedin, webbversionen, sökord: Svensk författningssamling [2011-05-11]. 
75 Allmänt sakregister till Svensk författningssamling 1825-1969, Stockholm : Norstedt, s. 96 och 128. 
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Svensk författningssamling från 1604 till idag finner man inne i forskarsalen 
på Riksarkivet. Vill man ha tidigare upplagor finns de att beställa fram från 
biblioteket. För att hitta i författningssamlingen kan man t.ex. använda sig av 
Allmänt sakregister till Svensk författningssamling 1825-1969. 

Svea Hovrätt  

Hos Riksarkivet finns Svea hovrätts arkiv från dess inrättande 1614. När man letar 
efter lösdrivare och försvarslösa är det inte i första hand i de högsta domstolarnas 
arkiv man ska söka, då den typen av mål vanligtvis inte kom upp till de högre 
instanserna. Det kan finnas enstaka fall som gick upp till hovrätt, om tex. den som 
anklagats för lösdriveri motsa sig detta, men det är så ovanligt att hovrätten i sig 
inte kommer att ägnas något utrymme i denna guide.   

Däremot finner man brott mot lösdriverilagen i underrätterna ute i landet. 
Deras domböcker finns inte i original på Riksarkivet, utan dessa handlingar 
förvaras ute på de lokala landsarkiven. Protokollkopior från häradsrätter och 
landsting, s.k. renovationer, finns i Svea hovrätts arkiv från 1614, då man övertog 
granskningen av dessa från Kungl. Maj:ts (som utfört denna uppgift sedan 1595). 
Varje underrätt skulle sända in avskrifter av sina domböcker till hovrätten för 
granskning och därför finns dessa lokala handlingar till mindre tvister även 
bevarade på Riksarkivet i Marieberg.76  

Riksarkivet förvarar samtliga renovationer som insänts till Svea hovrätt och 
hovrätten över Skåne och Blekinge. Svea hovrätts upptagningsområde omfattar 
norrlandslänen, svealandslänen och Gotland fr.o.m. 1646.  

Det tidsspann där man kan finna mål om lösdriveri i renovationer är tyvärr 
inte så stort, då mycket av hovrättens arkiv har gått förlorat genom bränder (slottet 
1697 och Riddarholmen 1802) och genom gallring i mitten av 1800-talet. Det 
finns därför få akter från tiden före 1804 kvar. Lösdriverimålen tillhör brottsmål 
och 1823 beslöts att endast utslagen i brottmål skulle utskrivas i renovationen. 
Och från 1849 försvann  samtliga brottmål ur renovationerna som nu endast skulle 
omfatta civila mål. Mest information från renovationerna får man således om man 
är intresserad av tiden mellan 1804 och 1823,77 vilket är orsaken till att guiden gör 
ett undantag från den valda perioden 1825-1865. Ett mål från 1820 kommer att 
redovisas och det kan vara av stort intresse för en forskare eller student att sätta 
sig in i lagens praktik även före de beskrivna lagändringarna. 

Domböckerna är uppdelade efter tingen i fyra delar – en för varje årstid och är 
sammanbundna årsvis och länsvis där alltså flera härader ingår. I Svea hovrätts 

                                                 
76 Riksarkivets beståndsöversikt. del 5  Bd 2 (1999), s. 420. 
77 Riksarkivets beståndsöversikt. del 5  Bd 2 (1999), s. 420. 
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domböcker kan man hitta mycket spännande material, men det finns också stora 
problem med att söka i dem. Om man bara är intresserad av mål i allmänhet där 
någon anklagas för lösdriveri är det mycket svårt att finna, då det inte finns några 
register. Man tvingas läsa mål efter mål i volymerna tills man hittar något av 
intresse. Detta är mycket tidsödande! Om man är intresserad av en specifik person 
och vet i vilket år och län denne dömdes är det till stor hjälp. Denna typ av 
information kan man ibland få från kyrkoböckerna om prästen gjort notering när 
någon dömts för lösdriveri. Hos landsarkiven där originalen står kan det också 
finnas register och är man intresserad av fall i allmänhet rekommenderas att man 
besöker det arkiv där originalhandlingarna finns.  

För att visa på vilken typ av information man kan få om lösdriveri genom 
renovationerna har ett mål med ”förre Landtvärnisten Johan Erik Ekquist” valts ut. 
Han har blivit häktad för stöld ifrån Skomakaren Möller. Det kan tyckas märkligt 
att välja ett mål som där personen ifråga inte häktats för lösdriveri, men det är av 
denna anledningen målet är intressant. Som följande citat visar, uppfyller Ekquist 
alla de kriterier 1819 års förordning ställer upp för lösdriveri.78  

Ekquist, som säger sig vara 45 år gammal, född i Norre kyrkoby Kärnbo Socken, der fadren 
varit Bonde, hade en sommar varit ute med Landtvärnet och sedan år 1815 ej haft någon tjenst 
utan endast arbetat för dagspenning, i hvilket ändamål han sist varit vid Slagsta Tegelbruk och 
derifrån begifvit sig till sin svågeri Mariefred samt vidare derifrån till Nyköping för att låta 
skrifva på sitt pass; att han sedermera vandrat omkring till åtskilliga ställen för at tigga, och i 
sådant afseende kommit till Skomakar Möller [...]79  

Han reser runt, har ingen fast anställning, tigger och har nu också häktats för stöld. 
Ändå löser nämns aldrig lösdriveri i texten. Det kan vara ett tecken på att lagarna 
inte dömde i praktiken på det sätt kommittéerna tänkte i teorin när de gjorde sina 
betänkanden. Man ska dock komma ihåg att detta skedde under en tid när lagarna 
var mildare och många arbetsanstalter var fulla. En person som inte döms för 
lösdriveri är också intressant och kan säga lika mycket om hur lagarna fungerade i 
praktiken. 

För att beställa upp en renovation behöver man ange för vilka år och län 
domboken berör.  

 

                                                 
78 SOU 1923:2, s. 18. 
79 Ärenden 60 Sotholms Härads Sommarting 1/6 1820 i Domböcker för 1820 Stockholms län nr 440, Svea 
Hovrätts arkiv. 
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Avslutning 

Denna vägledning har haft som ändamål att visa exempel på vilka handlingar om 
lösdriveri som finns i de kommitté- och departementarkiv som förvaras på 
Riksarkivet i Marieberg. Olika sökingångar har presenterats och förklarats så att 
även en student eller forskare som är intresserad av lagstiftningen i ett annat ämne 
ska vara behjälpt av denna guide. 

Det är inte på något vis en fullständig guide till Riksarkivets handlingar om 
lösdrivare. Det räcker att söka i konseljdatabasen för att förstå att det finns mycket 
mer att finna om lösdrivare. Det finns material att hitta i andra kommittéers arkiv, 
exempelvis om fattigvård, zigenare och alkoholvård. 

Det finns också andra arkiv att söka i, t.ex. anteckningar i kyrkoböcker som 
prästen gjort om dem som dömts för lösdriveri. I Kunglig Maj:ts arkiv kan det 
finnas både inkomna brev och utgående handlingar om försvarslösa och 
lösdrivare. Ämnessamlingen – det är den samling av arkiv som blivit ”över” på 
Riksarkivet efter man ordnat om handlingarna från ämnessamlingar till 
proveniensprincipen – är värd en genomgång. Här kan finns handlingar rörande 
lösdriveri. Det finns också ett rikt material om lösdrivare i de enskilda arkivet. I 
dessa kan man få möta lösdrivarna på en mer personlig nivå.  
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